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Az Élet Könyvéből. 

Nyereség -— veszteség-. 
A melyek nekem nyere-

ségek valának, azokat a Krisz-
tusért kárnak ítéltem. 

Filippi. 3.;. 

uornm — dptrinientum" = „nyereség — vesz-
teség." Régen megcsinálta Pál apostol már a számadását, 
a filippi levélben aztán újra átnézte: A melyek azonban 
nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. 
Igen, régen. Amaz elfelejthetetlen találkozás után a damasz-
kuszi úton. Egymaga végezte a számadást Istenével. Még 
az apostoltársait sem avatta egyelőre bele. „Nem men-
tem Jeruzsálembe az apostolokhoz, hanem elmentem 
Arábiába és ismét Damaszkuszba" — irja a galatáknak. 
Egy zsidó rabbinak az a felfogása Pálról, hogy meg-
alkudott a mózesi törvények szigorúságával, engedmé-
nyeket tett, hogy a pogányokat zsidókká tehesse. Jó 
zsidó maradt mindvégig. Lehetetlennek tartja, hogy olyan 
értelemben keresztyén lett volna, mint mi. Lehetetlennek 
tartja, hogy a zsidó kiváltságokra ne legyen büszke a 
csak egy kicsit jóravaló „zsidó" is. íme, ma is vannak, 
a kik „nyereségnek tartják azt, a mit Saul is annak 
tartott. Nem is dobta el a zsidó kiváltságokat magától, 
csak a Krisztussal való találkozás után a megfelelő fokra 
helyezte az értékek skáláján. A tiszta héber származás, 
az Ábrahám családjából, Benjámin törzséből való eredet, 
a mely valamikor a legnagyobb nyeresége, büszkesége 
volt, a Szent Lélektől való születéssel, Krisztus testéhez 
való tartozással szemben kárnak, veszteségnek tlint fel 
szemében. A kétféle állapotot összevetve ezt az ered-
ményt kapta: A régi: veszteség — az ú j : nyereség. 
Krisztust nem hagyhatjuk ki a Pál számvetéséből, a 
Krisztuslátomás nélkül sem a rabbi-vélekedés, sem a 
raczionálista magyarázat meg nem fejti az eredményt, 
a melyre Pál eljutott. 

Valamikor a öramaliel iskolájában szerzett írás-

tudomány, áz atyai hagyományok ismerete nyeresége 
volt, a megtérése után a Krisztus ismeretének gazdag-
ságával összevetve veszteségnek, -szemétnek tűnt fel. 
Igen, de ez a régi számadás eredménye volt! Azóta 
évtizedek multak el. Az apostolság anyagilag semmit — 
de semmit nem hozott! Hozott ellenben korbácsütést, 
háromszor negyvenet egy hiján, hozott megköveztetést, 
veszedelmet vizén, szárazon. Hozott fogságot. Itt van 
Rómában most is fogságban. Átnézi a légi számadást. 
Mit mutat a nyereség-, veszteségrovat? „Sőt annak 
felette most is kárnak, szemétnek ítélek mindent az én 
Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, a 
kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek íté-
lek." Évtizedek múlva is ugyanazt az eredményt mntatja 
a számadás. 

Újesztendő van! Készítsünk számadást. A legelső 
dolog az, hogy megállapítsam magamról: Végleg le-
számoltam-e már egyszer, úgy hogy most csak át kell 
néznem dolgaimat, hogy egyezík-e az első, felejthetetlen, 
döntő számadás eredményével, vagy pedig most kell 
először a döntő számadást készítenem ? 

Volt-e már életemnek olyan ideje, a melyben Krisz-
tussal találkozva, a régi „nyereséget" átírtam a vesz-
teségrovatba s a nyereségrovatban új, folyton szapo-
rodó lelki kincsek, átélések kerültek ? 

Ha nem volt, ragadjuk meg ezt az újévi alkalmat! 
Anyagi jólét, gondtalan élet, tudomány, jó környezet, 
munkakedv, siker, mind érdekes a maga helyén, de hogy 
a „maga helyére" tudjuk helyezni igazán, Krisztusnak 
kell lelkünket átformálnia. A Krisztusban nyert békesség, 
bűnbocsánat, örökélethez képest mindez még a „maga 
helyén" szemlélve is szemét, veszteség. Ha már meg-
történt a nagy számadás életünkben, vizsgáljuk át újra 
becsületesen lelkünket, titkos reményeinket, terveinket, 
helyeseljük-e a régi számadás eredményét? 

Nem czáfoltunk-e rá életünkkel az első számadás-
nak megállapítására? 

Sokunknak kell mélységes bűnbánatot tartanunk, erős 



fogadást tennünk az új esztendő kezdetén, hogy hívek 
lehessünk az egyetlen helyes számadás eredményéhez. 

Kalasanti szt. József nemesi leveléből, diplomáiból 
vékony szíjakat hasított, a szíjakból korbácsot f o n t . . . 
A melyek egykor neki nyereségek voltak, szemétnek, 
kárnak ítélte . . . Túlzott formában, de becsületesen le-
számolt. 

Nem ő a mi ideálunk, de futólag nem árt rátekin-
tenünk, hogy azután sokáig, az egész 1916 ik esztendőn 
át, de azon túl is, véges-végig. Azon függjön tekintetünk, 
a kit Pál, a kit Kálvin mintának vett, a ki először tárta 
elénk az igazi, csalhatatlan számadást: Mit ér az em-
bernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében 
kárt vall? 

Dr. Patay Pál. 

A HARMADIK. 
Hiába hangzottak el a békeszózatok — most sem 

virradt ránk boldogabb új esztendő. Imé átléptük a har-
madik háborús esztendőnek küszöbét, hordozva a réginek 
aggodalmakkal teljes terhét. Siralmak, súlyos vesztesé-
gek, véres, nagy áldozatok esztendejének ígérkezik ez 
is, a melyről pedig azt hittük, hogy békét, megnyug-
vást hoz az emberek millióinak. De a megpróbáltatások 
mértéke, úgy látszik, még nem telt be egészen. A gonosz 
indulatok, önzés, fékevesztett gyűlölködés és felkorbá-
csolt szenvedélyek gátat tört árjai mind messzebb ha-
tolnak. 

De hát hiába jajgatunk, tépelődünk. Itt a nagy véres 
tény: a harmadik háborús esztendő a maga nehézségei-
vel., a nagy bizonytalanság ködébe burkolt sötétségével. 
Csak egy a bizonyos a nagy bizonytalanságban : ki kell 
tartanunk, el kell viselnünk ennek a ránk szakadt harma-
diknak is minden terhét, fájdalmát és elfeledkezve azok-
ról, a melyek már mögöttünk vannak, meg kell feszíte-
nünk minden erőnket és nekidőlvén czélegyenest kell 
törnünk a győzelmes, jobb jövő felé. És nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy ritkulnak a sorok, mind 
többen meg többen kerülnek a veszteséglajstromba és 
nőttön nő a teher azoknak a vállain, a kik még itthon 
maradnak a félig üres otthonokban, 

A jövőbe nézünk és látásokat látunk. Sok minden 
el- és kifogy. De minden új nappal, órával szaporodik 
azoknak a száma, a kik az irgalmasság és a könyörület 
segítségére, vigasztalására szorulnak. A szenvedések nö-
vekedésével lépést kell tartania nagyságban, terjedelem-
ben. mélységben annak a Szeretetnek, a melynek gyász-
rnháján át glóriás égi fény árad a bánat cs nyomorúság 
mélységeibe. 

Hányszor halljuk a rideg önzésből, szeretetlenség-
ből feltörő panaszt: már megint valami új terv, gyűjtőív, 
adakozási felhívás ; mily tűrhetetlen, kiállhatatlan a sok 
kérő szózat, a kopogtatás, követelő zörgetés az ajtón ! 
Valóban érdekes most megfigyelni az emberek lelkületét. 
Hányan hordozzák magukon a ridegség, fásult közöny 

arczulatát. Hányan tartják azt természetesnek, hogy míg 
mások szenvednek, áldoznak, nekik semmiben se legyen 
hiányuk, nekik joguk legyen mindenhez, a mihez a béke 
napjaiban könnyen hozzájutottak; hányan akarják épen 
most a legjobban érezni és mindenben csak hizlalni ma-
gukat. 

Bizony fájdalommal kell konstatálnunk, hogy a 
hosszú ideig tartó háború a sok jó mellett szinte nem 
kevesebb nemtelen hajlamot sarjasztott és sok utálatos 
indulatot növelt nagyra az emberekben. Mintha már most 
látnánk a nagy napot, az ítéletnek napjá t : a nagy el-
választást, a jobb- és balkéz felől állókat és hallanánk a 
felemelő, a lesújtó ítéleteket, a melyek így kezdődnek : 
Éheztem és ennem adtatok . . . Éheztem és nem adtatok ! 

A harmadik véres esztendő! Sötét fátyolán át lát-
juk a nagy kérdő- és felhívójeleket. A kérdések kér-
dése ez : hát te milyen készülettel, felszereléssel tekin-
tesz a jövő nagy feladatai elé ?! Kérdez bennünket 
egyen-egyen, odafordul egyénekhez, családokhoz, intéz-
ményekhez, nemzethez, egyházhoz. Igen, az utóbbihoz is. 
Megkérdezi ettől legelső sorban is azt, hogy a rémséges 
külső romlás és pusztulás között gyarapodtál e, növe-
kedtél-e a belső ember szerint, felkínáltad-e teljes ener-
giával mindenütt, a hol éhező, fázó lelkek voltak, az 
örök, megsokasodó Kenyeret, a mezítelenségeket befedező 
ruhákat! Jártál-e követségben a város utczáin és szo-
rosain a szegényeknél, csonkabonkáknál, sántáknál, va-
koknál? Hivtad-e, kényszerítetted-e azokat, a kik ott 
künn dideregnek az utczákon és sövényeknél? 

Igen, mielőttünk ez a nagy kérdés mered fel a 
maga kérlelhetlenségével: odanőtt-e az egyház, a mi 
egyházunk a nagy feladatokhoz, a melyek reá most és 
a jövőben várnak?! Szétzúzta-e benne a háború véres ök-
leivel a közönyt, maradiságot? Épített-e az egyház új 
utakat, hidakat a magukat most szinte önként felajánló, 
el nem múló értékek után sóvárgó lelkekhez? Az embe-
rek felhasználják a háborúban az összes modern eszkö-
zöket rombolásra, öldöklésre. Nem kell-e az egyháznak 
is megsokszoroznia erejét modern intézményekben, esz-
közökben a megtartásra, épí tésre?! 

Volt idő, mikor a mi magyar kálvinista egyházunk 
volt dajkáló vigasztaló anyja jóformán ez egész magyar 
nemzetnek. A vitéz harczosok, fájdalmas mártiranyák 
ezrei borultak ölére. Táplálta fiait, leányait életének ere-
jével megmaradásra, sokasodásra. Most sem lehet más-
ként. Most is „tereli" alatt növekedő pálmának kell len-
nie, mint a régiek annyiszor mondották. Meg kell látnia 
az egyháznak éles szemmel, érző lélekkel a nagy fel-
adatokat, mindazokat, a kik várnak reá : a távollévőket, 
itthonmaradtakat, a töröttszívűeket, foglyokat, vakokat, 
lesujtottakat. Adnia kell kedveset, maradandót a sok és 
nagy elmúlások esztendejében. 

A harmadik esztendő?! Igen és így most különö-
sen azt kell meglátnunk, hogy minden téren érzésben, 
munkában, lemondásban, szeretetben, áldozatban három-
szoros mértékre lesz szükségünk. De mindenek felett 



szükségünk lesz a hatványozottan felmerülő feladatokkal 
szemben sokszoros mértékére annak a kegyelemnek, a 
mely megerősít bennünket a nagy munkákra, a magunk 
és mások terhének hordozására! 

P-

TÁRCZA. 

Huszár György emléke.* 
— írta ós a nagykőrösi ref. főgimnázium Huszár György gyász 
ünnepén, 1915. decz. 11-én. előadta Horváth József vallástanár. — 

Szűnj meg tombolni szívettépő bánat, 
Oszoljon kissé nehéz felleged! 
Sűrű harmatán a megtört szemeknek 
Hadd lássuk az engesztelő eget. 
Feldúlt boldogság távoli sírján míg 
Fojtott panasz halkan zokogva jár, 
Tűzzön le a romokra égi hitnek 
Szelíd fénye, vigasztaló sugár. 

S ha jajszavunk csöndes sóhajba olvad, 
Jövel, jövel, áldott emlékezet! 
Siralmunk, gyászunk sötét fátyolán át 
Te nyújts nekünk fölemelő kezet. 
Mutasd meg a férfit, a hőst, a nemest, 
A bajnokot, ki bátran onta vért, 
Ki élt, küzdött, alkotott nemes hévvel 
S mikor kellett: meg is halt a honért! 

ímhol az ember: magyar sarj, ép, erős, 
Tisztes külsőben aczélos erő, 
Karja kemény vas, arany a szíve, 
Minden szépért, jóért lelkesülő. 
Fényes csarnok a lelke, melyben fenkölt 
Eszmények vívnak tiszta életet, 
Akarata szilárd irány a jóra, 
Egész lénye nemes, emelkedett. 

Tudást szomjazva garmadába rakja, 
A mi multunkban dicső s nemzeti. 
Lelkét nagy idők forró lehellete, 
Osi erő szent csókja égeti. 
Dalba, versbe öntött magyar dicsőség 
Beszédes ajkán fénylő szárnyat ölt, 
Tollán régi zománczában ragyogva 
Kitárul e szépségben buja föld. 

S e dús kincseket nem magának gyűjté, 
Az ifjúságnak volt lelki atyja, 
Tanár, nevelő, ki legbensőbb énjét 
A jövendő zálogának adja. 

* A nagykőrösi ref. főgimnázium tanára; 16 havi hősi küz-
delem után okt. 29-én a Monte-San-Michelen olasz gránáttól ösz-
szezúzva, meghalt a hazáért. 

Tudása szárny, melyen a földi létnek 
Korlátain túl a magasba száll 
S a fiakat hitre tanítva, a czélt 
Ott leli föl a menny kapuinál. 

S oh mint szerette a kicsiny lelkeket, 
A tanítványokat s gyermekeit! 
Családját, azt a kis, vidám kört, melyet 
Összetartás, hű szeretet hevít. 
Hajléka oltár volt, hol a feleség 
Gyöngéd szerelme enyhe lánginál 
Az élet viharával küzdő férfi 
Békés otthont, boldog fészket talál. 

De megzendült a harczra hívó szózat: 
Talpra nemzetem minden hű fia! 
S kemény lélekkel indul a csatába, 
Kezében kard, szívében biblia. 
Homlokán még borong a búcsú árnya, 
De keblében már kész az akarat, 
Hősi karral, halálig elszánt hittel 
Megvédeni az ősi falakat! 

S Isten akarta, hogy sorsa beteljék, 
A hazáért hulljon drága vére, 
Áldozatul omoljon ifjú élte 
Határaink megszentelt kövére. 
Mit meggyőző, csodás erővel vallott, 
Halálával híven pecsételé, 
Magát vetette oda élő gátul 
A hitszegő, bősz ellenség elé ! . . . 

Te már a hősök büszke álmát alszod 
Szívünk szerette, édes, jó barát 
S a nagy idő szép lassan behavazza 
Fényes lelkednek sírbadőlt p o r á t . . . 
De neveden nem győzhet az enyészet 
Míg utánad tengernyi köny rezdül, 
Szent biztatás égi világa árad 
Gyászunk komor felhőin keresztül. 

Az ige, mit hirdettél s melyért haltál, 
Új időknek lesz dicső virága, 
Sírod felett boldogabb élet pezsdül, 
Kedves barát ! Nem éltél hiába! 
Utódok ajkán győztesen feltámad 
Lelked álma, eszményid igaza, 
Örök élet nemes pályád jutalma 
S örökké ól az imádott haza! 

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

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



A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk január 18—21-iki lelkészi 
konferencziájának programmja. 

Mint már jeleztük, Szövetségünk január 18-án 
tartandó közgyűlésével kapcsolatban, négynapos kon-
ferencziát rendez lelkészek számára, melynek főtárgyát 
a lelkészekre a háború után váró teendők megbeszélése 
képezi. 

Ezúttal is hangsúlyozzuk, hogy nem nagyarányú, 
hanem bizalmas, baráti jellegű konferencziát akarunk 
tartani nagy és életbevágó kérdések megbeszélése végett 
s épen ezért csak azok részvételét kérjük, a kik a négy 
napig, tartó előadásokon mindvégig jelen akarnak lenni. 

A theologián tartandó konferenczia részletes pro-
grammja a következő: 

Első nap : január 18-ikán, kedden: 
D. e. 749—9-ig: Áhítat. Tartja Petri Elek püspök. 

9—10-ig : Miben rejlett a magyar kálvinizmus ereje a 
múltban? Dr. Kováts István theol. tanár. 7211—x /212-ig: 
Bölcsészet, keresztyénség, protestántizmus. Dr. Szabó Ala-
dár lelkész. V312—V2 l-ig: A szocziáldemokráczia alap-
elvei. Dr. Szőts Farkas theol. tanár. 721—l-ig: Megbeszélés. 

D. u. 5—6-ig : Igehirdetésünk újabb irányai. (I.) 
Dr. Ravasz László theol. tanár. 6—8-ig: Szövetségünk 
közgyűlése a Kálvin-téri templomban. A közgyűlést meg-
nyitó istentiszteleten imádkozik Petri Elek, a theologiai 
kis kántus énekel és dr. Kenessey Béla, a Kálvin-Szövet-
ség lelk.-elnöke prédikál. A közgyűlésen a beszámolóval 
kapcsolatban a vidéki Kálvin-Szövetségek küldöttei néhány 
szóval megemlékeznek végzett munkáikról. 

Másod,ik nap : január 19-ikén, szerdán : 
D. e. 7*9—9-ig : Áhitat. Dr. Kenessey Béla püspök. 

9—10-ig: A kálvinizmus theologiai alapgondolatai. Sebes-
tyén Jenő theol. m. tanár. 1 /211—7212-ig: A modern 
vallásos színezetű eszmeáramlatok és a keresztyénség. 
Veress Jenő theol. m. tanár. 7 2 12—V g l - ig : Az ijesztő 
gyermekhalandóság Magyarországon. Dr. Berend Miklós 
egyetemi m. tanár, főorvos. 7 2 1 — l - i g : Megbeszélés. 

D. u. 5—6-ig: Igehirdetésünk újabb irányai. (II.) 
Dr. Ravasz László. 6—8-ig: Egyházunk mai helyzete. 
(I.) a) Szellemi áramlatok egyházi életünkben. Hamar 
István theol. tanár, b) Egyházpolitikánk. György Endre. 
Mindkét előadást eszmecsere követi. 

Harmadik nap : január 20-án, csütörtökön : 
D. e. 749—9-ig: Áhitat. Németh István püspök. 9— 

10-ig: A kálvinizmus etikai alapgondolatai. Nagy Béla theol. 
tanár. 7a H— 1 / 2 12- ig : A modern morálfilozófia és a keresz-
tyénség. Dr. Rácz Lajos sárospataki főiskolai tanár. 
7212—Vgl-ig": A szocziális munkák falun és ezek anyagi 
és erkölcsi következményei. Andrássy Kálmán buji lel-
kész. 7 2 1 — l - i g : Megbeszélés. 

D. u. 5—-6-ig: Milyen hiterősítő munkákat végez-
hetünk falun ? Forgács Gyula péczeli lelkész. 6—8-ig: 

Egyházunk mai helyzete. (II.) c) Egyházunk és az if jú-
ság. B. Pap István theol. tanár, d) Egyházunk ós az 
intelligenczia. Dr. Bernát István, a Kálvin-Szövetség 
vil. elnöke. Mindkét előadás után eszmecsere. 

Negyedik nap : január 21-én, pénteken : 
749—9-ig: Áhitat. Czeglédy Sándor theol. tanár. 

9—10-ig : A kálvinizmus szocziális alapgongolatai. Sebes-
tyén Jenő. V a l l— 1 / 212-ig: A kálvinizmus és a szekták. 
Lukácsy Imre dunavecsei lelkész. 7 2 1 2 — 7 2 l - i g : A lel-
készek teendői a patronázs-munka terén. Dr. Lázár An-
dor ügyvéd. 7s 1—l- ig : Megbeszélés. 

D. u. 5—6-ig: Liturgiális kérdések. B. Pap István. 
6—7-ig: A lelkipásztor eszménye Kálvin szerint. Dr, 
Pruzsinszky Pál theol. igazgató. 7—8-ig : Befejező áhitat. 
Dr. Ravasz László. 

A részvétel díjtalan. Kedvezményes árú vasúti 
jegyekért folyamodtunk a kereskedelemügyi minisztérium-
hoz. Harmincz résztvevő napi 5 koronáért lakást és teljes 
ellátást nyer a theologiai internátusban. A mennyiben 
egyeseknek már nem jutna hely a theologián, vagy 
egyesek nem kívánnak diákszobákban negyedmagukkal 
lakni, még 10—15-en napi 3 K 50 f-ért ebédet és va-
csorát kaphatnak az internátusban. 

Jelentkezések január 13-ig a rendezőbizottság el-
nökéhez, B. Pap István theol. tanárhoz küldendők IX., 
Ráday-u. 28 sz. alá. (K.) 

Lapunk olvasóinak és barátainak á ldásos 
újévet kívánunk! 

A Felsőbaranyai Kálvin-Szövetség 1916 január 
12-én délelőtt 7a 10 órakor Siklóson a városháza nagy-
termében közgyűlést tart. Sorrend a következő: 1. 72. 
dics. 1. v. 2. Imádkozik Széles Sándor gyűdi lelkész. 
3. Elnöki megnyitó. Tart ja dr. Fejes János alelnök. 4. 
Szövetségünk múltja és jövője. Felolvasás. Tartja Bocsor 
László alelnök. 5. Pénztári jelentés. 1916. évi költség-
vetés. 6. Szövetségi ügyek megbeszélése. 7. Bibliamagya-
rázat és ima. Tart ja Halász Imre adorjási lelkész. 8. 
Ének. Megelőzőleg reggel 8 órakor a városháza nagy-
termében választmányi ülés. 

IRODALOM. 
Vargha Gyula költeményei. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 

Ára 4 korona. 

Mikor Vargha Gyula költeményein, ötszáz oldalon, 
közel félszáz esztendő szomorú, de szép dalos mezőin 
áthaladunk, lehetetlen bizonyos meghatottság nélkül gon-
dolni erre a „királyfira", kinek „a szive egyszer elkez-
dett fájni" s elindult bolyongani a költészet eziist er-
dejében és ez az eziisterdő akkor sem fogyett el, a mikor 
a királyfi — államtitkárrá lépett elő. Finom zene az ő 
költészete, nincs ezer színre képes orkesztere, a lantra 
sem húztak végtelen sok és új húrt, de tiszta, nemes, 
a lelket megbűvölő muzsika, mely ott zsong a lélekben 
akkor is, mikor a hangok — mint surranó madarak — 
már tovaszálltak. 



Sajátos helyzet a Vargha Gyuláé. Még nem lan-
kadó költői erővel alkot s máris befejezte költészetét. 
Az irodalomtörténet már megidézte bírói széke elé, 
beleillesztette a népies nemzeti irány skatulyájába s 
máris — érettségi tételt csinált belőle. A divat már most 
ódonszabásúnak tartja költészetét, minek az az előnye, 
hogy a divat efemer formái mögött már most feltűnik 
a maradandó érték költészetében, mint egy szobor, a 
miről időnek előtte elmúlt az úgyis eltűnő aranyozás. 

Valóban szoborhoz hasonlítható a költészete. Vargha 
Gyula kifaragta a — magyar ember szobrát. Valaki azt 
mondotta, ha a világon minden elpusztulna, csak Shake-
speare munkái maradnának meg, azokból meg lehetne 
tudni, milyen volt az elpusztult emberiség. Kissé merész 
alkalmazással mondhatnók, Vargha Gyula költészetéből 
meg lehetne tudni — milyen volt a magyar ember. 
A mit a nemzeti psyché, mint egyetemes, jellemző voná-
sokat ad, mindazt visszatükrözi az ő költészetének tiszta 
forrásvize. Alaphangulatában komoly; lelkivilágában 
egyensúlyozott, az érzések fölött bizonyos józansággal 
ül az értelem — következőleg jól megfér jogara • alatt 
a realitások iránti érzék; tárgykörében és képzeletvilá-
gában nem túl sokszínű és változatos; szerelme mély, 
szemérmes és lassú, mint egy bimbó fakadása; vallásos 
élete megrázó problémákkal nem foglalkozik, a kétség-
nek és csüggedésnek több húrja van, mint a megnyug-
vásnak ; hazafisága a multakból nőtt s a mult dicsőség 
napraforgója s mikor a mult dicsősége ós a jelen nyo-
morúsága összeütköznek a lelkében — egy Zrínyi fel-
jajdulása s egy Széchenyi lélekölő töprengése zendül 
meg a húr ján ; végül — a mi negatíve jellemző — a 
humor gyér felvillanása mellett folyik a szatirikus hang 
hiánya. Magyar lélek — ez Vargha Gyula története. 

Ezt mutatja mindjárt szerelmi költészete. Nem per-
zselő láng ez, inkább a nyugvó nap sugarához hasonlít. 
Petőfinél az érzés közvetlen hatása volt a dal; Vargha 
Gyula, mint Tompa, rendszerint elringatja előbb lelké-
ben a bánatot, reflexiók fátyolával takarja s a dal in-
kább a fájdalom altató dala, semmint annak vad, erő-
szakos jajkiáltása. Innen van, hogyha az érzések vesz-
tenek is melegségben, tűzben, mindenesetre nyernek 
finomságban, kifejezésben. Hirtelen erőszakos átmenetek 
nincsenek. Sekszor még a legbájosabb jelenetek mögött 
is ott áll az értelem, mint egy komoly ellenőr, mint itt 
például: 

Szemeidben mennyi bűbáj, 
Mily varázs van ajkadon, 
Csevegésed, kisszerű bár, 
Elbűvölve hallgatom. 

Legtöbb eredeti, egyéni vonás van kis, pár strófás 
dalaiban, melyek egyetlen képnek, vagy ellentétnek 
szerencsés kifejtései. Ilyen a következő is : 

Napra nap jö, Mind hiába. 
Árnya bosszant, fénye bánt; 
Rád, magamra, a világra 
Bosszús vagyok egyaránt. 

Hát igazság, hogyha így megy 
Végzetünk e sártekén ? ! 
Férjed csak egy nőt nyert.— míg egy 
Világot vesztettem én. 

Szerelmi költészete lassan más érzésekkel is fonó-
dik össze, mint a természet, vagy szülői iránti szeretete 
(Bálban, Szülőim), vagy a vallásos elem (Hiszek a jó-
ságos . . .). Ez utóbbi lassan, költészete mélyülésével 
hódit tért s egy vallásos lélek színes belső élményeit 
sorakoztatja föl s önti epikai formába is, mintegy beszé-
des bizonyságául annak, hogy a vallásos élet — mint 
sokan hiszik — egyedül a megtérés élményével nem 
merül ki, mint olyannal, a mit egyedül érdemes meg-
únt irodalmi formákba önteni. A kétségtől egészen a 
fatálizmusba csapó s szinte az ima erejét is kétségbe-
vonó belenyugvásig (Meddő kétség. Egy ref. lelkész 
temetése. Intés.) —• az érzések széles skáláján játszik a 
lelke. Nyelvezete is erőteljesebb s mintha az orgonának egy-
egy megrázó futamát hallanánk, mikor a kor hitetlen-
ségén feljajdul a lelke s szinte vatesi ihlettel néz a 
jövőbe, mint az 1897-ben írt Jövel, Megváltó /-ban : 

A nemzetek közé üszköt dobott 
A népirtó viszály véres keze, 
Szilaj lánggal félelmesen lobog 
A felszított fajgyűlölet tüze. 
Vén századunk, mint a vérben hunyó nap, 
Röt fényt komor viharfelhőkre vet . . . 
Békítsd ki az őrjöngve tombolókat 
Megváltó égi szeretet! 

Sajátos, hogy legtöbbször nem az én, nem az egyén 
hite, vagy hitetlensége készteti dalra, hanem a nagy 
egészé, a koré, a nemzeté. A vallásos hangulat fátyolán 
át is kivesszük 

a hazafi agg ódó, nemzete pusztulásán 
búsongó vonásait. A mult — hová minden gyökérszálával 
fogózik — nem ad vigasztalást. Hol szinte összemor-
zsolja a jelent nagyságával, hol mint egy keserű tanul-
ságokat mondó vén sírásó — megássa előre a sírt. 
A bajoknak reális meglátása őrli a lelkét. Eltemetett 
nemzeti egyetértés, összetört nagy álmok romjain Cas-
sandra szóval kiáltja fájó jóslatát. Vergődik a lelke. 
Szeretne a mult keserű tanulságai, árnyai elől valami 
ismeretlen szigetre jutni, hová, mint Aeneas a házi is-
teneket, csak az erényeit vinné pusztuló fajának ; eltűnni 
valahová, hogy ne hallja a nemzetet eltipró végzet vas-
lábának dobbanását. A „nagy temetkezés", mely Vörös-
marty lázas aggodalmait kísértette, mint egy sötétszárnyú 
madár, megjelenik Vargha Gyula gondolatvilágában i s : 

. . . Néped halott. Története 
Mint egy koporsó, szomorún bezárul. 

Csak mikor az eltűnt nagyok (Széchenyi, Vörös-
marty, Toldy F.) alakját jeleníti meg, mint a nemzeti 
érzés szószólója, az emlékezések ódai levegőjében kiki-
gyullad az új reménység és bizakodás: 



. . . Hogy, a melyért imáink égbe szállnak, 
Föl kell virulni végre a hazának. 

» 

Legszebb költeményei nem akkor támadnak, a 
mikor az érzés közvetlenül belevág a lelkébe, hanem 
azután, mikor a lelke utána rezeg, mint a megpendített 
húr. Bizonyos távolság kell neki, bizonyos idő elmúlása, 
míg az érzései dalban kristályosodnak. Ódái — esemé-
nyekről és emberekről, melyek és kik bizonyos idő 
tompította hatással érnek hozzá, ha nem mérhetők is 
Arany megrázó erejéhez, szédületes ódai szárnyalásához 
— mégis helyet követelnek az irodalom történetében. 
Az érzés közvetlen, áradó melegsége, a nyelv és a forma 
hajlékony, pompás kifejezőkészsége ha mindenütt, itt 
kettős mértékkel ragadják meg a lelket. Jegyezzük meg 
itt különben, hogy a tehnikai készség és a nyelv nála 
egy csiszolt, művészi kristálypohár, mely remek formába 
önti a forró érzéseket. Már mint ifjú — akárcsak 
Minerva — a költői kifejezőkészség egész fegyverze-
tével lép föl s e tekintetben fejlődést nála később sajá-
tosan keveset találunk. Nyelve nagyszerűen hajlik, külö-
nösen leírásaiban, akár a tavasz rezgő bűbáján villan 
át a szeme, mint a fecske, akár a csákányütések alatt 
elporló ősi kastélyt, a zöld folyókával átfolyt öreg-
méhest, egy fiatal asszony elfeledt sirját festi, akár 
pedig a vihart, az eső előtti fojtott hangulatot, vagy 
egy-egy helyzethez vagy vidékhez tapadó benyomásokat 
jeleníti meg. Itt, leírásaiban, lüktet különösen a termé-
szethez való mély szeretete. Új, meglepő vonásokat 
ugyan nem tár föl annak szépségéből, de éles, reális 
megfigyeléssel hajol annak szomorú vagy tavaszi arcza 
fölé s mélyen vési lelkébe vonásait. A természet tele 
van millió rejtett hanggal s az ő lelke tovább rezgeti 
azokat; tele van ezer árnyalatú fénnyel (Hangok. A fény.) 
s az ő lelke az érző tükör, melybe mégis úgy meg-
marad minden kép, „mint a hóban a nyom". 

Nem lenne teljes ez a futó vázlat Vargha Gyula 
költői arczképéről, ha az epikust figyelmen kívül hagy-
nék benne. Itt azonban — eltekintve „Jézus eltűnéséi-
től, mely szinte gyöngye az egész kötetnek — általában 
nem volt olyan szerencsés, mint a lírában. A hol a 
mult egyetlen képpé, leírássá olvad, ott kifejező, jellemző 
színeket rak föl képzelete palettájáról; a hol azonban 
a mult cselekménnyé szélesedik, ott hiányzik a kom-
poziczió egysége. A motívumok több ágra szakadnak s 
néhol homályosak. (Czeglédi István, Csabor úr, Túri 
doktor.) Mindegyik ilyen képet vagy elbeszélést átlengi 
azonban az az erős, tiszta történelmi levegő, a mit csak 
kevesen tudnak éreztetni velünk. 

. . . Egy élet — dalban elbeszélve; öröme, vergő-
dése, fájdalma, szárnyalása elvonulnak a zengő sorokban. 
Es a kritika, mikor az analízis késével föléhajol ennek 
a dalos életrajznak — úgy tetszik — az ő hideg szem-
pontjaival egy kissé mindig igazságtalan. A holt for-
mák, sémák között mintegy kicsúszik a kezéből maga 
az élet, a mit csak a dal a maga egészében hozhat 

közel hozzánk. Élő, küzdő, álmodó, tiszta költőlélek 
szól itt mihozzánk, megéreztetvén velünk, hogy Vargha 
Gyula elsősorban nem tudós, nem államtitkár, hanem 
egy királyfi, a ki az élet szürke piaczain ezüsterdőt 
teremtett maga körül. 

Ebben az ezüsterdőben, az ő költészete világában, 
szívesen bolyong az ember s le-letép egy levelet, egy 
virágot, egy szép hangulatot, tiszta meleg érzést, hogy 
elvigye magával az élet kopárabb utaira is. Köszönet 
ezekért a színes virágokért, zengő dalokért a királyfinak! 

Muraközy Gyula. 

Az Út , folyóirat a lelkipásztori munka számára, 
deczemberi számának tartalma: Csendes óra. A titok. 
(R. L.) — Igehirdetés. — Kultusz. Beszédvázlatok. 
(Karácsonyi Csodalátás — csodavárás. Újévi: Miatyánk, 
ki vagy a mennyekben. Temetési beszéd: Karácsonyfa-
gyújtás. R. L.) — Vallásos nevelés. Hogyan tanítsunk 
vallást ? (Vallástanítás az iskolában. A népiskolai vallás-
tanítás anyaga és tanterve. M. S.) Gyermek-istentiszte-
let. (A gyermek. Karácsonyra. M. S.) Bethlehemes játé-
kok? R. L. — Gyülekezeti munka, pásztorkodás, 
belmisszió. A lelkipásztor munkája a háborúban. (3. Ált. 
nevelői irányú munka. I. L) A gyülekezeti munka elő-
feltételei. (A programm. I. L.) — Megbeszélések. (Nép-
theologia. Bibliai történetek. Apróságok. R. L.) — Kalá-
szok. (Üzenet és imádság beteg katonák számára. R. L.) 
— Irodalom. — Szerkesztői üzenetek. —Szerkesztik és 
k iadják: 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 kor., 
félévre 3 kor., egyes szám ára 80 fillér. Szerkesztőség: 
Kolozsvár, Bocskai-tér 1. 

Az Igehirdető január liavi füzetének tartalma: 
Jancsó Sándor: Bízzuk az Úrra legdrágább kincsein-
ket. Újévi. — Korbély Géza: Mire int az esztendő for-
dulása? Újévi. — Csernák Béla: Jézus pedig gyara-
podék . . . Vasárnapi. — Kiss Samu: Nehéz idők 
gyógyszere. Háború idején. —- Mészáros János : Szabad-
ságunk. Vasárnapi. — Révész János : Önvizsgálat. Há-
ború idején.— Szűcs József: Pohár az Úr kezében. Háborús 
időben. Kiadóhivatal Nagybánya, Híd-utcza 19. Előfizetés : 
Egész évre 12 kor., félévre 6 kor., negyedévre 3 kor. 

I rodalmi vita. A harcz már elcsendesedett. Dunán-
túli tisztes harczában, bármennyire is maga maradt, 
keményen állta a sarat, minduntalan oda ütött, hol 
székel az „agy". Ez irodalmi vita emlegetése nem tar-
toznék ide, ha egy kettőre ki nem bővült volna világ-
nézleti harcczd. És mert ezt sokan észrevették, pro és 
kontra sok véleményt váltott ki az újságolvasó közön-
ségből. Az egészben különösen az az érdekes, hogy a 
ki nincs egy véleményen a nyugatosokkal, a ki nem tartja 
Adyt és társait a legnagyobb magyar íróknak, a ki nem 
tudja élvezni az ő — enyhén szólva — nyakatekert írá-
saikat, az elmaradt analfabéta, reakcziós. Bizonyos orá-
kulumok szerint nekünk hozzá kell szoknunk ezekhez 
az új írókhoz, a kik egyenes leszármazottjai Csokonai-
nak, Petőfinek. Dehát a végén aztán kisült, hogy a nagy 
irodalmi vita mire volt jó. A beavatottak már ekkor 
tudták, hogy a Petőfi-Társaságban 4 hely van ürese-
désben és hogy Gyóni Gézát akarják bejuttatni a tagok. 
Nosza, kapjunk az alkalmon. Dorongoljak le ezt a hűt-
lenné vált Nyugatost. Ráolvasták a „tehetségtelen közép-
szerűség" vádját és kijátszották vele szemben a leg-



tehetségesebb közülök valót, Babitsot. Az attak rosszul 
sikerült. Gyóni kibontott lobogókkal győztesen bejutott, 
Babits kettő voksot kapott. 

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. 
Lelkészválasztás. A málczai ref. egyház (Felső-

zempléni em.) Király Péter aggteleki s.-lelkészt, az alsó-
szalóczi ref. egyház Makay Kálmán kassai javítóintézeti 
lelkészt választotta lelkészévé. 

Dr. Tüdős István tiszáninneni püspök királyi meg-
hívást kapott a főrendiházba dr. Kenessey Béla, dr. Bal-
tazár Dezső mellett, ő a harmadik püspökképviselője 
egyházunknak a főrendiházban. Főgondnokaink közül 
báró Kemény Kálmán, gróf Degenfeld József és Dókus 
Ernő tagjai a főrendiháznak egyházunk képviseletében. 

Jubileum. Dicső fi József debreczeni leik., a presbité-
rium lelkészelnöke, most töltötte be lelkipásztorkodásá-
nak 25-ik esztendejét. Ebből az alkalomból kifolyólag 
meleg ünneplésben volt része a kiváló lelkipásztornak 
a presbitérium körében. Mi is kívánjuk: ad multos annos ! 

A budapesti ref. egyház presbitériuma decz. 28-án 
tartotta utolsó ülését az 1915. évben. Gyöngélkedő püs-
pökünket az elnöki székben dr. Szabó Aladár helyette-
sítette dr. Kovácsy Sándor főgondnok mellett. A gyűlés 
főtárgya az 1916. évi költségvetés megállapítása volt. 
A szükséglet főbb tételei az egyházi kiadásoknál a kö-
vetkezők : Személyi járandóságok: 1. Lelkészek, s.-lel-
készek 47,672 K. 2. Hitoktatók 76,638 K. 3. Egyéb 
járatidóságok 12,715 K. Dologi szükségletek 74,726 K. 
Törlesztések, kamatok, egyéb és átmenő kiadások432,349K. 
Rendkíküli kiadások (hadipótlék és a Kálvin-téri építkezés 
alkalmából felmerülő lakbérek) 12,512 K. A főgimnáziumi 
szükséglet 135,598 K. Az összes szükséglet: 547,515 K. — 
A fedezet egyházi: 367,396 K, főgimnáziumi 130,006 s így a 
hiány az eszközölt redukálás után kerekszámban 45,000 
K, a mely a várható bevételi többletből, megtakarításokból, 
a jobbmódúak adójának emeléséből és hitelművelet útján 
lesz fedezendő. Bizony a budapesti egyháznak, a melynek 
szép telke a háború folytán üresen dísztelenkedik a temp-
lom mellett, sok vesztesége van. Veszít természetesen az 
egyházi adókban is, 1914-ben 84.000 K folyt be, most 
csak 75,000 K van előirányozva. Bizony sok szép terv 
dőlt dugába, nagy akadályok gördültek a csodálatos fej-
lődés út jába! De azért az egyház most is több mint 
5000 K-t ad a szorosan vett belmissziói és jótékony 
czélokra. A körültekintő bölcs vezetés és gazdálkodás a 
jobb idők beálltával majd hamarosan begyógyítja a se-
beket és pótolja a hiányokat. — A költségvetés letár-
gyalása után a presbitérium a főgimn. tanárkar és igaz-
gatótanács előterjesztésére egy új történelmi-földrajzi 

tanszéket szervezett a beállott hiány pótlására és erre 
Kiss Ödön püspöki titkárt, kúnszentmiklósi főgimn. ta-
nárt választotta meg, a ki heti 12 órát tanít, fizetése a 
pótlékokon kívül 1600 K és 1300 K lakáspénz lesz. 
Állását 1916 szeptemberben foglalja el és továbbra is 
megmarad mostani fontos hivatalában, a melyet eddig 
is olyan nagy megelégedésre látott el. Az egyház 
gondoskodik arról, hogy a mostani li.-tanárok ezen vá-
lasztás által sérelmet ne szenvedjenek. — Dr. Szabó 
Aladár referált még a nemrég lefolyt egyházközségi vá-
lasztási eredményekről és az ú j presbiterek közül tették 
le négyen az esküt. 

Belmissziói élet Mezőtúron. A mezőtúri lelkészek 
buzgólkodása folytán már hetek óta vannak az ottani 
nagy gyülekezetben vallásos összejövetelek az egyik iskola 
termében. Vasárnap este Marjay Károly, kedden este 
Csomasz Dezső lelkész vezeti ezeket. Ezenkívül az ottani 
Szeretetszövetség minden szerdán d. u. bibliamagyarázattal 
végződő varróórát tart és minden szerdán este 6 órakor 
evangélizáló bibliaolvasó-óra van ugyanott. — Örömmel 
adunk hírt erről és mondjuk: bárcsak még sok más 
2—3, vagy több papos gyülekezetünkben is az együttes, 
egyetértő munka nyomán elkövetkeznék a vizek mozdu-
lása ott is, a hol most az, egyház mérhetlen kárára 
személyes ellentétek, féltékenykedések, politikai és más 
okokból fakadó gyűlölködések miatt sorvad és megy 
veszendőbe sok drága érték. 

A debreczeni Iegáczió. Most történt először, mint 
a Debr. Prot. Lap-ból olvassuk, hogy Debreczenben nem 
volt legátus. Eddig mindig a debreczeni szenior volt 
az ünnepi követ. Most a hajdúnánási eklézsiát érte a 
megtiszteltetés, hogy a debreczeni szenior volt legátusa. 
A legáczió beszüntetésének oka az, hogy az egyetemmel 
kapcsolatos „lelkészképző-intézet" szabályzata szerint a 
theologusok csak a két belső templomban (nagy és kis 
templom) teljesíthetnek hétköznap és vasárnap d. u. szol-
gálatot. A régi rend szerint ezt mind az öt templomban 
theologusok végezték. Innen az ellentét. Hiába, nagyot 
fordult ott Debreczenben a világ — nem volt karácsonyi 
legátus! 

Orgonaszentelés. A nágocsi ref. egyház (külső-
somogyi egyházmegye) új orgonájának felszentelése 
karácsony első ünnepén ment végbe. Az orgona 1800 
K-ba került, a melyből a hívek 1200 K-át részaratással 
szereztek, a többi pedig a háború folyama alatt Molnár 
István lelkész buzdítására adakozás útján gyűlt össze. 
A felszentelési imát a helyi lelkész mondta, az orgonát 
pedig az egyház tanítója, ifj. Bocskár Ferencz szólaltatta 
meg a hívek nagy gyönyörűségere. 

Karácsony a budapesti templomokban és kór-
házakban. Még talán soha sem vettek részt többen a 
karácsonyi istentiszteleteken és nem járultak többen az 
úrvacsorához, mint most a második háborús karácsonyi 
ünnep alkalmával. Az ünnep első napján d. e. most is 
két istentisztelet volt a Kálvin-téri templomban fél 9 
és fél 12 órakor. Az utóbbin — gyengélkedése daczára 
— püspökünk prédikált a zsúfolt templomban. Második 
ünnepen d. e. dr. Szabó Aladár prédikált és lelkes fel-
hívására néhány fillér híján 300 K perselypénz gyűlt 
össze a katonák vallásos irataira. Urvacsorát mindkét 
napon a segédlelkészek osztottak. A többi templomok 
is zsúfolásig megteltek. Az istentiszteleteken nagyon sok 
katona is részt vett. A tábori lelkészeknek is bőven ki-
jutott a munkából. Minden nagyobb kórházban volt isten-
tisztelet és úrvacsoraosztás. Á Pénzintézetek hadikór-
házában, a hol 14 theologusunk teljesít felügyelői szol-
gálatot, B. Pap István osztott úrvacsorát. Megható volt 



itt a szegény amputált katonáknak bevonulása, a kik 
közül néhányát hordágyon hoztak be az istentiszteletre. 

A vecsési ref. leányegyházban decz. hó 26-án 
d. u. 4 órakor vallásos estély volt a következő műsorral: 
I . 37. dics. 1. v. Ima. 2. Gyermekek karéneke: Fönn 
a csillagok felett. 3. Muraközy : Az anya. Szavalta Kuhn 
Boriska. 4. Néhai Kálmán Farkas : Kuruoz nóták, hege-
dűn játszotta: Kálmán Farkas h. lelkész, harmóniumon 
kísérte: Szentpétery József kántor. 5. Vargha Gyulánó: 
Karácsonyi ima, szavalta: Búbos Pistika. 6. Bibliamagya-
rázat, tartotta Kálmán Farkas h. lelkész. 7 XC. zs. 1. v. 
Ima. Az estélyen sokan vettek részt s önkéntes ado-
mányokból a püspök pásztori levele felhívására 47 K 
gyűlt be a katonák és hozzátartozóik vallásos irataira. 

Hírek a nagykőrösi egyházból. A nagykörösi ref. 
egyház és iskolák költségvetési előirányzatát a napokban 
tárgyalta le a presbitérium s azt változatlanul elfogadta. 
Eszerint az egyház jövő évi bevétele 168'409 K 81 fillér-
ben van megállapítva, kiadása is ugyanilyen összegben. 
A bevételek főbb tételei a következők: az egyház saját 
és alapítványi tőkéinek kamat- és osztalékjövedelméből, 
az ingatlanok haszonbéréből 46'024 K 04 fillér, a 4 % - ° s 

egyházi adóból 16.000 K, harang- és gyászkocsidíjak-
ból 6000 K, sírhelyek, sírboltok árából 3000 K, persely-
pénzből 100 K stb. A kiadások közt a lelkészek kész-
pénzfizetése és terményilletősége megváltása egyenként 
5062 K 84 fill., ebben az esketési stóla megváltási díja, 
365 K is bennfoglaltatik. A főgimnázium bevétele 118 591 K 
30 fill., de kiadása 122"367 K 70 fillér, így a hiány 
3776 K 40 fillér. Ez nem az idén mutatkozik először; 
részint úgy óhajtja eltüntetni a presbitérium, hogy a 
közoktatásügyi miniszterhez kérvényt intéz az állam-
segélynek a jövő (1916.) évben 4000 koronával emelése 
iránt, részint a tandíj emelésével. Olyan kevés tandíjat 
talán sehol nem fizet a tanuló, mint Nagykőrösön; t. i. 
a helybeli gimnazista 12 vagy 16 koronát fizet. A tanító-
képezde bevételéül 43 404 K 32 fillér van fölvéve, kiadá-
sául szintén ennyi. Itt az egyházkerület mint társfenntartó 
I I .863 K 60 fillér hozzájárulási összeggel szerepel a 
bevételi tételek közt, a város rendes segélye 2190 K, 
az egyház mint társfenntartó 12.353 K 37 fillérrel járul 
az intézet fenntartásához, az intézet tulajdonában levő 
földbirtokok haszonbére 5020 korona. Kántusdíjakból 
6000 korona van rendkívüli bevételül fölvéve. A nép-
iskolák bevétele 41.214 K 66 fill., kiadása szintén ilyen 
összeg. A bevételek közt a saját tulajdont képező föl-
dek haszonbére 14,543 kor., az egyház hozzájárulása 
7173 kor., a város segélye 17.288 kor. A tápintézet 
bevétele is, kiadása is 17.700 kor. 69 fillérrel van föl-
véve. A bevétel közt a tanulók által fizetett tápdíj 
14.000 koronával szerepel, az egyházkerület évi segélye 
900 kor. A harmadik éve fennálló internátus bevétele 
1528 kor. 50 fill., kiadása 2283 kor. 36 fill, hiány 
754 kor. 86 fill. A Kalocsa Balázs fejedelmi alapítvá-
nyának, melyet a nagy emberbarát egyházi és iskolai 
célokra tett, bevétele 50.976 kor. 25 fillérben, kiadása 
szintén ugyanily összegben van megállapítva. A nagy 
alapítvány átlaga 800 818 korona. Ez 31 darab Pesti 
Hazai Első takarékpénztári részvényből, 100.000 korona 
hadikölcsön kötvényből, a többi jelzálogkölcsönre kihe-
lyezett tőkéből áll. Az egyház és tanintézetei alapítvá-
nyainák és alapítvány természetű tőkéinek összege a 
leltár szerint 1,248.738 kor. 73 fillér. — Patonay Dezső 
nagykőrösi ref. lelkész az ottani internátus alapjára tett 
alapítványát 200 koronás ezévi újabb adományával 800 
koronára növelte. — A nagykőrösi ref. egyház a magas 
8—8 szavazatát Takács József czeglédi lelkészre, bilkei 

Pap István theol. akadémiai tanárra, Bakó József és 
Patonay Dezső lelkészekre adta az egyházkerületi lel-
készi főjegyzői, illetőleg tanácsbírói állásokra eszközölt 
szavazás alkalmával. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
(29-ig) a következő adományok folytak be : Budapest, 
karácsonyi perselypénz: Kálvin-tér 299'97 K, Kőbánya 
20 K, Zugló 20-24 K, VI—VII. ker. 80 K. Budapest 
(Harmatcseppre) 116'68 K, Baár-Madas iskola jótékony-
czélú előadás jövedelme 50 K, Lampérth Géza és neje 
7 K, Poroszló Gaál Ferencz lelkész útján 10 K, Kispest 
6*40 K, Rákoscsaba 10 45 K, Fadd 45 K, Papp József 
táb. lelkész gyűjtése a harcztéren (5. honv. lov. had-
osztály) 60 K, Vecsés 47 K, Csúzai Lorántffy Zs.-Egylet 
7 K, Petri Elek püspök felhívására eddig összesen 779 74K. 

A vak katonák bibliával való ellátására befolyt 
adományok : Mezőtúr, vallásos estélyeken begyűlt 55"87 K, 
padányi egyház 15 K, Morvay Ferenczné Vajszló 5 K, 
F. Vargha Lajos Nagyrábé 10 K. Eddig begyült 42915 K. 

A Karácsonyi üzenetre Darányi Ignácz főgondnok 
50 K-t küldött. 

ISKOLA. 

Iskolaszéki gyűlés. Mult hó elején tartotta gyű-
lését a budapesti ref. egyház skót elemi és polgári 
leányiskolája iskolaszéke Petri Elek püspök elnöklete 
alatt. A tárgysorozat előtt B. Pap István üdvözölte az 
iskolaszék nevében az elnököt, a kit az egyházkerület 
egyhangú bizalma a püspöki méltóságba juttatott. Rövid 
megkapó vonásokkal jellemezte azt a szerencsét, a 
melyben az iskolaszéknek van része az által, hogy Petri 
Elek oldala mellett jnunkálkodhatik, a ki nagy szere-
tettel és megértő áldozatkészséggel vezeti az intézmény 
sorsát és gondját a kinek emelkedésével a felügyelete 
alatt levő intézmények is növekednek. Dr. Kiss Károly 
azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy magas állása és az 
azzal járó elfoglaltság mellett szakítson időt arra, hogy 
továbbra is gondoskodása egyik kedvencz tárgyának 
tartsa ezt az intézményt és maradjon meg továbbra is 
az iskolaszék elnökének. A püspök válaszában meg-
köszönve az üdvözlést, kijelentette, hogy mindig méltá-
nyolni tudta ezt az intézményt és ennek értékét nemcsak 
a keresztyén vallásos nevelésben látta, hanem nemzeti 
és kulturális tekintetben is és épen ezek az értékek 
azok, a melyek vonzzák őt ehhez az intézményhez, a 
melynek emelésén továbbra sem szűnik meg hathatósan 
munkálkodni, mint az iskolaszék elnöke. A gyűlés kere-
tében Nagy Sándor jegyző jelentést tett a polgári is-
kolának az orsz. tanári nyugdíjintézetbe való felvételéről 
és az ezzel járó változásokról a nyugdíjjárulékokat ille-
tőleg. Busse Johanna oki. polg. isk. tanítónőt az iskola-
szék szept. 1-től állandósította. Elénk figyelmet keltett 
azután a két iskola igazgatónak jelentése. Prém Margit 
polg. isk. igazgató jelentette, hogy a polg. iskolában 
188 tanuló van és pedig: 121 izr., 48 ref., 13 ev., 3 
bapt. és 1 unit. vallású. A növendékek fényes jelét 
adták emberbaráti és hazafias áldozatkészségüknek. 
A harmadik hadikölcsönre jegyeztek 200-K-t; 150 K-t 
gyűjtöttek a Zsófia gyermek szanatórium javára és 100 K-t 
a katonák karácsonyára. Minden egyes osztálynak van 
egy hadi árvája, a kit azután mindennemű szükségében 
segítenek. Ebbeli buzgóságukban a növendékek odáig 
mentek már, hogy nemcsak az egy árvát és annak 
anyját és összes testvéreit látták el ruhával, élelmi-
szerrel, pénzzel és játékszerrel, hanem például a IV. 



osztály már a harmadik s a III. osztály a második csalá-
dot látja el minden lehető szükséges dologgal. Hasonló 
szándék buzdítja a többi osztályt is. Az elemi iskolában 
Yictor Ágoston igazgató jelentése szerint 150 növendék 
van; vallás szerint: 42 ref., 9 ev., 98 izr. és 1 bapt. 
A leányok tehetségükhöz képest itt is buzgólkodtak a 
jótékonykodásban: 84'39 K-t adtak össze a katonák 
karácsonyára. Megemlítjük még, hogy az intézménnyel 
kapcsolatos Nőszövetség ebben az évben is bazárral 
egybekötött jól sikerült estélyt rendezett, a melyen Nagy 
Ferencz esperes is megjelent és Hamar István theol. 
tanár hirdette az igét. Az estély íöbb száz koronát jöve-
delmezett a szegények javára. (ns.) 

A Petőfi-Társaság Csengey Gusztáv eperjesi theol. 
tanárt tiszteleti és az orosz fogságban lévő Gyóni Gézát 
rendes tagjává választotta. 

Érdekes alapítvány. Mint az erdélyi Ref. Szem-
léből olvassuk, érdekes alapítványt tett a nagyenyedi 
ref. kollégiumnál egy dr. Grasser Károly nevű szász-
sebesi ügyvéd. Az illető dr. Garda vKálmán ügyvédhez, 
a kollégium gondnokához írt levelében rámutat arra, 
hogy a nagyenyedi kollégiumban, ennek tanáraiban és 
tanulóiban szerette meg a magyarokat és ott emelke-
dett felül az egyoldalúságon és elzárkózottságon, a mely-
ben szerinte az erdélyi szászok szenvednek. „Olyanok va-
gyunk mi szászok, mondá, mint a káposztafejek a kert-
ben. Nem akarunk túllátni a kerítésen. — Nagyenyeden 
tanultam meg azt, hogy a magyar nem megölni, hanem 
szerető karjaival át akarja ölelni szász testvérét." Há-
lául 1200 K-t küldött a kollégium gondnokához, a mely-
nek kamatait majd azok a német lutheránus gimnáziumi 
tanulók élvezik, a kik a Bethlen-kollégiumban a magyar 
nyelv elsajátításában a legjobb eredményt érik el és a 
kiknél kilátás van arra, hogy zászlóvivői lesznek a magyar-
német testvériségnek. — Hát bizony itt lenne már a 
legfőbb ideje, hogy az erdélyi szászok hajlamot nyer-
nének túllátni kerítéseiken! 

Nagykörösön a főgimnázium tanáritestülete hősi 
halált halt tanártársa emléke megörökítésére emlékala-
pítványt létesít, melyre már igen szépen gyűlnek az ado-
mányok. Az egyház e czélra 100 K-t szavazott meg, a 
jótékony nŐegyesület pedig, a melynek az elesett hős 
honvédfőhadnagy, a kiváló tanár buzgó titkára volt, 
500 K-t adományozott. Az egyháztanács méltányolva 
azokat a nagy érdemeket, melyeket méltán gyászolt ta-
nára 13 évi működése alatt a tanítás-nevelés terén szer-
zett, özvegye részére, férje tanári fizetését a folyó tanév 
végéig kegyeletesen megszavazta. 

A liadbavonult tanárok közül, mint az Orsz. Ta-
náregyesületi Közlöny legújabb számából olvassuk. 1038 
teljesít katonai szolgálatot. Hősi halált halt 85, kitün-
tetést kapott 89, megsebesült 104, fogságban van 81, 
eltűnt 5, beteg és beteg volt 75, meghalt 5. 

EGYESÜLET. 

A Protestáns Árvaház karácsonyestje. A Protes-
táns Országos Árvaház ez alkalommal is megható kará-
csonyfa-ünnepélyt rendezett 103 bennlakó árvája számára, 
a kik között 14-en hadiárvák. A gasdagon megrakott és 
több karácsonyfával díszített asztalok köré előkelő kö-
zönség sereglett, hogy részt vegyen az árvák örömében. 
Az ünnepség az árvák énekével kezdődött, majd- dr. 
Kováts István theol. tanár imádkozott és tartott a Máté 
6 : 9 alapján alkalmi beszédet. Ebner Lujza II. é. tanítónő-
jelölt, az Árvaház növendéke mondott utána szép hábo-
rús imát, majd a Himnusz eléneklésével véget ért a 
maga egyszerűségében is oly megható ünnepség. Az 
árvák az asztalokra rakott ajándékaik megkeresésére 
indultak s a jelenvoltak sokáig elgyönyörködtek még 
örömtől sugárzó arczuk szemléletében, a mint kirakott 
ajándékaikra örvendezve rátaláltak és darabonkint sorra 
nézegették azokat. Nyolcz katonát is megajándékoztak. 

Néhány szó a Filadelfia diakonissza-egylet köz-
gyűléséről. Egyének, mint egyesületek életében vannak 
mozzanatok, melyeknek külső keretei nagyon hétköz-
napiak, de a melyeket nagyon érdekessé, kimagaslóvá 
tesz a lélek mozdulata, a lélek melege, a lélek szár-
nyalása. Ilyen volt a Filadelfia-egylet 1915 deczember 
5-én tartott közgyűlése is. Mi lehet egy közgyűlésen 
külsőleg érdekes, a hétköznapitól eltérő, különös? Semmi! 
A kórháznak egyik tágas helyisége telve székekkel, egy 
nagy asztallal, iratokkal, emberekkel, elnökkel, jegyző-
vel stb. Keresztyén gyűléshez méltóan: ima, bibliaolva-
sás, néhány szó a Római levél XII. rész 2. verse alap-
ján, azután évi jelentések, a pénztári felmentvény és 
végül ének és ima . . . ez a programm. Ez a gyűlés 
külső lefolyása. Mondom, semmi különös, de egyben 
roppant elütő, roppant különböző minden más világi 
közgyűléstől, a hol ilyen alkalmakkor bizony sokszor 
a nagy szólamok hangos, szellemes, megható vagy 
elragadó beszédek, felszólalások, viszontválaszok, szava-
zások, diadalok és megelégedettség teszik érdekessé, 
nagyszerűvé, páratlanná az ilyen gyűléseket : addig ott 
az egyszerű ház egyszerű termében, az egyszerű pro-
gramm semmitmondó leple, szürke menete alatt egy izzó, 
forrongó, lángoló tavasz minden lelkesedése, tenni-
vágyása, szeretete, mélysége és tündöklése lobogott és 
száguldott át a lelkeken. Csendesen elmondott csendes 
munkának hatalmas feszítő okai. Óvatosan hangozta-
tott reményeknek égből alászállott, erőtadó tüze mun-
kálkodott minden egyes résztvevő lelke kohójában és 
bár az egyszerű, szerény csendes gyűlés véget ér t : nem 
félek, az a benső erő, az a mennyei tűz tovább dol-
gozik, tovább lobog, tovább hat, mind messzebb, szerte 



az országban és a mire e szürke tudósítás nem képes, 
fennen fogja hirdetni ennek a közgyűlésnek is változa-
tos, lelkes, nagyszerű lefolyását. (x.) 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
M—y. K—ly. Köszönet a küldeményért. Várjuk szeretettel. 

— Veritas. A czikket némi módosítással adjuk. Helyesebb lett 
volna az eaész ügyet eleitől kezdve minden személyi vonatkozástól 
eltekintve, tisztán tárgyilagos alapon a közönség elé vinni. — 
D—1. M—ly. Az illető ügyben eljárunk, levél megy. Vallásos ira-
tokért csak tessék a konventi irodához fordulni. Bizony megtör-
ténhet, hogy a „Karácsonyi üzenet" csak az oroszok karácsonyára 
ér oda postai nehézségek miatt. — M—r. I—n. N—cs. Levél megy. 
— F—i. P—1. R—a. Az alapító levél a jövö számban, a lapot 
elküldjük az illető tanárnak. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

HIRDETESEK. 

® 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

MM 

E B R E . S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi é s ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszt 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 

j|j magyar nemzet hatalmas gon-
© dolatát. 
fi Előfizetéseket elfogad és mutatvány-
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® „ 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. 
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E R Z S É B E T K I R Á L Y N É SZÁWÓ 
Budapest, IV. R e r . , Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó bírnevü 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. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, 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 idö 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, víllanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsókeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

PAPI ES POL-
GARI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

I! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században: írta dr. Pruzsinszky 
Pál 3.— 

Akarsz-e d iada lmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 8.— 

A va l lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás f á j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó rában . írta Ujlaky Vilma —.08 
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 ember . írta Lengyei Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Istent sze re t ik . írta Fejér Endre . —.08 
208. Az ig-azi is tentisztelet . 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 hé tpecsé tes könyv. írta Bitay Béla . . . —.08 
214. Élet a ha lá lban . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon val lás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János . írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.08 
217. A haza i , fö ld . Irta Lengyel Gyula " —.08 
218. Jancs i . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Ács Jancsi . írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor hönyvhiadóhivatala 
Budapest, V. her., flkadémia-utcza 4. sz. 



Nagyságos Asszonyom! 
Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi és újévi 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 kosztüm kelmék, 
téli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a m in tagyűj t eményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűjte inényt a követ-
kező c soportok szer int tessék kérni : 

1. T a r t a l m a z z a : a k o s z t ű m k e l m é k r e m e k v á l a s z -
t é k á t . 

2. T a r t a l m a z z a : a b l ú z o k , p o n g y o l á k , r u h a a l j a k , 
l e á n y k a r u h á k , h á z i r u h á k e l k é s z í t é s é h e z m e g -
f e l e l ő k e l m é k é s b á r s o n y o k m i n t á i t . 

3. T a r t a l m a z z a : a t e g e t h o f é s f e k e t e k e l m é k 
m i n t á i t . 

4. T a r t a l m a z z a : a m o s ó b a r c h e t e k é s m o s ó f l a n e l l e k 
t e l j e s v á l a s z t é k á t . 

5. T a r t a l m a z z a : a n y á r i m o s ó k , g r e n a d í n o k , s z a t é -
n o k , z e f i r e k é s k r e t o n o k m i n t á i t . 

6. T a r t a l m a z z a : a f e h é r n e m ű - o s z t á l y , v á s z o n , s i f o n , 
z s e b k e n d ő é s a s z t a l n e m ű - m i n t á k , m e n y a s s z o n y i 
k e l e n g y e k ö l t s é g v e t é s e i t é s a z á b r á s f e h é r n e m ű -
á r j e g y z é k e t . 

7. T a r t a l m a z z a : a t e l j e s p o s t a c s o m a g - g y ű j t e m é n y t , 
m e l y a z ö s s z e s m i n t á k a t m a g á b a n f o g l a l j a . 
T ö b b f é l e c z i k k e k r e n d e l é s é n é l a j á n l a t o s a p o s t a -
c s o m a g g y ű j t e m é n y m e g h o z a t a l a . 

F t a v p l m ^ y t f ^ p * ; Engedje meg, hogy szíves figyel-
mét 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. 

Kitiinő tisztelettel 

Stern József 
csász. és kir. udvari szállító 

Budapest , IV., Kálvin-tér 1. 

KONF1RM ÁCZIÓRA 
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 
RÉVÉSZ 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 G Y T I S Z T E L E T Ű L E L K É S Z 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 1 0 - R E 1 I N G Y E N P É L D Á N Y T A D U N K 

KAPHATÓ 

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. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott i900-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 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 
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.-tói 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. 



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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

F 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 mauyar — villamos erőre berendezett — h a n g s z e r g y á r . 
cs. éskir/udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. STOWASSER J, 

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

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sukkal 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, 
jntári>os árban; kezesség minden 
tig) es 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 k i t űnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

99 HANGYA 99 

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 . 

Háborús egyházi beszédek. 
Bodor. Isten igéje a világháborúban . . . 3.— 
Bokross . Isten a mi erősségünk . . . . 1.— 
Fülöp Józse f . Karácsonyi és évfordulói be-

szédek és imák. Háborús időben . . . . 1.60 
— Isten igéje a világháborúban. Templomi 

beszédek néhány imádsággal 3.50 
János i . Jöjjön el a te országod. Egyházi be-

széd 3.— 
Kiss Józse f . Egyházi beszédek a világháború 

idején 3.40 
Lencz. Beszédek és imák. II. kötet . . . 5.— 
Lukácsy. ímé hamar eljövök 1.80 
S z a b ó S. Z s i g m o n d . 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 
alsónyéki ref. kántortanító 

Ára 4-50 K 

Prot. papok és hitoktatók zsebnaptára 1916 1.40 
Pro te s táns árvaházi képes naptár 1916 . —.60 
Magyar keresz tyének naptára 1916 . . . .60 

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 3 2 5 7 . 



Ötvenkilenczedik évfolyam. 2~ik szám. Budapest, 11)16. január 9. 

PROTESTÁNS 

E G Y H A Z IES I S K O L A I L A P 
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 ir . 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre: 4 kor. 50 fillér. 
Kalvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

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

TARTALOM. Az E le t Könyvébő l : Építés. Muraközt/ Gyula. — Vezérczik i i : Állami ajándék a jezsuitáknak. Dr. K. I. — 
Tárcza : Orosz földön. Göde Lajos. Az excammunicatió Kálvin első fölterjesztésében (1537). Dr. Pruzsinszky Pál. 
— A mi ü g y ü n k : Szövetségünk január 18—21-iki lelkészi konferencziájának programmja. (K.) — Irodalom: 
Koszorúfüzetek 1915. P—y. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek ' 
— Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Építés. 
Építsük meg Jeruzsálem 

kőfalát Nehémiás 2.1;. 
. . . Ti az élő Istennek temp-

lomai vagytok ! 
II. Koriuth 6.16. 

S/.omorú és bájos dal szól a lábasóráról, mely a 
vén kastél) homályos termében századok óta nézi a 
világ változását; örömök, bánatok, nemzedékek tova-
tiinését s csak dalolja szorgalmasan egyhangú zenéjét, 
yz idő ez a lábas óra. Az élet vén palotájában mi 
sírunk és nevetünk, változunk minden perczben, de az 
idő ugyanaz, az óév utolsó és az újév első óraütése 
összefolynak és a tegnap és a ma és a holnap három 
csepp viz ugyanegy patakban. S mégis jó összerez-
zennünk egy-egy Szilveszter-éji óraütéskor, jó felmérni 
kilométerekre az életünk országútját és számot vetni 
egy-egy esztendő kilométerénél önmagunkkal. Mert az 
idő-óra kettyenése ugyan mindig ugyanaz, az újév ugyan 
nem új — s a halott világok pályája mindig változatlan 
marad — mint a zsinegen forgatott kődarabé; a mi új 
évünk azonban lehet merőben új , más. Mi nem hideg 
kerekek vagyunk az idő órájában, mi vagyunk a kéz, 
mely igazítja a mutatót. A mi lelkünk nem kődarab, 
mit gépiesen forgat egy láhatatlan kéz: hanem szár-
nyaló sas, a mely oda száll, a hová neki tetszik. A mi 
mostani újévünk a Nehémiás nagy, építő esztendeje.. . 
Ott áll ez a királyi férfiú a város romjain és a dűlt 
falak hajnali, kékes árnyékában meghúzódik Izrael régi 
boldogságának emléke, mint egy szégyenkező koldus. 
Itt állunk mi — királyi papság — egy roppant világ-
égés hamujában — romok fölött, mint Nehémiás. Romok 
fölött, a hol véres kövekbe botlik a képzelet, mezők 
fölött, a hol varjuk ülnek feketült kezeken, miknek írását 
hiába várják valahol; ó s / e l p u s z t u l á s romjai fölött. Egy 
évtől a másikig hány reményt vetettek sírba fehér temető 

katonák, hány mosolyból lett vonagló sírás, hány imából 
némaság, hány szív fagyott kővé és hány kőszív tört 
porrá a fájdalmak kalapácsa alat t ! Lelkeknek, az élő 
Isten templomainak pusztulásán, összeégett Jeruzsálem 
előtt, a lelkeknek ebben a nagy, zokogó városában ál-
lunk, mint ú j Nehémiások. És épen, mert romok közt 
üti az idő lábas órája az újévet, érezzük, hogy nem 
maradhatunk a hitnek, erkölcsnek, boldogságnak ebben 
az óriási pusztulásában. Nem lehet megnyugodni abban, 
hogy Isten azt akarta csupán, hogy millió család gyászba 
boruljon. Ha százezer ágyú ellene kiált is, Isten mégis 
szereti ezt a világot és nem romboló, hanem építő, alkotó 
Isten; azért rombol, hogy építsen, azért éget el forró 
bánattűzben, hogy mint a mesebeli Főnix, újra szülessünk; 
az 0 tüze tisztít, sújtó csapása felemel, büntetése vigasztal. 
Isten egy új világot akar felépíteni a romhalmazon, de 
nem nélkülünk és rajtunk kívül, hanem mi általunk és 
mi bennünk, Nem lehet most tétlen merengéssel ülni 
az idő vörös habos folyója mellett, nem lehet, mint 
valami homályos múzeumban — egyre csak a multak 
előásott, halott emlékei között bolyongani. A mi lelkünk 
nem kusza sír, miben drága, halott boldogságokat rej-
tegetünk ; nem kunyhó, miben koldus vágyak tengenek, 
hanem templom, teli zsoltárénekkel, bizalommal, imával, 
pünkösdi lélekkel. A keresztyén hitnek kell felrázni ezt 
a sírokon alvó világot — építésre, ú j világ teremtésére! 

. . . Sok lélekhez úgy szállt be az új év, mint a 
hogy a költeményben, a magános elhagyott szobában 
ülőhöz leszállt egy titokzatos fekete holló madár. — „Ki 
vagy? — kérdezte tőle az — j ó s , madár, rejtélyes kül-
dötte ismeretlen hatalomnak? Felelj! Ki vagy? Honnan 
jösz?" A holló csak nézett egyhangúan, szomorúan és 
minden válasza ez volt, mindig ezt a valahol eltanult 
pár szót ismételte: „Vége már!" 

Új esztendő — fekete holló madár — sok szívnek 
mondja most ugyanezt, a mikor belibben gyászok magá-
nos szobáiba. „Vége már . . . reménynek, boldogságnak, 
örömnek . . . vége már!" Pedig nincs vége! Semminek 



sincs vége! Ez az ú j év egy hatalmas kezdet, egy épülő 
ú j világnak kezdete. Nehémiási szónak, apostoli szónak 
megharsanása a csaták dübörgésében: Templomok, az 
élő Istennek templomai, ti romíelkek — épüljetek föl! 
Sírok fölött, rombolt boldogságok köveiből épüljetek föl, 
élő lelkek, zengő templomok, hívni az élőket, engesz-
telni a halottakat és megtörni a villámokat! 

Muraközy Gyula. 

ÁLLAMI AJANDÉK A JEZSUITÁKNAK. 

Néhány napja az egyik napilapban „ Gimnázium-
avatás Pécsett" czímmel szószerint az alábbi közleményt 
olvastuk: 

Pécsről jelentik: Zichy Gyula gróf megyéspüspök 
Pécsett alapítványi főgimnáziumot és konviktust létesített 
s ezek vezetését a Jézus-társaságra bízta. A gimnáziu-
mot először saját házaiban nyitotta meg a püspök, köz-
ben azonban épült az ú j hatalmas épülettömb is, melyet 
részben a régi püspöki szőlők területén, részben a püs-
pök által megvásárolt szomszédos telkeken emeltek. Az 
egész telep a Mecsek hegy dombos oldalán fekszik, pom-
pás kilátással a délbaranyai hegyekre s a Dráva vidé-
kére. A püspök eddig két millió koronát költött az épít-
kezésre, melyet Pilcli Andor műépítész tervezett. Hátra 
van még a nagyarányú románstílű templom és a jézus-
társasági rendház egy része. A helyiségek ünnepies föl-
avatása Zichy Gyula gróf püspök tízéves püspöki jubi-
leuma alkalmával most történt meg a város törvény-
hatóságának, a pécsi káptalannak és a város közön-
ségének bevonásával. A kormány részéről, mely 700,000 
koronával járult hozzá a gimnázium fölállításához, Jan-
kovicli Béla kultuszminiszter táviratban üdvözölte az 
alapítót, de üdvözölte őt Zichy János gróf is, a kinek 
kultuszminisztersege alatt érlelődött meg a második pécsi 
gimnázium eszméje. Az építendő templomra a pécsi káp-
talan 300,000 koronát adományozott s ugyancsak a 
káptalan biztosított a kezelése alatt álló egyik alapít-
ványából tizennégy ingyenes alapítványi helyet a kon-
viktusban." 

Tudjuk, hogy a mai nehéz idők nem alkalmasak 
felekezeti kérdések tárgyalására. Itt azonban olyan állami 
ténykedéssel állunk szemben, a mely mellett a mostani 
viharos időkben se haladhatunk el szó nélkül. Nem 
kisebb dologról van itt ugyanis szó, mint arról, hogy 
a volt kultuszminiszter az állam pénzéből hétszázezer 
koronát adott egy olyan szerzetesrend gimnáziuma szá-
mára.; a mely minden törvényes jogalap nélkül tartóz-
kodik ma Magyarországon; hozzá még egy olyan város-
ban állítandó iskolájukra adta azt, a hol már egy másik 
hosszabb ideje eredményesen működő szerzetesi gim-
názium is van. 

Ha a pécsi püspöknek nem elég, hogy az ő szék-
helyén csak egy szerzetesi gimnázium működik, ám ál-
lítson és tartson fönn busás püspöki jövedelméből még 
egyet. Ehhez nem lehet semmi szavunk. De ahhoz már 

igenis van szavunk, hogy erre a fényűzésre a kultusz-
kormány is adjon csaknem háromnegyedmillió koronát 
az állam, tehát mindannyiunk pénzéből! Micsoda paran-
csoló állami és kulturális érdek késztette a magyar 
kultúra volt hivatásos őrét, hogy az állam pénzéből 
hétszázezer koronát adjon a pécsi második katholikus 
főgimnáziumra? Hisz ebből a hatalmas összegből szép 
modern állami főgimnáziumot lehetett volna ott, vagy 
másutt állítani! Hány nemzetiségek környezte vidéken 
lenne szükség állami főgimnáziumra! Hány tősgyökeres 
magyar város szeretne kapni állami főgimnáziumot! S a 
magyar állam közoktatásügyi minisztere odaadja ezt a 
nagy összeget a második pécsi katholikus gimnáziumra ! 

Még szomorúbb színben tünteti föl a volt magyar 
közoktatásügyi miniszter ténykedését az a körülmény, 
hogy az állam hatalmas ajándékát egy olyan szerzetes-
rend iskolájára adta, a melynek, katholikus egyházjogá-
szok, közjogászok egybehangzó véleménye szerint ma 
is érvényben lévő tételes törvényeink szerint hazánkban 
tartózkodási joga sincs. Az 1915/102. t.-cz. szerint ugyanis 
„a jövőben semmiféle szerzetesrend és zárda nem szapo-
ríttatik állami szükség és a királyi fenség kegyes bele-
egyezése nélkül". Több törvényünk szól is azóta egyes 
szerzetesrendek beczikkelyezéséről. így az 1723/96., 
1729/50-,. 1741/65., 1765/42., 43. t.-cz.* A jezsuitarendet 
— mint tudjuk — XIV. Kelemen" pápa 1773-ban föl-
oszlatta, viszont VII. Pius 1814-ben visszaállította. Ha-
zánkban nemcsak ebben az időközben, de még ezután 
is csaknem négy évtizedig nem voltak jezsuiták. Az 
abszolutizmus zavaros korszakában, 1853-ban hívta be 
őket Szcitovszky herczt gprímás Nagyszombatba, Azóta 
vannak itt hazánkban minden törvényes jogalap nélkül. 

Jól tudták ők inasuk is, hogy itt tartózkodásukhoz 
a király és az országgyűlés beleegyezése lenne szük-
séges. De azt is nagyon jól tudták az elmúlt évtizedek-
ben, hogy erre nem számíthatnak. Mikor volt kalksz-
burgi tanítványuk, Apponyi Albert gróf került a kultusz-
miniszteri székbe, akkor tettek csak kísérletet reczipiá-
lásukra. 1908-ban próbaképen szárnyra bocsájtották a 
hírt, hogy a jezsuitarend reczipiója hamarosan megtör-
ténik. Országszerte olym hatalmas arányokban hangzott 
föl a tiltakozás szava, hogy hivatalosan is jónak látták 
megcáfolni a híresztelést. Ez után a kudarcz után 
1909-ben azt a megoldást eszelték ki, hogy római gene-
rálisokkal elválasztatták magukat osztrák kollégáiktól és 
megalkottatták a „magyar jezsuita tartományt". Mindez 
azonban — mint már ikkor is kimutattuk — ** mit sem 
változtat azon a valóságon, hogy hazánkban minden tör-
vényes jogalap nélkül lartózkodnak a jezsuiták. 

Íme, mégis kaptat tak hétszázezer koronát pécsi 
gimnáziumukra. Jól tudjuk, hogy erre azt fogják mon-

* L. dr. Szeredy József v. pécsmegyei áldozár s jogtanár 
„Egyházjog-"át (1874) 126(>. 1. és dr. Kőnek Sándor v. budapesti 
egyetemi tanár „Egyliázjogtan kézikönyvéit (1871) 422. 1. 

** Lapunk 1909. évf 38. számában „Magyar jezsuita tar-
tomány" cz. czikkünkben. 
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dani, hogy nem ők kapták, hanem a pécsi püspök s a 
gimnázium sem a jezsuitáké, hanem a pécsi püspöké, 
a ki csak reájuk bízta a főgimnázium és a konviktus 
vezetését. Jól ismerjük ezt a megoldási módot. S a volt 
közoktatásügyi miniszternek is nagyon jól kellett tudnia, 
hogy mit akar a pécsi püspök azzal a gimnáziummal, 
amelyre oly hatalmas összeget kért és kapott az államtól! 

Ez alkalommal csak magunkra nézve vonjuk le 
ebből a nagyon is tanulságos esetből a következtetést. 
Jó intelem ez azok számára, a kik, üres jelszavak után 
indulva, felekezeti iskoláinkat annyira készek átadni az 
államnak. A míg a magyar közoktatásügy őrei a XX. 
században hétszázezer koronát mernek adni az állam 
pénzéből a jezsuiták számára egy olyan városban épült 
főgimnáziumra, a hol egy másik kath. főgimnázium is 
működik már, evangéliumi egyházunk falait és bástyáit 
segít döntögetni mindenki, a kinek csak a legkisebb 
része van is valamelyik iskolánknak az állam kezébe 
való átadásában I 

Dr. K. 1. 

TÁRCZA. 

Orosz földön. 
Orosz földön, fényes havon . . . 
Piros rózsák nyílnak azon, 
Rózsák között hófehéren 
Magyar baka alszik mélyen . . . 
. . . Bajtársai virrasztgatják, 
Élesztgetik, csókolgatják. 
. . . Könny pereg az új sír felett. 
. . . Kedves pajtás, Isten veledI 

Tisza partján egy kis házban, 
Tudja Isten, olyan gyász van! 
Felzokogó, tépő bánat 
. . . Könnypatakra ú j könny árad 
Fekete éj fényes délben . . . 
. . . Pedig az jött a levélben 
Örülhetünk, édes anyám ! 
Hazamegyek újév után. 

Oroszország, 1915 decz. 
Göde Lajos. 

Az excommunicatio Kálvin első fölterjeszté-
sében (1537). 

Az elmélet és a gyakorlat nem mindenkor fedi 
egymást. Az, a ki az egyikben jártas, nem mindig ott-
honos a másikban. A reformátorok sem voltak mind a 
gyakorlati élet emberei. Tudós férfiak, a kik sok isme-
rettel és elmélettel léptek fel a középkori egyház pogá-
nyos külsőségei ellen, de kevés közöttük a szervező. 
Nem volt szervező tehetség maga Luther sem. Vannak 
a kormányzást, az egyház külső építését illetőleg is 

jelentékeny figyelemreméltó gondolatai, de ez a munkatér 
tőle mégis alapjában véve idegen. Kálvin ellenben nem-
csak az elméleti tudományban otthonos, hanem a gyakor-
lati élet követelményeinek is élesszemű ismerője, szervező-
tehetség, még pedig a javából. Uhlhorn, a német lu-
theránus lelkész és egyháztörténetíró a két reformátor 
között e tekintetben mutatkozó különbség dolgában nem-
régiben így nyilatkozott : „Míg Luther nagyszerű ideá-
lizmusában azt várja, hogy az új lélek magától fog ú j 
testet teremteni a maga számára, Kálvin egyházi szer-
vezetet alkot, mely a román nyugat egyházainak vezető 
erőssége; szervezetet alkot, mely egyházi életével, fegyel-
mével, rendjével sok komoly evangéliumi hívőnek pél-
dányképe." („Gesch. cl. Deutsch-lutherischen Kirche.") 

Kálvin mint 27 éves fiatalember jutott Genfbe, a 
hol az egyházi viszonyok tekintetében a zavar nagy volt. 
A régi egyház már nem volt meg, az új még nem szer-
vezkedett, a sok munka mind Farel vállaira nehezedett, 
a ki reggeltől estig prédikált a három templomban fel-
váltvaj, de egyébként ő is olyanformán volt az egyház 
megalakításával, mint a wittenbergi reformátor: „várta, 
hogy az új lélek új testet öltsön". Ámde időközben az 
ú j lélek is elerőtlenült. Farel „mennydörgéseit" meg-
szokták a genfiek és egy kissé meg is unták. Nagy ér-
dekek forogtak koczkán és a fiatal franczia egész nagy-
ságában felismerte a dolgok jelentőségét. Nehéz órái 
voltak, míg végre arra az elhatározásra jutott, hogy 
maga veszi a kezébe a szervezést. A válságos viszonyok 
elemi erővel hatottak reá, legalább erre mutat az, hogy 
még haláloságyán is megemlékezett azokról a napokról, 
a mikor ott állott a .válaszúton. „A városban, így beszélt 
a körülötte lévőkhöz, akkoriban nem volt úgyszólván 
semmi. Prédikáltak, ennyiből állott az egész . . . refor-
máczió nem volt. Minden föl Volt forgatva, minden za-
varban volt." 

A fentebb jelzett fölterjesztés afféle munkapro-
gramra, mely a szervezés első lépésére vet világosságot; 
tervezet, mely felöleli az egész egyházi életet, ennek 
minden mozzanatát. Kiterjeszkedik a gyermekek vallásos 
nevelésére, a házassági ügyek rendezésére, a templomi 
éneklésre stb. Mindezeket itt mellőzve, a szóbanlévő 
emlékiratnak csupán egy részére óhajtunk rámutatni, 
arra, mely az egyház belső rendjét, figyelmét óhajtá 
megszilárdítani. 

A beadvány reámutat arra, hogy az egyház vallásos 
keresztyén életének középpontja az úrvacsora szentsége. 
Az úrvacsorában való méltó részesedés láthatatlan, de 
annál erősebb kötelek által fűzi a tagokat egymással 
és a Fővel egységes egésszé egybe. A keresztyén ható-
ságnak kötelessége gondoskodni arról, hogy a hívők 
minél gyakrabban és méltóan járuljanak e szentség vé-
teléhez, a mi azt a kötelességet is magában foglalja, 
hogy mihelyt az a veszedelem forog fenn, hogy valaki 
nem méltóan, hanem vakmerően járul az Úr asztalához, 
az illetékes hatóságnak kell őt eltiltania. A felterjesztésnek 
idevonatkozó része azokat a. gondolatokat foglalja magá-



ban, a melyek őt a reformátorok egész életpályáján el-
kísérik s a melyekért küzdeni soha sem szűnt meg, a 
melyekért való küzdelem vörös fonálként húzódik egész 
életén át. 

A beadvány első sorai világosan jelzik a czélt: 
„Az a jól rendezett egyház, a melyben a Mi Urunk 
Vacsorájával gyakran élnek s a melyben az ékesen, úgy 
osztatik ki, hogy még gyanúba sem kerülhet senki, mintha 
azt nem szentül ós különös tisztelettel venné magához. 
Ebből az okból az egyház jókarban tartása végett szük-
séges az úrvacsorától való eltiltásnak intézménye." 

Ez a néhány szó magában foglalja a lényeget, a 
további pontok egyrészről pontosabban körülírják magát 
a czélt, másrészről ismertetik az eszközöket, a me-
lyekkel a czélt megközelíthetőnek tart ja. 

„Az lenne a kivánatos, hogy a hívek Jézus Krisz-
tus szent vacsorájában legalább minden vasárnap része-
süljenek. Ezt javasolja egyrészről az a vigasztalás, 
a melyet abból a hívek merítenek . . . a fölbuzdulás, a 
melyet az úrvacsora vételekor érezünk, a midőn meg-
ismervén Istennek kegyelmét, az Ó csodálatos dolgait, 
erőt nyerünk arra, hogy mint ugyanazon test tagjai, 
keresztyénhez illő békességben, testvéri egyetértésben 
élni megtanuljunk." Utal az őskeresztyén egyház pél-
dájára, azonban számolva a helyzet nehézségeivel, egy-
előre elegendőnek tart ja a havonkint egyszer való úr-
vacsoraosztást. 

A mi a méltatlanoknak kizárását illeti, erről liosz-
szabban szól a beadvány : „A legfőbb szabály, a melynek 
megtartására különösen ügyelnünk kell, az, hogy az úri 
Szentvacsora . . . be ne piszkoltassék, meg ne szentség-
teleníttessék. Ez pedig megtörténik, ha olyanok jönnek 
az Úr asztalához, a kik gonosz életükkel bebizonyítják, 
hogy semmiképen sem tartoznak Jézushoz. Vigyáznunk 
kell arra, hogy ez a megszentségtelenítés . . . magát 
közöttünk a mi hanyagságunk következtében be ne fész-
kelje . . . A megjavításnak a módját maga az Ur ren-
delé el Szent Máté evangéliumának 18. részében. E szerint 
kell eljárnunk, ha nem vetjük meg az ő parancsát." 

A dolgok egymásutánját, a modus procedendit, az 
eszközöket illetőleg a fölterjesztés így nyilatkozik : „El-
határoztuk, hogy megkérjük önöket, legyenek kegyesek 
jóerkölcsű, jóhírnevű, állhatatos, romlottságra nem hajló 
s olyan férfiakat kiszemelni, a kik a város különböző 
pontjain laknak s a kik figyelemmel kísérjék minden-
kinek a magaviseletét. A hol valami nagyobb bűnt lát-
nak, közöljék a lelkésszel, hogy az illető barátságos 
figyelmeztetésben részesüljön. Ha ez czélhoz nem vezetne, 
figyelmeztessék az illetőt arra, hogy makacsságát az 
egyháznak tudomására fogják hozni. Már annak is nagy 
lesz a haszna, ha az illető hibáját fölismeri. Ha azonban 
ellenszegül, elérkezik az ideje annak, hogy a lelkész a 
gyülekezet elé tárja az ügyet. Ekkor kitűnik, vájjon az 
illető megmarad-ó hibájában és ezzel elérkezik a ki-
zárásnak az ideje, a mikor t. i. kijelentik, hogy a meg-
átalkodott embert a keresztyén közösségtől elkülönítvén, 

megszégyenítésül őt a Sátán hatalmában hagyják addig, 
a míg bűnbánatának, javulásának külső jeleit nem adja ; 
ennek a kizárásnak külső jele gyanánt az Ur asztalától 
eltiltják. De azért az igehirdetésen jelenjék meg, meg-
kísérelvén, vájjon megtérítése végett megérinti-e szívét 
az Úr? Az egyháznak más teendője nincsen. De ha akad-
nának vakmerők, a kik megmaradnának megátalkodott-
ságukban, az önök dolga lenne intézkedni arra nézve, 
vájjon az illetők könnyen vegyék-e a kitiltást s hogy 
vájjon a kormány megtűrheti-e az Istennek és az ő 
evangéliumának a kigúnyolását." 

Kíváncsian tudakozzuk, minő fogadtatásban része-
sült a tervezetnek ez a része, a mely a magánéletbe 
belenyúlt, a tanács tagjai között? Az idevonatkozó jegyző-
könyvi feljegyzések azt mutatják, hogy a tanács az egy-
házfegyelemnek ilyetén való felállításán semmi idegen-
szerűt nem talált. Az idevonatkozó jegyzőkönyvi határozat 
így hangzik: „Az úrvacsorát évenkint négyszer osszák 
ki, a keresztség szentségét pedig bármelyik napon a 
hívek jelenlétében, a házasságot három egymásután kö-
vetkező vasárnapon kell a gyülekezet előtt kihirdetni s 
mindig a gyülekezet előtt kell megkötni. A többi pontok 
elfogadtatnak úgy, a mint azok írva vannak(Hermin-
járd levélgyűjteményében a 602. 1.) 

A dolognak magyarázata az, hogy Kálvin szóban-
forgó indítványa épen nem állott ellentétben a kor fel-
fogásával. Magában Svájczban is széltiben találkozunk 
hasonló intézkedésekkel. Zürichben például már jóval 
előbb, 1523-ban elrendelte a tanács, hogy az úrvacsorától 
el kell tiltani azokat, a kik rossz példát adnak a híveknek s 
tényleg négy tanácsost hat hónapra tiltottak el az Úr asztalá-
tól. Egy újabbkori theologus (Heiz a „Prot. Kirchen-
zeitung" 1886. évfolyamában) idevonatkozólag így tájé-
koztat: „A szelíd Oekolompadius igazolja a szigorú Kál-
vint. 1830-ban Bázelbe behozzák az exconimunicatiot. 
A város minden eklézsiájában három istenfélő, becsületes 
ember a pásztorral együtt egy tanácsot alkot, a melynek 
feladata a hívek életét szemmel kísérni. Kálvin javaslata 
nem különbözik a bázeli formától," A mi magát Genfet 
illeti, az efféle indítvány ott nem lehetett váratlan és 
meglepő. Doumergue ismert munkájában (II. k. 224. 1.) 
idézi Roget (1864-ben megjelent idevonatkozó) tanul-
mányából a következő helyet: „Az egyházi fegyelem, 
annak a magánéletbe való avatkozásával, mely azt lé-
nyegesen jellemzi, Genfben már életben volt Kálvin 
odaérkezése előtt. Nincs igazuk azoknak, a kik a fe-
gyelmi szabályok eszméjét, kezdeményezését, mely álla-
munkban megerősödött, ennek a reformátornak tulajdo-
nítják. Kálvin csak szentesítette, megszilárdította, foko-
zatosan kiterjesztette azt a rendszabályt, a melynek 
alapjait már ott találta." 

Az utóbbi időkben szóba került a Kálvin-féle ki-
közösítés ügye. Ebből az alkalomból kértünk helyet a 
Lap hasábjain a szóbanlévő fölterjesztés idevonatkozó 
néhány sora számára. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 



szám. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. l f 

A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk január 18—21-iki lelkészi 
konferencziájának programmja. 

Mai számunkban újból adjuk Szövetségünk konfe-
rencziájának január 18—21-iki pro grammját, a melyen, 
mint látható, némi változás van. A konferencziára már 
eddig is szép számmal jelentkeztek. — A kedvezményes 
vasutijegy-igazolványokat e héten expediáljuk. 

Első nap: január 18-ikán, kedden: 
D. e. x /á9—9-ig: Áhítat. Tar t ja Petri Elek püspök. 

9—10-ig: Miben rejlett a magyar kálvinizmus ereje a 
múltban? Dr. Kováts István theol. tanár. V211—Vs 12-ig: 
Bölcsészet, protestántizmus, evangélium. Dr. Szabó Ala-
dár lelkész. V212—72 l - i g : A magyar gyermekvédelem 
föladatai R u f f y Pál min. tanácsos 1—J : Megbeszélés. 

D. u. 5—6-ig : Igehirdetésünk újabb irányai. (I.) 
Dr. Ravasz László theol. tanár. 6—8-ig: Szövetségünk 
közgyűlése a Kálvin-téri templomban. A közgyűlést meg-
nyitó istentiszteleten imádkozik Petri Elek, a theologiai 
kis kántus énekel és dr. Kenessey Béla, a Kálvin-Szövet-
ség leik.-elnöke prédikál. A közgyűlésen a beszámolóval 
kapcsolatban a vidéki Kálvin-Szövetségek küldöttei néhány 
szóval megemlékeznek végzett munkáikról. 

Második nap : január 19-ikén, szerdán: 

D. e. Vá^—9-ig: Áhítat. Dr. Kenessey Béla püspök. 
9—10-ig: A kálvinizmus theologiai alapgondolatai. Sebes-
tyén Jenő theol. m. tanár. V 3 l l — 7 2 1 2 - i g : A modern 
vallásos színezetű eszmeáramlatok és a keresztyénség. 
Veress Jenő theol. m. tanár. 7 2 12— 1 / 2 1- ig : Az ijesztő 
gyermekhalandóság Magyarországon. Dr. Berend Miklós 
egyetemi m. tanár, főorvos. V21—l-ig': Megbeszélés. 

D. u. 5—6-ig: Igehirdetésünk újabb irányai. (II.) 
Dr. Ravasz László. 6—8-ig: Egyházunk mai helyzete. 
(I.) a) Szellemi áramlatok egyházi életünkben. Hamar 
István theol. tanár, b) Egyházpolitikánk. György Endre. 
Mindkét előadást eszmecsere követi. 

Harmadik nap : január 20-án, csütörtökön : 
D. e. 7 4 9—9-ig : Áhitat. Németh István püspök. 9— 

10-ig: A kálvinizmus etikai alapgondolatai. Nagy Béla theol. 
tanár. y 2 l l — V 2 1 2 - i g : A modern morálfilozófia és a keresz-
tyénség. Dr. Rácz Lajos sárospataki főiskolai tanán 
7 2 12—V 2 l - i g : A szocziális munkák falun és ezek anyagi 
és erkölcsi következményei. Andrássy Kálmán buji lel-
kész. v 2 l — l - i g : Megbeszélés. 

D. u. 5—6-ig : Milyen hiterősítő munkákat végez-
hetünk falun ? Forgács Gyula péczeli lelkész. 6—8-ig: 
Egyházunk mai helyzete. (II.) c) Egyházunk és a szo-
cziáldemokráczia. Dr. Szőts Farkas theol. tanár, d) Egyhá-
zunk és az intelligenczia. Dr. Bernát István, a Kál-
vin-Szövetség vil. elnöke. Mindkét előadás után eszme-
csere. 

Negyedik nap: január 21-én, pénteken : 
7 ,9—9- ig : Áhitat. Czeglédy S á n d o í * ^ W ? , e r í t ó j J msá* 

PÁPA 

9—10-ig : A kálvinizmus szocziális alapgongolatai. Sebes-
tyén Jenő. Va l l—7 2 12- ig : A kálvinizmus és a szekták. 
Lukácsy Imre dunavecsei lelkész. V 212— J / 2 l - ig : A lel-
készek teendői a patronázs-munka terén. Dr. Lázár An-
dor ügyvéd. 7 2 1 — l - i g : Megbeszélés. 

D. u. 5—6-ig : Liturgiális kérdések. B. Pap István. 
6—T-ig: A lelkipásztor eszménye Kálvin szerint. Dr. 
Pruzsinszky Pál theol. igazgató. 7—8-ig : Befejező áhitat. 
Dr. Ravasz László. 

A részvétel díjtalan. Kedvezményes árú vasúti 
jegyekért folyamodtunk a kereskedelemügyi minisztérium-
hoz. Harmincz résztvevő napi 5 koronáért lakást és teljes 
ellátást nyer a theologiai internátusban. A mennyiben 
egyeseknek már nem jutna hely a theologián, vagy 
egyesek nem kívánnak diákszobákban negyedmagukkal 
lakni, még 10—15-en napi 3 K 50 f-ért ebédet ós va-
csorát kaphatnak az internátusban. 

Jelentkezések január 13-ig a rendezőbizottság el-
nökéhez, B. Pap István theol. tanárhoz küldendők IX., 
Ráday-u. 28 sz. alá. 

Szövetségünk VI. rendes közgyűlését, mint a fen-
tebbi programmban is jelezve van, jan. 18-án d. u. 6 
órakor tart ja a Kálvintéri templomban. A közgyűlést meg-
előző istentiszteleten Petri Elek püspök imádkozik, dr. 
Kenessey Béla püspök prédikál. A közgyűlés programmja: 
Elnöki megnyitó és jelentés, tar t ja dr. Bernát István a 
szöv, vil. elnöke. Az 1914. évi számadások és felmen-
tés feletti határozat, költségvetés megállapítása. Választ-
mány és tisztviselők választása. Rövid beszámolók a vi-
déki szövetségek működéséről. Esetleges indítványok. 

Kére lem. Kérjük mindazokat az előfizetőket, a 
kik az esedékes előfizetési díjakat még nem küldték, 
hogy ezt a nehéz helyzetre való tekintettel is minél 
előbb beküldeni szíveskedjenek. 

I R O D A L O M . 

Koszorúfüzetek 1915, 
A mult évi koszorúfüzetek között Marjay Károly: 

„Élet a halálban" cz. elbeszélése a legsikerültebb. Magyar 
kálvinista parasztról szól. A magyar irodalomba nem 
nagyon régen lépett be a magyar paraszt ember. A mikor 
belépett, csak jó oldala tünt fel. Rokonszenves, poétikus 
alak volt. Gondoljunk az első népszínművek ideális, 
daloló, patetikus hangon szavaló parasztjaira. Modorosak, 
nem természetesek voltak azok. Petőfi, az őszinte Petőfi 
ír ja az első reális irányú, parasztról szóló elbeszélését: 
Fakó leány, pej legény. Nagyot változik a felfogás 1867 
után. A naturálisztikus felfogás lesz mindinkább az ural-
kodó. Nem az érdekest keresik minden áron, hanem a 
valót. Ez az irány ma ott tart, hogy szinte fotográfiát 
ad a magyar paraszt testéről, lelkéről, önzéséről, buja-
ságáról, gyűlöletéről. Talán különösen hangzik, de állí-
tom, hogy Móricz Zsigmond jól ismeri a magyar paraszt-
ság egy részét. Igenis, vannak olyan parasztok, vagy 
legalább a háború előtt voltak, mint Móricz alakjai. De 



azt hisszük, nem minden paraszt olyan. Marjay elbeszé-
lése más típusú parasztot mutat be nekünk. Kitűnő jel-
lemrajzot ád Marjay; nem egy gazdag alföldi kálvinista 
paraszt ismerhetne magára belőle. 

A magyar kálvinista pap van hivatva elsősorban 
arra, hogy megismertesse a magyar paraszt lelkivilágát, 
nem szépítve, nem torzítva; nemcsak irodalmi kísérlet-
képen, hanem komoly tanulmány alapján azon czélból, 
hogy jellemének, lelkivilágának megfelelő módon tudjuk 
elébe tárni a megváltás nagy tényét, hogy beoltva Krisz-
tusba, az 0 képére, jellemére alakuljon át, hogy ne kell-
jen szégyenkeznünk és megdöbbennünk a Móricz féle 
hű fotográfiákon. 

Nem tartom lélektanilag lehetetlennek Marjay el-
beszélésében azt a nagy átalakulást, a melyet az elesett 
fiú bibliája indít meg a gőgös apa lelkében, de épen 
azért, mivel annyiszor alkalmazták, mint deus ex ma-
chiiiá-t, a bibiiát ilyen esetben épen a koszorú-füzetek 
írói, érthető az „Ébresztő" kritikusának tisztán irodalmi 
szempontból eredő, a technikára vonatkozó jóakaratú 
tanácsa, hogy ritkán alkalmazza olyan író, mint Marjay. 
Az irodalmi alkotás megelőzte Marjay esetében az életet. 
Nagyon kevés átalakult életű magyar gazda emberre 
mutathatunk rá a valóságban, Nem lesz szokatlan 
nemcsak az egy házias, hanem a teljesen világi iro-
dalomban sem a megtért gazdag magyar paraszt alakja, 
ha a való életben gyakran megtaláljuk eredetijét. 

A magyar kálvinista földműves másik érdekes faj-
tájához fordul Kis Géza ; „Az az egy is elesett" cz. 
erőteljes, a régi próféták és a refonnácziókorabeli pré-
dikátorok feddő, de egyúttal vigasztaló, felemelő, az 
igaz utat megmutató beszédeire emlékeztető írásával. 
Baksay Sándor fedezte fel irodalmi szempontból a bara-
nyai, az ormánysági kálvinista magyarságot. Az ő népe volt 
az, az ő kedves népe, aranyos népe, pusztuló népe. Baksay 
ott született köztük. Ott töltötte ifjúságának egy részét. 
Kis Géza nem volna igazi baranyai származású ember, 
nem lett volna valódi kunszentmiklósi diák, ha Baksay 
hatása nem látszanék meg rajta és írásán. Ugyanaz az 
emésztődő, égő fájdalmas szeretet csap ki írásából, mint 
n. Baksayéből, ha az ő népükről volt szó. Nem lesz 
kegyeletsértés, ha meggyőződésemet ezen a helyen is 
kifejezem, hogy Kis Géza, mint az újabb kor embere, 
jobban tudja, jobban hangsúlyozza azokat az eszközöket, 
anyagi és lelki fegyvereket, a melyekkel talán még fel-
tartóztatható, megakadályozható, sőt elfordítható az a 
veszedelem, az egyke, a mely a magyar ref. egyház 
egyik legértékesebb és legérdekesebb részét, a baranyai 
egyházmegyét fenyegeti. Kis Géza baranyai lelkész lett, 
hozzá fog gyakorlatilag a mentés munkájához azokkal 
az eszközökkel, a melyeket olyan erős meggyőződéssel 
vall velünk együtt czélra vezetőnek. Neki joga van né-
pének fejét mosni, elmondhatja Aranynyal: Engem esz a 
lúg, ha fejedet mosom . . . Koszorú-füzetének széles kör-
ben való elterjedést, szerzőjének munkakedvet, ered-
ményt kívánunk. 

Egészen természetes, hogy a koszorú-füzetek mind-
egyikén meglátszik a világháború hatása. Úgy Losonczi 
Lajos „Jancsi" cz. költői elbeszélésén, mint Lengyel 
Gyula „A hazai föld" cz. dolgozatán. Marjay Károly 
„Napoleon vallástétele" czím alatt a nagy katonának 
nyilatkozatait állította össze Krisztusról, katonák és pol-
gári egyének számára. Bitay Béla Modersohn után „A 
hét pecsétes könyv "-ről írt. Népünkre, különösen az idő-
sebb férfiakra és nőkre nem is gondolnánk milyen nagy 
hatással van a Jelenések könyve. Jó dolog volt e könyv 
legalább egy részének népies építő magyarázatát adni. 

Általában elmondhatjuk, hogy az idei termés sem 
volt rossz a népies építő irodalmunk mezején, csak az 
a kár, hogy nem kerül a szó betűszerinti értelmében a 
ponyvára, a hová Sárossy Gyula Arany Trombitája szerint 
a magyar paraszt nem ocsút, nem szemetet, hanem tiszta, 
piros búzamagot szokott önteni. Ideje volna, hogy a vá-
sári ponyván a tiszta búza, a keresztyén népies irodalmi 
termékek is láthatók volnának. Nem kell lekicsinylenünk, 
vagy megvetnünk a ponyvát, a falusi nép ott szerzi be 
olvasnivalóját. Egyébként a kath, imakönyvek mellett 
láttam én már zsoltárt is a ponyván. P — y . 

Értesí tés . Dr. Lencz Géza és dr. Vargha Zsigmond 
tanárok értesítenek bennünket, hogy a több éven át S. 
Szabó József szerkesztésében megjelent „Debreczeni 
Lelkészi Tár" szerkesztését ők vették át. A „Lelkészi 
Tár" ezután nem, mint eddig, éven kint egy kötetben, 
hanem havonkint 3—4 ív terjedelmű füzetben jelen 
meg. A füzet első része „Theologiai Értesítő" czímen 
egy ívnyi terjedelemben mindig valamely theol. tudo-
mány-ág jelenlegi állásának ismertetését fogja hozni. 
A szerkesztők szerint így bizonyos idő alatt minden theol. 
tudomány-ág részletes ismertetésére sor kerülhet. Ez a 
rész külön füzetben is kapható lesz évi 5 K-ért. — 
A vállalat második része „Beszédek és imák különböző 
alkalmakra" czímen a gyakorlati czél szolgálatában fog 
állni. Kiemelik, hogy czéljuk nemcsak a segélynyújtás, 
hanem a lelkészi munka irányítása, megtermékenyítése. 
A kiadó (Hegedűs és Sándor-czég) a beküldött elfoga-
dott dolgozatokat honorálja. — Az előfizetési díj évi 14, 
félévi 7'60, negyedévi 4 K. Mint a prospektus mondja, 
a kiadóezég az előfizetési díjak 10%" í l t irodalmi czé-
lokra visszaadja és pedig úgy, hogy abból az összegből 
negyedévenkint „Értekezések" czím alatt külön füzetet 
ad, a melyet az előfizetők ingyen kapnak. A füzet czélja 
a tudományos munkálkodás és önképzés előmozdítása. 
A füzetbe bevált dolgozatok honoráriuma ívenkint 50 K. 
Ebben jelennek meg a M. Pr. Irodalmi Társaság meg-
alakulandó Debreczeni Köre által rendezett vallásos 
estólyek fölolvasásai és előadásai. — Mint a szerkesztők 
mondják, irányuk pozitív keresztyéni lesz, a mely azon-
ban teljes liberalizmussal ad teret minden irányú tudo-
mányos vizsgálódásnak. Használni akarnak, azért kér-
nek támogatást. A kiadás és adminisztráczió dolgait a 
kiadó czég (Debreczen, Piacz-u. 34.) intézi. A szerkesz-
tőség czime Debreczen, Kollégium, — Érdeklődéssel 
várjuk a füzetes vállalat megindulását. Mindenesetre 
érdekes, hogy ebben a háborús világban immár a har-
madik új irodalmi vállalkozás lesz a Debreczeni Lelké-
szi Tár ilyen alakjában. 

Az Estharangszó I. évfolyamának utolsó számában 
Szász Károly szép Énekét, Nóvák Olga hangulatos ve 



zérczikkét és a szerkesztőnek, Orth Ambrusnénak az 
olvasókhoz intézett lelkes felhívását olvassuk, a melyben 
felszólítja őket őszinte nyilatkozatra, mi tetszett és mi 
nem tetszett az Estharangszóban. A mi nyilatkozatunk, 
hogy a szerkesztő lelkes, önzetlen munkája figyelmet, 
érdeklődést, támogatást érdemel. 

A Dunántúli Prot. Lap ez évi első számában ol-
vassuk, hogy Czeglédi Sándor és Pongrátz József theol. 
akadémiai tanárok és Borsos István főgimn. tanár a lap 
belső munkatársai lettek. 

EGYHÁZ. 
Népmozgalmi adatok a budapesti ref. egyházban. 

A budapesti ref. egyház hat paróchiális körében a mult 
évben a megkereszteltek száma: 1068 fiú, 986 leány, ösz-
szesen 2004. 1913-ban 2582, 1914-ben 2648 kereszte-
lés volt. A fogyás tehát jelentékeny; szomorú adat az, 
hogy a megkereszteltek közül 589 a törvénytelen! — A te-
metések száma: 814 férfi és 657 nő, összesen 1471. Az 
egyházunk szertartása szerint itthon temetettek száma 
25-tel kevesebb, mint az 1914-ik évben. — Konfirmál-
tátott 438 fiú és 406 leány, összesen 844. 12-vel több, 
mint az előző évben. — Nagyon megapadt a házasság-
kötések száma. Mindössze 331 egyházilag megáldott volt; 
1913-ban volt 681, 1914-ben 572. Itt már nagyon meg-
érzett a háború hatása. A 331 egyházilag megáldott há-
zasságból vegyes volt 252, a melyből 70 megegyezés 
köttetett javunkra, a mi bizony csak 27l)/o- Mennyivel 
kedvezőbb °/0 van a róm. katholiku-oknál, mennyi i t t a 
teendő! Egyházunkba tért a róm. kath. egyházból 12 
férfi, 14 nő, a görög kaíholikusból és keletiből 1—1 nő, 
az izraelitáktól 34 férfi és 22 nő; ez utóbbiak közül 29 
egyén a budai paróchiális kör lelkésze előtt tért hozzánk. 
Összesen hozzánk tért tehát 46 férfi és 38 nő, 84 egyén. 
— Tőlünk kitért a róm. kath. egyházba 10 férfi, 57 
nő (!); az evangélikus egyházba 1 nő; baptista lett 
1 férfi, 3 nő; felekezetnélküli lett 1 fi, 1 nő ; zsidó lett 
4 nő; összesen 13 fi és 66 nő, 79 egyén tért ki tőlünk 
a mult évben, még pedig a mennyire a bemondott val-
lomások alapján megállapítható, a kitérések oka a leg-
több esetben a neveltetés és a házasságkötés. Az is lát-
ható a kimutatásból, hogy aránylag mily nagy a vesz-
teségünk a róm. kath. egyházzal szemben, mert hiszen 
az, hogy a mult évi mérleg ezen a téren némi kis nye-
reséggel zárult, annak oka az, hogy a zsidók közül 56 
egyén tért át hozzánk. — Bizony szükség van minden 
téren, különösen mindkét nemhez tartozó ifjúság hiterő-
sítése terén a fokozott pasztorális, belmissziói munkára. 
Mert azt is meg kell jegyezni, hogy a tőlünk kitértek 
és elesettek legnagyobb része a vidékről ideköltözöttek 
köréből kerül ki. Jobb útravalóval kellene ellátni az ide-
jövőket, a hol amúgy is annyi veszedelem vár reájuk. 

Lelkészbeiktatás. A verseczi egyház, a mely Te-
mesvár filiája volt, első lelkészéül a debreczeni híres 
39-ik gy.-e. hős tábori lelkészét, Tass Antalt választotta 
meg. Beiktatása a mult hó 15-én volt. A beikta-
tást volt főnöke, Szabolcska Mihály temesvári refor-
mátus lelkész végezte. —Yass Antal páratlan buzgalom-
mal végezte lelkipásztori szolgálatát hős katonái között. 
A legnagyobb veszedelemben is ott volt közöttük. Több-
ször megsebesült és egy útja alkalmával lovát is kilőt-
ték alóla; a Kárpátokban mindkét lába megfagyott. 
Szolgálatáról József főherczeg is, a ki részt vett az ál-
tala tartott istentiszteleten, a legnagyobb elismeréssel 
emlékezett meg Baltazár Dezső püspökhöz irt sajátkezű 

levelében. Az ellenséggel szemben tanúsított hősies, ön-
feláldozó magatartásáért a Ferencz József-rend lovag-
keresztjét is megkapta. Beiktatása után visszament ezre-
déhez az olasz harcztérre. 

Új tábori lelkészek. Szappanos Gyulát, alsónyéki 
ref. lelkészt, a Tolnai Reformátusok Lapjának szerkesz-
tőjét, tábori lelkészi szolgálatra Feldbacha, az ottani 
kórházba hívták be. — Behívót kaptak még újabban 
Vieszt Károly rászkói (Nyitram.) és Kárpáti János 
malompataki (Szepesm,) lelkészek is. 

Nyugalomba vonult püspöki titkár. Hajdú Zsig-
mond, a tiszántúli ref. püspök titkára, január 1-én nyu-
galomba vonult. Helyét Futó András tépei lelkész fog-
lalta el. Hajdú Zsigmond továbbra is megmarad az ORLE. 
szolgálatában, mint annak pénztárnoka. 

Egy pápai allokuczió. Nagy port vert fel a pápá-
nak a római hitvédő társulat előtt mondott, beszéde, a 
melyben a sátán küldötteinek nevezte azokat, a kik ott 
Rómában templomokat építenek és bennük pestises szó-
székeket állítanak fel és így támadnak a szent val-
lás ellen. Mondotta, hogy milyen nagy és fájdalmas 
kár lenne, ha Luthernek és Kálvinnak sikerülne állandó 
tanyát ütni a pápák városában. Sokféleképen kom-
mentálták ezt a beszédet, de minden el- és kimagya-
rázgatás daczára is ez a pápai ténykedés nem áll össz-
hangban az „apostoli székből" elhangzott békeszózatokkal. 

Karácsony a harcztéren. A harcztérről irják a B. 
H.-nak: A karácsonyi ünnepeket két nappal megelőzve, 
az 1. honvéd táb. ágyús ezred 1, osztálya tűzállásából 
kivonatván, új szakaszra vezényeltetett. Ide megérkezve, 
a két üteg egy orosz faluban nyert elhelyezést. Ünnep 
szombatján parancs érkezett, hogy egy tábori lelkész a 
kath. legénységnek a kath. templomban misét tart. Látni 
kellett volna, hogy a kopott, szűk kápolnában milyen 
buzgósággal tolongtak a tüzérek, a kik pap szavát hó-
napok óta nem hallották I Látni kellett volna, hogy azok, 
a kik más hiten vannak, milyen irigykedve néztek imád' 
kozó bajtársaikra, kik a szertartást értették ós annak 
fenségét érezték. Az osztályparancsnok, Rapp százados 
ezt észrevette s megbízta az egyik kálvinista felekezetű 
tisztet, hogy gondoskodjék ünnep másodnapjára isten-
tiszteletről a prot. legénység részére. A parancs elhang-
zott, annak teljesítését nem lehetett megtagadni. Pap 
nem volt; de hát ez nem baj, majd mond valamelyikük 
egy imát. De hol? Az Isten szabad ege alatt húsz fokos 
hidegben, még sem lesz alkalmas. Összebeszélt két tiszt-
társával s kiszemelték az orosz templomot. Az oltár elé 
emelvényt állítottak s készen volt a szószék. Az Isten 
nem kérdezi, hogy honnan száll feléje a fohász, hábo* 
rúban az ember sem nagyon keresi, honnan küldje 
imádságát az égi magasságba . . . A tüzérosztálytól mint-
egy hatvan ember gyülekezett a rikítóra festett arany-
rezes keretű, kontár festményekkel czifrázott egyházba. 
És megcsendült az ének; Te benned bíztunk eleitől 
fogva , . . Halkan végig zúgott a fiilakou, majd erősebb 
ütemben tovább hullámzott s a meghatott arczokra egy-
egy könycsepp szakadt. Az utolsó akkordok Pilisy Lajos 
hadnagyot már az emelvényen találták és áhitattal teljes 
megindító imában könyörgött fegyvereink győzelméért. 
Utána Gagyhy Dénes főhadnagy (a Budapesti Hírlap 
egyik tárczaírója) mondott szentbeszédet s azt fejtegette, 
hogy a karácsony az emberiség megváltásának ünnepe 
a keresztyén világ szemében, de mi, ha diadalmas vég-
hez jutunk, a magyar nemzet megváltásának ünnepévé 
fogjuk avatni. A záróimát, benső magábaszállással, Szalay 
István hadnagy mondta. Az imádság alatt három orosz 
nő nyitott be a templomba s félénken megvonultak az 



láta 5, Laskó 20, Sárbogárd 47 01, Dobanovci 8*30, Piskó 
10-33, Becefa 14*40, Balatonendréd 1143, Diósviszló 10, 
Látrány 6'74, Szigetmonostor 2186, Várdarócz 16'76, 
Újsóvé 30, Felesut 540 , Kopács 6*38, Herczegszőlős 
6*50, Kistótfalu 8 40, Ócsa 9 35, Kisharsány 5, Tengőd 
10, Velimirovac 13, Kisoroszi 2'62, Új mindszent 7*60, 
Szilassy Béla tart. ulánus főhadnagy a barcztérről 50 K. 
Összesen 2079 83 K. 

Fontos értekezlet. A konventi elnökség a refor-
máczió 400 éves évfordulója megünneplése módozatainak 
megbeszélése czéljából f. hó 17-én tartandó értekez-
letre hívta össze a kerületek püspökeit és főgondnokait. 

Üzenet a harcztérröl. Ilyen czímen küldött Ágos-
ton Sándor kórógyi lelkész csinosan kiállított kis füzetet 
a kórógyi katonáknak karácsonyi ajándékul. Rövid el-
mélkedés és ima után a lelkész levélben értesíti híveit 
a közérdekű dolgokról: bevonultakról, elesettekről, sebe-
sültekről, foglyokról, az otthoni küzdelmekről, elhaltakról; 
az utóbbiak sorában reámutat arra, hogy neki is volt a 
háborús évben kedves halottja. Közli az elesettek arcz-
képeit is. A távollévők bizonyára hálás szívvel vették 
ezt az üzenetet, mint Krisztus egyháza és szolgája szere-
tetének szép bizonyságlevelét. 

A lelkészi korpótlékok és az adósegélyek ki-
utalván} ozása megtörtént és az érdekeltek rövid idő 
múlva megkapják az esedékes Összegeket. 

A vak katonák bibliával való ellátására újabban 
adakoztak: az öcsi egyház 4'42, Várdarócz 36'84, a 
tekeházai egyház 10 K Összesen befolyt eddig 480'41 K. 

ajtó mellett. Csodálkozó szemekkel hallgatták a búcsú-
dalt, a magyar himnuszt, mely először hangzott az ide-
gen falak között és — ki tud ja? — talán nem utolszor. 

A biblia a templomban. Már több ízben szóvá 
tettük azt, hogy milyen furcsa, hogy mi magyar refor-
mátusok liturgiánkból kiküszöböltük a bibliaolvasást. Itt 
Budapesten minden köznapi istentiszteleten van az imád-
ság után bibliaolvasás még akkor is, ha magyarázat 
nem következik utána. Most, mint a Debr. Prot. Lapból 
olvassuk, a debreczeni lelkészek a köznapi istentisztelet 
rendjére nézve a következő sorrendet állapították meg: 
1. Fennálló és közének mint eddig. 2. Lelkész, a szó-
székre lépve, elmondja „A mi segedelmünk . . invo-
kácziót. Majd így folytatja: „Felolvasom a hívek lelki 
épülésére, az Isten igéjéből a . . . könyv . . . részének 
. . . verseit. Kérlek, hallgassátok az Úr beszédét hittel 
és áhítatos figyelemmel. (Itt következik a bibliaolvasás; 
körülbelül 20 összefüggő és alkalomszerű vers.) 3. Biblia-
olvasás után lelkész így szól: „A Szentlélek Úr Isten 
tegye áldottá és gyümölcsözővé szivünkben a meghall-
gatott igéket! Most már jertek, imádkozzunk ! (Itt követ-
kezik a rendes köznapi könyörgés, lehetőleg összefüg-
gésbe hozva a felolvasott bibliai szakasszal. Az imádság 
terjedelme akkora legyen, mint eddigelé, a míg nem 
volt bibliaolvasás.) 4. Imádság után „Mi Atyánk" és 
bezáró fohász, végül esetleg keresztelés, mint eddig. 
5. Bezáró ének, mint eddig. 6. Yégíil minden hétfőn 
reggel, a felolvasott bibliai szakasz után felolvasandó 
még a tíz parancsolat, ilyenforma szavakkal bevezetve: 
„Halljátok meg s véssétek jól szívetekbe ez új hét kez-
detén az örökkévaló nagy Isten tíz parancsolatát, életünk 
legbiztosabb útjelzőjét és irányitóját, melynek betöltésére 
üdvözítő Jézusunk mindnyájunkat elkötelezett . . . " (Ha 
hétfőn bibliamagyarázat van, a tíz parancsolat felolvasása 
kedd reggelre halasztandó.) Minden szombaton, a fel-
olvasott bibliai szakasz után elmondandó még az apostoli 
hitvallás, ilyenforma szavakkal bevezetve: „Most a hét 
végén, készülve az Úrtól rendelt hetedik nap, a vasár-
nap megszentelésére, tegyünk vallást a mi hitünkről, 
az apostolok és őskeresztyének példájára ekképen" — 
íme a követésre méltó példa! Hisszük, hogy nemsokára 
eljön az idő, hogy minden templomban több helyet adunk 
a bibliának úgy a köz-, mint a vasárnapi istentiszteleten. 

A katonák vallásos irataira püspökünk felhívására 
újabban a következő adományok érkeztek: Budai pa-
róchiális-kör 117, Bia 9, Hatvan 3, Kapoly 11'40, Bicske 
28, Ordas 5, Tabajd 13 09, Tolnanémedi 6*46, Nagy-
székely 137, Pestújhely 10'34, Orszentmiklós 28, Duna-
pata j 30'46, Makád 15, Kaidacs 12, Miszla 12, Piros 
23-64, Monor 48'50, Mány 10, Bogyiszló 20, Vörösmart 
10, Pánd 8'20, Som 7, Dancsháza 20, Katádfa 15, 
Vezseny 10*26, Old 30, Siklós 20, Csúza 11, Nagytót-
falu 20, Zengővárkony 15 08, Bölcske 22'50, Somogytúr 
5'40, Kőröshegy 17'50, Nagyszokoly 12, Harkány 10, 
Drávaszabolcs 3, Vajszló 7*68, Etyek 515 , Foktő 15, 
Tass 22-72. Maradék 58'20, Újverbász 32"09, Velencze 
26, Kápolnásnyék 12 31, Pacsér 8160, Tahitótfalu 48*72, 
Nagydorog 35'40, Kiskunhalas 25 50, Nagyharsány 30, 
Tésenfa 19 32, Adorjás 4, Eónádfa 18*33, Madocsa 10, 
Drávacsehi 5, Gordisa 5, Kémes 8, Okorág 2, Páprád 
13, Gyönk (német) 10, Peterd 13*40, Ipacsfa 10, Újszi-
vacz 90*40, Solt 50, Áporka 7, Beska 10, Gárdony 16, 
Orgovány 4, Tolna-Váralja 22, Iváncsa 25, Úszód 35'40, 
Óverbász 5, Pátka 6*87, Ercsi 11-74, Jászberény 20, 
Szada 15, Lovasberény 14, Vértesdoboz 2*30, Nágocs 
12, Dunaszentbenedek 17*48, Ádánd 20, Belvárd 2*50, 
Dunabogdány 26 60, Pécs 36*78, Gyöngyös 1115, Za-

ISKOLA. 

Fegyelmi vizsgálatok a felekezeti és községi 
tanítók ellen. A közoktatási miniszter a képviselőház-
hoz jelentést tett ama községi és felekezeti elemi isko-
lai tanítókról, a kik ellen az 1913—14. év folyamán az 
1907. évi XXVII. t.-czikk 22-ik §-ának a-c) pontja 
alapján fegyelmi vizsgálatot indított. E kimutatásból 
kitetszőleg összesen 134 tanító ellen volt fegyelmi el-
járás ; ezek között községi volt 17, r. kath. 8, g- kath. 
31, gör. kel. 65, ág. ev. 6 tanító. Se református, se 
unitárius, se izraelita tanító ellen nem volt fegyelmi. Föl-
mentő ítélettel fejeztetett be 11 eljárás, marasztaló íté-
lettel 77 eljárás, folyamatban van 13, lemondás folytán 
1, nyugdíjazással 9. A magyar nyelv tanításának el-
hanyagolásáért fegyelmit kapott 103, államellenes maga-
tartásáért 29, kitiltott tankönyv használatáért 1, kiván-
dorlásra csábításért 1. 

Sass líéla liuszonötéves jubileumi alapítványa. 
Ez az alapítvány, melyet a volt tanítványok, élükön 
dr. Baltazár Dezső tiszántúli püspökkel, 1915. novem-
ber 24-én a Sass Béla huszonötéves theologiai tanári 
működésének emlékére létesítettek s melynek tőkéje 
(a debreczeni református kollégium pénztárában) a 600 
(hatszáz) koronát már meghaladta, a debreczeni egyetem 
református hittanlialgatóinak segélyezésére, s a távo-
labbi jövőben református lelkészeinek külföldi tanulmány-
utainak támogatására van rendelve. Kegyes adományo-
kat a volt tanítványok szívesen fogadnak. Az adomá-
nyok Zih Sándor református lelkész czímére irányítandók 
Debreczenbe (Árpád-téri lelkészi hivatal). 

Egyenlőtlen elbánások czímű közleményben pa-
naszkodik a Debr. Prot Lap, hogy míg Debreczenben 
a róm. kath. kegyesrendi főgimnáziumot már átadták 
eredeti rendeltetésének, addig a református kollégium, 
a mely pedig most az egyetemnek is helyet ad, még 



mindig tartalékkórház, a melyben kath. kápolnát is ren-
deztek be. Ugyanitt olvassuk a panaszt arra nézve, hogy 
míg az egyetem két jogtanárát felmentették, a filozófiai 
kar két tanára még mindig hadiszolgálatot teljesít, pedig 
ezek is ép oly nélkülözhetlenek, mint a hazabocsátott 
tanárok. — Nélkülözhetlenek? Hányan vannak, a kik ilye-
nek és még nincsenek itthon. Elvégre jó az is, ha az 
egyetemi tanárok közül is néhányan jó példával járnak 
elől a legnagyobb kötelességteljesítés terén. 

A ruttkai missziói egyház lelkésze, Fövenyessy 
Pál küldte be közlés végett a következő alapítólevelet, 
a melyet a nemes példa kedvéért is köziünk: Alulírott, 
az orosz harcztér egyik lövészárkában 1914. október hó 
25-én a minden pillanatban bekövetkezhető kimúlás gon-
dolatának hatása következtében elhatároztam, hogy mint 
hithű református, a harczmezőn a haza szent ügyének 
megoltalmazása folytán átélt leírhatatlan sok eseménynek 
mintegy emlékére a felvidéki ref. misszió egyház czél-
jaira „Jóvér Antal zsolnai főreálisk. tanár alapítványa" 
czímen 1000, az egyezer koronás alapítványt létesítek 
Ruttkán. Alapítványom letevésének határidejéül 1916 
január l - jé t tűztem ki s annak mindenkori gondozójául 
a ruttkai ref. lelkészt és presbitériumot jelölöm ki. Ala-
pítványom czélját a következőkben körvonalozom: 1. 
Az alapítvány gyümölcsözőleg helyeztessék el bármelyik, 
szilárd alapon álló pénzintézetnél mindaddig, míg a temp-
lomépítés ügye a kivihetés stádiumába nem jut, akár 
Ruttkán, akár Zsolnán építenék fel a templomot. 2. Ál-
talánosságban kikötöm, hogy az alapítvány és kamatai 
a lehetőség szerint vagy szószék emeltetésére vagy az 
Urasztala felállítására vagy egyéb, ilyen czélú berende-
zési tárgyakra (orgona) használtassanak fel. 3. Alapító-
levelem jóváhagyás végett a dunántúli ref. egyházkerü-
letben felterjesztendő s a teljes szöveg a Prot. Egyh. 
és Isk. Lapban s más egyházi lapokban közzéteendő, 
hogy Isten dicsőségére jó szívvel tett alapítványomról 
az ország református hívei értesülhessenek ós általa fel-
buzduljanak. Megjegyzem, hogy alapítványom letevésé-
nek érvényességét az alapítólevélben foglaltak pontos 
betartásától teszem függővé. Trencsénteplicz, 1915. nov. 
8-án. Jóvér Antal s. k., zsolnai áll. főreálisk. tanár, cs. 
és kir. 39. gyalogezredbeli tart. hadnagy. — Érdekes 
háborús okirat 1 

EGYESÜLET. 

Az ÜRLE. jótékonysága. Dr. Baltazár Dezső, az 
ORLE. elnöke, 25 özvegy papnénak 100—100 K-t utalt 
ki az egyesület pénztárából karácsonyi ajándékul. 

Adomány. Harsányi Sándor dr. homesteadi és 
vidéke lelkésztől a következő levelet vettük: Korábbi 
levelemben tett Ígéretemhez híven, gyülekezetem tagjai-
nak figyelmét a mult vasárnapon felhívtam a Prot. Árva-
ház megsegítésének nemes ügyére s felhívás viszhangja-
ként összejött száz korona adományt, mint „homesteadi 
és vid. nem csatlakozott ref. egyház" híveinek kará-
csonyra szánt ajándékát az Árvaházban levő kedves 
gyermekek részére mai napon utalványoztam át Nagy-
tiszteletüséged czímére. Kérem, fogadják ezt tőlünk, mint 
a magyar testvéri segítő szereteti készség megnyilatko-
zását. Alkalomszerűnek vélem itt egyúttal azt is meg-
említeni, hogy gyülekezetünk részére ez idén ismét 330 
példány Prot. Árvaházi naptárt hozattam, mely szintén 
nagy pártfogásra talált derék híveinknél. Biztosítva 
Nagytiszteletiíségedet és az árvaház Választmányát 
arról, hogy nagy örömömre szolgált gyülekezetemnek 

ezen csekély összegű adományt az Árvaház nemes czél-
jaira eljuttatni és a jövendőre nézve is készséggel fel-
ajánlva ez irányú tevékenységemet, Isten áldott kegyel-
mének kérésével küzdő hazánkra, abban szenvedő anya-
szentegyházunkra, vagyok kartársi meleg üdvözlettel dr. 
Harsányi Sándor homesteadi és vid. ref. lelkésze. — 
A 100 koronát megkaptuk és elküldtük Brocskó Lajos-
hoz az árvaház igazgatójához. Az adományért e helyen 
is hálás köszönetet mondunk. 

GYÁSZROVAT, 
Nagy szomorúsággal vettük a következő gyász-

jelentést: A zilahi ref. Wesselényi-kollégium elöljárósága 
és tanárkara mély megilletődéssel tudatja, hogy Kincs 
Gyula kir. tanácsos, főgimnáziumi igazgató, a magyar-
országi ref. egyház egyetemes konventjének tanügyi 
előadója, az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsosa, 
a zilahi ref. egyházközség presbitere, az Országos ref. 
Tanáregyesület jegyzője, a Wesselényi-Egylet elnöke, 
Szilágy vármegye törvényhatósági bizottságának, Zilah 
város képviselőtestületének tagja stb. életének 57-ik, 
igazgatóságának 19-ik évében, 1912 deczember 31-én 
este 10 órakor váratlanul elhalálozott. Elete fáradhatatlan 
és szünet nélkül való munka volt. A munka zajából, a 
földi mulandóságból egy zajtalan lépéssel szállott át az 
örök pihenés csendes birodalmába. — Temetése folyó 
hó 3-án volt. 

A debreczeni m. kir. tudományegyetem jelenli, hogy 
Fehér Imre, a 3. honv. gy.-e. tart. zászlósa, a mult év-
ben II. é. hittanhallgató 1915 szept. 12-én az orosz 
harcztéren, Kolumlbán Kálmán, a 3. honv. gy.-e. tart. 
hadapródja, volt I. é. theologus, a Krn hegység ellen 
intézett támadásban 19J5 június 9-én és Debreczeni 
István ugyancsak a 3. honv. gy.-e. tart. hadapród, volt 
I. é. theol., a doberdói fensik védelmében nov. 2-án 
hősi halált haltak. Mindhárman önként vonultak be a 
haza védelmének szolgálatára. 

Abró Lajos szekszárdi volt ref. tanító, az északi 
harcztéren hősi halált halt. Holttestét szülőföldjére, 
Öcsénybe hazaszállították. A szabadságon itthon lévő 
Okos Gyula tábori lelkész végezte a temetési szertartást 
a község nagy részvéte mellett. 

Eperjesi Scholfz Gusztávné, szül. Stehló Ara-
bella, Scholtz Gusztáv bányakerületi ev. püspöknek 
neje, hosszabb szenvedés után életének 67-ik, házas-
ságának 46-ik esztendejében elhunyt. 

Lelír Andor, a budapesti X. ker. állami főgim-
názium tanára az olasz harcztéren hősi halált halt. Az 
elhunytban Lehr Albert ny. ev. tanár fiát gyászolja, 

Leffler Sámuel, a nyíregyházi ev. főgimn. ny. 
igazgatója, a prot. tanügy kiváló munkása 65 éves 
korában meghalt. 

Kolbenlieyer Lajos, a rimabányai ev. egyház lel-
késze életének 59-ik évében elhunyt. 

Jakab Albert, a kisgalambfalvi ref. egyházközség 
43 éven át volt lelkésze életének 78-ik évében elhunyt. 

Áldott legyen emléktük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
Többeknek. A még közlésre váró czikkek is jönnek, egy 

kis türelmet! — B—i. J - ö . Meleg üdvözlet, várjuk a küldemé-
nyeket ! 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 



H I R D E T E S E K . 

Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
tanító urak rendeljék meg és <§> 
terjesszék ® 
a hívek és a tanítványaik között az 

© ® ® ® ® ® © ® ® © 

® 

© © 
m ® 
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E - B R E . S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
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. ® 

© 

©®®©®®®®®®©©®®®®©©©®©®©©®© 
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 hí rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A niult évben újonati épült minden modern 
kényelemmel {elszereti hatemeletes házzal bővüli. — 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 

D í P í i F D n T T Í l gőzüzemre berendezett csász. 
t y l i L v I L S v V/ 1 1 U és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. ndv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
K 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-néI 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 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

CSUHA ANDRÁS ÜS3S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására ígen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneResKonyo 
katoná ink 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 péídányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű egyházakat, szíveskedjenek ezen 
könyvecskét hadbavonuló híveik, nemkülönben az egy-
házak területén levő kórházakban fekvő sebesültek között 
mentől nagyobb mennyiségben szétosztani, melyczélra szánt 
példányoknál a következő kedvezményes árakat számítjuk : 

100—500 példányig darabja 20 fillér 
500—1000 „ „ 18 „ 
1000 példányon felül darabja 16 Vs „ 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyátiszky Viktor 
k ö n y v k i a d ó h i v a t a í a 

B u d a p e s t , V. , A k a d é m i a - u . 4. 



(TEISÖ magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegeüiík vétele és eladása. 

, Legnagyobb raktár é s 
i = = = = = g y á r . = = 

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 hér-

mentve küldetik. 

I s k o l a h s g e d ü k 6 k o r . - t ó l f ö l j e b b . 

^ — 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n i 

KONF1RM ÁCZIÓRA 

ELŐKÉSZÍTŐ KÁTÉ 
REFORMÁTUS NÖVENDÉKEK SZÁMÁRA ÍRTA 

SZOBOSZLAI P A P ISTVÁN 

KÖZREBOCSÁTOTTA i 
RÉVÉSZ BÁLINT 

ÁTDOLGOZTA 
S. SZABÓ J Ó Z S E F 

64. KIADÁS. ÁRA 36 FILLÉR 

A N A G Y T I S Z T E L E T Ű L E L K É S Z U R A K N A K 1 0 % E N G E D -
M É N Y T É S M I N D E N I 0 - R E 1 I N G Y E N P É L D Á N Y T A D U N K 

KAPHATÓ 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
R E F O R M Á T U S I R O D A L M I 

KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

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 99 

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 g j o b b 

kályhákat é s w á f w kandallókat 
szállít j f f i ^g f f f c s á s z á r i é s l r i x á l y l 

H E I M H . udvari szállító 

H t i 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. róssére. Több 
mint 100.000 van belőle használatban. 

Valódi 
osak ezza 

a vódő-
* egy gyei-

M E I D I N C E R - Q F E N 

Ü£r H. H E I M ^ 
Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentvt. 
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 . 
í v i á r l a V a l é r i a u t o a s a Í O . 

Etofl magyar dragyár gőzerö-
berendezéssel. 

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

előnyösebben eszközli 

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

Budapest, VII., Tfiőkőíy-úf 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 



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 , I V . , K Á L V I N - T É R 1 . S Z Á M 
ALAPÍTTATOTT 1860. ÉVBEN. ALAPÍTTATOTT 1860. ÉVBEN. 

/ / 

Oszi és téli 
kelmeújdonságaim mintagyüfteményének ingyenes és bérmentes megküldését készséggel 
ajánlom fel a t, hölgyközönségnek. — M í n t a g y ő f t e m é n y e m b e n 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 f e h é r n e m ű - o s z t á l y a készséggel megküldi vászon-, síffon-, asztalnemüvégből 
vágott mintáit, kész fehérnemüekről szóló árjegyzékét, valamint teljes kelengyeköltség-
vetéseít. — Megrendeléseknél e lapra való hivatkozással rendkívül jutányos áraimból 

S még 5°/o-ot engedélyezek. 

V 
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 
alsónyéki ref. kántortanító 

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. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BÜDAPESTEN. 6 3 2 8 6 . 



PROTESTÁNS 

E G Y H A Z I É S I S K O L 
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. 

Belső munkatársak : 
Bőszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő 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, nyolezad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az É le t Könyvéből : A legnagyobb törvény. Kiss Géza. — Vezérez ikk : Konferencziánk. p. — Táreza r Beszá-
moló és köszönet. E. Szabó Dezső. — Belföld: Sötét folt — sötét gond. Marjay Károly. — Külföld : Az ango 
keresztyének és a világháború. Barát József. — A mi ügyünk . — Irodalom. — Egyház . — Iskola. — Egye-
sület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek . — Hirde tések . 

Az Élet Könyvéből. 

A legnagyobb törvény. 
Akkor hozzámenvén egy az 

írástadók közül . . . megkérdő 
Töle: Melyik az első minden 
parancsolatok között? Jézus 
pedig felele néki: Minden pa-
rancsolatok között az első: 
Halljad Izrael:, Az Úr, a mi 
Istenünk egy Úr ! 

Márk XIL 2 8 — 2 9 . 

Mintha a ma nyelvén így hangzana ez a textus: 
Akkor hozzámenvén egy a századok közül — a leg-
csodásabb technikai vívmányok százada —, inegkérdé 
Tőle: Honnan vegyünk alapot, minden mi csodás vív-
mányainkhoz? Jézus pedig felele néki : Minden szikla-
alapok között az első: Halljad, XX-ik század : Az Úr, 
a mi Istenünk egy Úr! 

* 

Sárga aranypénzek csilingelése volt az első, a mi-
vel ki akartuk túrni amaz Egyet. Gyárkürtök búgnak 
ezután csodát a világnak. Guruló, sárga kis karikák 
lesznek ezután, a miknek a nyomán új élet fakad. Pénzt, 
— minél több pénzt, hogy — növekedhessünk. Növeked-
hessünk magasságban — ragyogó kultúrák világa felé. 
Növekedhessünk terjedelemben — nos, hát igen : nem 
törődve mivel sem, a mi utunkba akad. A gyönge bukik, 
így van a nagy természet világában is. Névét is adtak 
neki : struggle for life — küzdelem a létért. Az erős 
még erősebbé válik. Hát nem ez a selection, kiválasztás 
a lét örök-nagy törvénye ? Ki törődik vele, hogy a tör-
tetések, a küzdelem, a történések mélyén ott forr, bugy-
borékol valami, a mi robbanni, gyújtani készül, a mi 
milliók szívére fröccsenti még a maga örökké égető se-
b é t ? Hajrá, világ! Besározni minden gondolatot, kiszárí-
tani minden érzést, nern adni semmi magasabb életformát 
a világnak. Gázolni rabszolga milliókon, tüdővészbaczil-
luson, sárba tiport virágokon át — — — hova? 

Történt vala pedig az Úrnak 1914-ik esztendejében. 

Mélyen a föld alatt buzgó erők kicsaptak. A robbanás 
megtörtént. Ma kísértetek kopognak ablakunkon. Meg-
rázzák hosszú, láthatatlan kezükkel. Bekiáltanak a kür-
tőn : „Hát a te öcséd, hát a te íiad él-e még? . . . " 

Nem volt az indulatoknak örökértékü szabályozója. 
* 

A másik Isten, a mivel ki akartuk túrni amaz 
Egyet, szellemi természetű volt. Mammonnak igazolnia 
kellett magát, hát ruhát vett magára. Barna, kis ólom-
betűket fűzött gyöngysorba, hogy jobban bomoljon érte 
a világ. Párisi művészek szabták ki ruháját . Idegszálai-
don tánczoltak a melódiái. Liszt-rapszódiák nem teremnek 
többé. Bach-szimfóniák a lipcsei, motette-kbe zárva. Ma 
az utcza a tetszés, parázna röhej a muzsika. A gázlám-
pás utczákról kiveri a szél a dallamot a magyar rónák 
vadrózsás dombvidékek felé. Vannak-e még a népednek 
tiszta vadrózsái? . . . Jöttek a gyilkos, kis ólombetűk, 
ritmusba verődött a hangjuk s azt mondták, hogy ők 
az új-kor csodaköltészete. 16 éves, parázna szívű, kis 
gimnázistáknak már értök illik lelkesülni. Ki az a Gyóni 
Géza a rothadás titánjai mellett ? . Tisztaság vizében 
fürödni? Mélységek Istenére találni? Havasi forrásokat 
bugyogtatni? Tiszta szikrákat szórni? Éljen a mocsár 
maláriája, a rothadás illó gáza, éljen a diákságodat meg-
fojtó, csontkezes, dithirambusos Bűn-Is ten: a ha lá l ! 
. . . Úrnak szolgái — mi az oka, hogy az elsők a ti 
fiaitokból is tévedtek a mocsarak k ö z é ? . . . — Még egy-
szer összekóezódtak a gyilkos, kis ólombetűk s azt mond-
ták, hogy ők az új erkölcstan. Önzés és t isztátalanság: 
ugyanaz a berek. Csak hadd szálljanak hát így is miaz-
mái a magyar rónák, a vadrózsadombok felé. Ki törődik 
vele, hogy csontkezű szörny j á r a nyomában? Hiszen 
az az „egy Úr" — nem él! ? . . . Elfagyasztotta vad-
rózsáid mosolyát s, hozta helyébe a halódó népek ful-
dokló rphéjét. Zsoltárének kipusztul majd lassanként 
iskoláidból, mert nem ad fiakat a paráznaság. Egy virága 
nőtt a családi fádnak, azt is letörte ez a vészes vihar. 
Csontkoponyák vigyorognak be az ablakodon. Ha tiszta 



lett volna a szíved, nincs az a vészes vihar, a mi ki-
pusztíthatná a nemzeted fáját . De így . . . ? 

Nem volt a szíveknek örökértékű szabályozója. 
A csillagokat kioltogattuk. Maradt a pudvás fa villód-
zása . . . Meddig marad ? . . . 

* 

Úrnak szolgái — érzitek-e ezen a sok rothadási 
folyamaton, ezen a nagy-nagy világrobbanáson keresztül 
annak az „egy Úr"-nak mennydörgő szavú igazolását? 

Kiss Géza. 

KONFERENCZIÁNK. 

Ezen a héten lesz a négynapos konferencziánk, a 
mely, a jelek után Ítélve, előreláthatólag nem fog siker 
nélkül lefolyni. Czélja egyszerű, könnyen érthető: hogy 
egymástól tanulva és az apostol szavai szerint egymás 
hitén felbuzdulva készítsük, erősítsük magunkat az előt-
tünk lévő és reánk váró nagy munkára. Kell-e mondani, 
hogy nagy feladatok várnak egyházunkra és ebben ránk 
most és a nagy háború után ? ! Hányszor hallottuk már 
elhangzani annak a ténynek a megállapítását, hogy a mi 
egyházunk, a mi keresztyénségünk ott áll a középen az 
egymás ellen elkeseredett csatákat vívó ellenfelek között, 
írtunk mi is nem egyszer arról, hogy sokszor hallunk jobb 
és balfelől hívó, csalogató hangokat. De kifejeztük több 
ízben azt a meggyőződésünket, hogy mindezekre nem lehet 
más válaszunk mint az, hogy a mi protestáns, közelebb-
ről református kereszíyénségünknek a maga útján kell 
járni, saját típusa szerint kell fejlődnie, növekednie, a 
felülről adott erőket a saját egyénisége szerint kell érté-
kesítenie. 

Nagy és nemes munkákra kész és alkalmatos, erős 
tudású és gerinczű keresztyénségről való bizonyságtételre 
van és lesz szükség ezekben a nagy időkben. A véle-
mények mindenféle szele után ide-oda hajlongó, tedd 
ide-tedd oda, kézösszetevő keresztyénség semmiképen 
nem alkalmas arra, hogy megbirkózzék azokkal a fel-
adatokkal, a melyekre isteni megbízást nyert. A mult 
nagy hagyományait tiszteletben tartó, a jelen és jövő 
nagy feladatait meglátni, azokat teljesíteni tudó és akaró 
lélekre van szükségünk. Mert untalan halljuk a jelszót: 
új Magyarország lesz a jövőben! Nekünk áment kell 
mondani erre. A mi magyar kálvinista egyházunk nem 
hiányozhatik onnan, a hol igazi, a legmagasabb ideálok 
szerinti megújulásról erre irányuló, munkákról van szó. 
Ebben a mi egyházimk nem lehet uszályhordozója semmi-
féle más irányzatnak ; nem kulloghat hátul, zászlóvivő-
nek kell lennie mindazokra nézve, a melyek az igazi 
megújulásra vezetnek. 

Sok mindenről esik majd szó ezen a konferenczián, 
de úgy hisszük, nem csalódunk, ha mondjuk, hogy egy 
nagy vezérlő eszme vonul át minden megbeszélésünkön 
és ez az, hogy a sáfárkodásunkban sok hiba. történt. 
Nem használtuk fel az egyházunkban lévő erőket, innen 
van, hogy a közelmúltban még azok a kívülállók is, a 

kik jóindulattal tekintettek reánk, bizonyos szánalommal 
emlékeztek meg arról a helyzetről, a melyben vagyunk : 
exisztencziánk jelzésére a két malomkő közé szorultság 
analógiáját is indokoltnak látták. Teljes erőnkből azon 
kell lennünk, hogy barát és ellenség ne így lásson ben-
nünket, hanem lássa a feszülő izmokat, arczunk verej-
tékezését, a győzelemben bízó harczosok ezreit a mentés, 
építés, nemzeterősítés nagy munkáiban 

Igen, ha tudnánk összetenni erőinket, ha nem lenne 
rajtunk az az ősi (turáni) átok, a melyről mostanában 
annyi szó esett, ha tudnánk igazán „szövetkezni", egye-
sülni a nagy közös czélok érdekében. És itt nemcsak 
azokra az ellentétekre, félreértésekre stb. gondolunk, a 
melyekről itt a lap hasábjain is mostanában többször 
szó esett, hanem különösen arra, hogy a mi egyházunk 
körében a lelkészi és világi elemnek jobban meg kellene 
értenie, támogatnia egymást, jobban kellene közelednie 
egymáshoz. Mert valljuk meg csak őszintén, hogy most 
ezidő szerint sok tekintetben olyan idegenül állunk egy-
más mellett az egyházban. Hol is találkozunk egymással 
az egyházi élet terén ? ! A világi elem ott ül (ha ugyan 
ül) a kathedra alatt, mint passzív tényező vagy ott ül 
a zöld asztal mellett, mint aktiv faktor az egyház kor-
mányzásában. De találkozunk-e az egyház nagyobb isteni 
rendelésen alapuló munkájának mezején ? Ne legyen szó 
bárminémű szemrehányásról, csak azt hangsúlyozzuk, hogy 
egyházi életünk erősödése, reneszánsza akkor fog igazán 
elkövetkezni és így egyházunk akkor lesz újból hatal-
mas, számottévő faktor a nemzeti életben, ha a sokszor 
hangoztatott „szent nép és királyi papság" elve akként 
érvényesül benne, hogy a világiak is részt kérnek és 
vesznek mindazokban, a melyek az egyház igazi exisz-
tencziáját, erejét biztosítják. 

Épen azért tudjuk, érezzük, hogy ez a mi mostani 
konferencziánk tulajdonképen csak kezdeményezés abban 
az értelemben is, hogj most csak lelkészek részére szól. 
De jól tudjuk, hogy mindnyájunkban, a kik ezen részt-
veszünk, feléled az a vágy, hogy bárcsak érvényesül-
hetne a jövőben az ilyen összejöveteleken is a paritás 
elve. Mert a mi egyházunk nem lehet igazán felkészült 
ós alkalmatos a reábízottak elvégzésére híveinek aktív 
közreműködése nélkül. 

Ennek az eszménynek megvalósulásáért kell szót 
emelnie, küzdenie Szövetségünknek. Hiszen egyik főczélja, 
hogy egy táborba gyűjtse híveink anyagi ós lelki erős-
bödését czélzó munkákra egyházunk tagiait. Sajnos, hogy 
Szövetségünk eleddig annyi, törekvéseit, munkáit bénító 
félreértéssel találkozott. De majd jön a jobb jövő, a meg-
értésnek a közös nagy munkában való egyesülésnek ideje. 
Ennek legyen egyik szerény előkészítője mostani első 
konferencziánk. 

Hisszük, hogy lélekben sokan lesznek velünk azok 
közül, a kik nem jöhetnek el e nehéz napokban; hisz-
szük, hogy a jövőben a nagy vihar multával majd ren-
dezhetünk mi vagy mások külső méretekben is nagyobb 
konferencziákat. Hiszen nemde van és kell is, hogy legyen 



mondanivalónk egymásnak, zöld- és fehérasztalok és 
dikcziók nélkül is. Hiszen mindenkinek be kell látnia, 
hogy a dikcziózó keresztyénség hitele és ideje eltűnőben 
van ; komoly tanulás, készülés, mimkakadv és készség, 
a mire hatványozott mértékben van és lesz szükségünk. 

Tanulni egymástól és egymás hitén felbuzdulni. . . 
most a kezdet — jöjjön az erősbülő folytatás! Munkára 
indulunk, hisszük, hogy sokan jönnek velünk megértő 
támogatással, szeretettel és a legnagyobb ügy győzel-
mébe vetett törhetlen bizalommal! p. 

TÁRCZA. 

Beszámoló és köszönet. 

A másfél esztendeje .tartó nagy küzdelem folyamán 
különböző hadi jótékonyczélokra oly sokszor igénybe 
vették a háborús viszonyok által többszörösen sújtott 
magyar társadalom áldozatkészségét, hogy egy cseppet 
sem lehetne csodálkozni, ha az áldozatkészség forrása 
már kiapadt volna. Ép azért habozva, vonakodva s e 
miatt kissé megkésve fordultam én is „kérő szómmal" 
a mi ref. társadalmunkhoz, lelki ápolásom alatt álló 
katonáim karácsonyának derűsebbé tétele végett. S imé, 
az én szerény kérő szavam sem lett a pusztában el-
hangzott szó: a mi küzdő véreink iránti áldozatos szere-
tetben kimeríthetetlen ref. társadalmunk lehetővé tette, 
hogy idegenben szenvedő hőseink szent karácsony ünne-
pén megérezzék a hazulról feléjük dobogó szeretet mele-
gét s ebből szenvedéseikre enyhítő balzsamot, a jövendő 
nagy feladataira új lelkesítő erőt szerezhessenek. 

Kórházi karácsonyfa-ünnepélyben, kisebb-nagyobb 
mértékű megajándékozásban többé-kevésbbé volt része 
legtöbb idegenben szenvedő hősünknek, de ennek kény-
szerű voltát, mostohaságát bizony nem kevesen érezték. 
Sok katonám panaszkodott, hogy a felékesített karácsony-
fáról csalódottan, fájó szívvel kellett elfordítani tekin-
tetüket, mert a szövetségestársak sok különféle zász-
lócskái, szalagai köziil csak egy hiányzo't: a magyar. 

Micsoda öröm fogta el ezeket a mi hazavágyólelkű 
magyarjainkat, mikor az általunk átadott, bármi szerény 
kis csomagon meglátták az átfűző piros-fehér-zöld szalagot 
s megértették, hogy az adomány hazulról való, azoktól, 
a kik imádságos sóhajaik szárnyán szállnak feléjük s 
ezzel a csekély adománnyal szerető szívük soha nem 
múló háláját akarják nem leróni, csak befejezésre jut-
tatni. Marburgban történt, advent utolsó vasárnapján, az 
úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet után, hogy 
200 darab kis csomag („Karácsonyi üzenet", 3—3 por-
torikó szivar, szopóka, nemzeti színű szalaggal összekötve) 
kiosztásakor jelentkezett a 201-ik katona is, kinek már 
nem jutott. A csalódás fájdalma kiült vonásaira, a mint 
szerényen szólt: „A szivart nem bánom, csak a nemzeti-
színű szalagot sajnálom . . . " Szerencsére volt még nálam 
egy darabka, neki adtam : ajkához emelte ás megcsó-

kolta . . . A szivarra adott pénzt pedig alig akarta el- * 
fogadni. 

Marburgban tehát 200 járni tudó sebesült és beteg, 
valamint 20 fekvő részesült az otthoniak adományából. 
(Ez utóbbiak egyenként 5 szivart és szopókát kaptak.) 

Feldbachra ev. kollégám, Fejér Mihály vitt ki kará-
csonykor ugyancsak 200 kis csomagot olyan tartalommal 
s úgy elkészítve, mint Marburgon. 

Gráczban a járni tudó sebesültek részére első ünnep 
délután az ottani ev. Friedensheim-ban rendeztünk né-
metajkú hittestvéreinkkel együtt szépen sikerült kará-
csonyfa-ünnepélyt. Ima, beszéd, karácsonyi énekek, zene-
s alkalmi színielőadás képezték a műsort. Katonáink 
gazdag uzsonnán kívül szép karácsonyi ajándékokat 
kaptak az itteni jótékony hölgyek adományából s három 
szivart, szopókát, nemzetiszínű szalaggal átkötve az ott-
honiak megemlékezésekép (összesen 166 csomagocska). 
A felemelő ünnepélyt az osztrák, a magyar és a német 
himnusz eléneklése fejezte be. (Hogy ez ünnepélyen a 
legtávolabbi kórházak lakói is részt vehessenek, villa-
nyos-jegyre, szintén az otthoniak által adományozott 
összegből, 12 koronát adtunk ki.) A gráczi kórházakban 
azonban sokan vannak szegény súlyosabban sebesült 
katonáink, a kik betegágyukat nem hagyhatják el. Ezek-
nek helyzete a legnehezebb, ezek érdemelnek legtöbb 
gyengédséget s tényleg ezeknek szerzett legnagyobb 
örömet az otthoniak figyelme. Az ő részükre 74 csomagot 
készítettünk; mindegyik csomagban volt vagy egy szép 
pipa, vagy hasonló értékű, praktikus, összecsukható kés-
villa, azonkívül tükör, fésű, 2—3 zsebkendő, átlagosan 
két korona értékben. De ezekhez jött a sok alma, dió, 
finom sütemény, képeslap, czigaretta, a mit az otthoniak 
szeretete küldött, így a pápai ref. nönevelö-intézet nemes-
lelkű növendékei, a csúzai Lorántffy-Egylet melegszívű, 
ügyeskezű tagjai, Papp Lajos tiszadobi lelkész úr, kinek 
bőkezű adományából még a Szilveszter napján az ev. 
katona-otthonban összegyűlt magyaroknak is jutott, özv. 
Leel-Ossyné nagy tiszt, asszony, a ki így emlékszik meg 
Gráczról, hol kedves István fia, egyike a hős debreczeni 
theológusoknak, kiszenvedett, Zih Sándor debreczeni 
lelkész úr. Nem volt hiány nemes olvasnivalókban sem, 
miket a konventen és a tiszántúli egyházkerületen kívül 
Szabó Zoltán bilkei buzgó Ielkésztársunk, Pongrácz József 
pápai theol. tanár s a péczeli egyház voltak szívesek 
hozzám juttatni. Csomagjaink ízlésesen becsomagolva, 
nemzetiszínű szalaggal átkötve a kórházakban általános 
érdeklődést keltettek és sok dicsérő szót váltottak ki a 
magyar reformátusok nemes áldozatkészségéről. És sok- / 
sok örömkönnyűt, hálás köszönetet szenvedő, nehéz álla-
potban levő katonáinkból. Sokan boldogan ölelték ma-
gukhoz a kis csomagot, mint az otthonlévők szeretetének 
beszédes bizonyságát. Szegény Suba Péter, balmazúj-
városi 39-es vitézünk, a kinek ballába, jobbkarja esett 
áldozatul, megmaradt balkarjával úgy elsimogatta, mintha 
kisleánya haját czirogatta volna. (Most már az égben 
várja a viszontlátást, mert az ünnepek után pár nappal 



oda költözött tiszta, Istenben bízó nemes lelke. S milyen 
boldogan, milyen meghatottan fogadták a szeretetteljes 
karácsonyi megemlékezést a ragályos betegek, kiknek bi-
zony nem volt karácsonyfa-ünnepélyük; ki is merne, ki is 
mehetne hozzájuk?! „Hát mirólunk sem feledkeztek 
meg, mireánk is gondoltak ? . . . Isten áldja meg, Isten 
fizesse meg!" 

Az Összegyűlt összegből megmaradt még 20 korona. 
Ezen finom szivart vásároltunk s karácsonyi megemlé-
kezésül átadtuk a mi jó öreg kántorunknak, Reichert Ká-
rolynak, a ki vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre 
játszsza nékünk önzetlenül, jutalom nélkül a mi kedves, 
szívünkhöz nőtt zsoltárainkat és segíti lelkünk szárnya-
lását fel, az egek fényes trónusához és haza, a mi 
óhajtva vágyott otthoni templomunkba s abban érettünk 
imádkozó drága kedveseinkhez. 

* 

Pénz-adományokat küldtek : Hörömpö Ferencz Pócs-
megyer 10 K, Galambos László Réte 25 K, Szilassy 
Aladár Losoncz 20 K, Baltazár János Gyapjú 40 K, 
M. Szabó Miklós Királydarócz 46 K, F. Varga Lajos 
Nagyrábé 72 K, Újlaki Miklós Géres 19 69 K, Szolnoky 
Gerzson Hajdúböszörmény 50 K, Vadon Béla Derecske 
23 -f- 11 K, Veres Bálint Henczida 7 K, Ref. egyház 
Naszály 12 K, Kis József Pápa 5 K, Czike Ferencz 
Tiszaladány 7 K, összesen 347'69 K. 

Kiadás volt: Marburgban 700 darab portorikó szivar, 
220 szopóka, 25 méter szalag 66 K ; Feldbachon 600 
szivar, 200 szopóka, szalag 57 K; Gráczban 500 szivar, 
170 szopóka, szalag 45 K ; 74 csomag á 2 K — 148 K, 
kántorunk ajándékára 20 K, villanyosjegyekre 12 K. 
Összesen 348 K. 

* 

S most viszonzásul szeretném odavinni a kegyes, 
jókedvű adakozókhoz a szíves adományaik által meg-
hatott szívek hálanyilatkozatainak melegét, a kellemes 
meglepetés mosolyának derűjét, a szemekből aláhulló 
örömkönnyek harmatát. Áldja meg őket Isten! Áldjon 
meg mindnyájunkat boldogabb ú j évvel, hogy a követ-
kező szent karácsonyt már odahaza érhessük meg! 

Grácz, 1916 január. E. Szabó Dezső. 

BELFÖLD. 

Sötét folt — sötét gond. 
Ez a most folyó világháború ráirányította figyel-

münket olyan bajoknak az orvoslására, a melyekért ed-
dig nem, vagy alig éreztünk felelősséget. Dr. Nékám 
Lajos egyetemi tanár fáradhatatlan odaadással iparkodik 
mindeneket felébreszteni arra a szomorú valóra, hogy 
népünkben a nemi betegségek óriási pusztítást visznek 
végbe. 

Mi, a kik kimondottan a református egyház szol-
gálatában állunk, hallgassuk meg a tények szomorú, 
sokszor vádoló beszédét és lássuk meg, hol s mennyiben 

számíthat reánk, munkánkra ez a nemzet egyik leg-
nagyobb ellenségnek legyőzésénél. 

Rég elmúlt az ideje annak, hogy az ilyen beteg-
ségeket a „titkos betegségek" jelzésű skatulyába próbál-
juk elzárni s álszeinérmetességgel, szemforgatás közben 
sóhajtozzunk e világ gyermekeinek bűnös volta felett. 
Ma már az egyház munkásainak, ezek között is első-
sorban a lelkipásztoroknak az orvosok példáját kell 
követni, a kik leplezetlenül feltárják a beteg testet és 
a legfájdalmasabb, legbűzösebb sebet iparkodnak a leg-
mélyebb kanyarintással fölvágni. Ne csodálkozzék hát 
senki, ha mi is kérünk e „titkos" betegségek ellen indí-
tandó hadjáratban, sőt inkább, ha épen mi hiányoznánk : 
méltán róvhatnának meg bennünket. 

A múltban még valahogy szemet hunytak az em-
berek a nemzet testében pusztító e rákfene előtt. Ma a 
háború kényszerítő körülmény a meglátására. A törté-
nelem tanúbizonysága figyelmeztet bennünket arra, hogy 
a háborúkkal együtt terjedtek el széles körökben ezek 
a bajok. Ez a most folyó irtóztató világháború Magyar-
országon is már felszökkentette a megbetegedések számát. 

Jó volna tudnunk, hogy béke idején mekkora lehe-
tett a betegek száma s mekkora lehet most. Csakhogy, 
fájdalom, nálunk is csinálnak a világon de mindenről 
statisztikát, némely hivatalt majd megölnek a rubrikák-
kal, hanem erről a betegségről következetesen megfeled-
keztek. Vagy úgy voltunk mi is, mint az adósságba fülig 
elmerült ember: nem merte összeszámlálni tartozásait, 
attól félvén, hogy túlságos rossz lesz az eredmény. így 
tükör nélkül szebbnek gondoltuk népünk erkölcsi ábrá-
zatát. Hozzávetőlegesen 1913-ban 241,050 venereás beteg 
feküdt 89 törvényhatóság kórházában. Ez alapon kiszá-
mítható, hogy Magyarországon 1913-ban nemi betegség 
elleni kezelésre jelentkezett 434,752 új egyén. Ez a szám 
mélyen alatta van a valóságnak, hiszen a korábban be-
jegyzettek a régi számukon szerepelnek, továbbá hányan 
nem kezeltetik magukat nyilvános kórházakban vagy 
sehogy sem. Úgy hogy végeredményképen Magyarorszá-
gon 4—5 millió nemi beteg van ! A tuberkulózisban szen-
vedő betegek számának tízszerese ez. Érthetetlen, bűnös 
közönyösség volt hát eddig a hatóság és a társadalom 
részéről, ha e nemzeti átok rabjával, 4—5 millió nemi 
beteg emberrel alig törődtek. Kísérletet sem tett senki, 
hogy a nemzet elé tárja ezt a szörnyű bajt a maga 
egészében. Még most is csak néhány hang hallatszik. 
A napisajtó talán szántszándékkal síklik el fölötte, hi-
szen sokaknak üzletét, zsebét bántaná a komoly gyó-
gyításra törekvés. Az egyházi lapok pedig talán az 
orvosi szaksajtó lapjaira utasították. Csak hogy Jézus 
nemcsak lelki, hanem testi betegeket is gyógyított, tudta, 
hogy a lélek és a test között le nem tagadható össze-
függés vagyon, ha az egyik beteg: a másik is megérzi. 
A ki tehát a legnagyobb közös ellenség, a bűn ellen 
tusakodik, a szeretetét nem szűkítheti meg a lélek bajai-
nak orvoslására. A milyen a közönség, olyan a napisaj-
tója, olyan a színháza, orfeuma, kabaretja stb. 



Egyes buzgó katonaorvosok már évtizedek óta ta-
nulmányozták a nemi betegségek statisztikáját a had-
sereg körében. Hitelesen megállapították, hogy az ausztriai 
helyőrségek katonái között kevesebb a nemi betegek 
száma, mint a magyarországiaké. így pl. míg Innsbruck-
ban 10,000 katona közül nemibajos volt 325, s ez a 
szám Ausztriában Josefstadtban emelkedett a legmaga-
sabbra 833 ra, addig Magyarországon : Kassa 873, Nagy-
szeben 912, Budapest 948, Temesvár 956, Kaposvár 
1560, Nagykanizsa 1950, sőt — horribile dictu! — Szat-
már 2820 arányszámot mutat. 

A Külügy-Hadügyben jelent meg egy sokatmondó 
térkép, a melyik szemlélteti a nemi betegségek elterje-
dését az osztrák-magyar hadseregben. Sajnos, azt kell 
látnunk ebből a térképből, hogy ez a rettenetes baj ott 
pusztít legjobban, ott vannak a legsötétebb foltok, a hol 
magyarok és épen a mi hitünk cselédei vannak több-
ségben. Bizony ezek a sötét foltok sötét gondokká kell, 
hogy váljanak lelkünkben. 

Törley katonaorvos nemzetiségek szerint is kiszámí-
totta. 1875—85-ig, tehát 11 év vizsgálata alapján úgy 
találta, hogy 10,000 katonát számítva, közülök nemi 
bajos volt: cseh 518, horvát 537, német 550, ruthén 
599, lengyel 619, oláh 873 és végül magyar 1052 ! Ezzel 
a magyar dicsőséggel ki dicsekedett eddig? Talán a 
magyar református egyháznak volna még valami hatása 
a magyarság'erkölcsi nevelésében? 

így volt ez a mi hadseregünkben a béke idején. 
Óh, a világháború itt is mit eredményezett? Ki tudná 
most megmondani? Csak halljuk, hogy valami szörnyű-
ségesen megnövekedtek ezek a számok. Piliscsabán és 
egyebütt is barakkvárosok épültek, hogy az ezernyi és 
ezernyi ilyen beteget el lehessen helyezni. Gondoljuk el, 
hogy mi fog történni, hány családunk eddigi tisztaságát 
fertőzi meg a szörnyű betegség, ha a béketárgyalások 
után a sok beteg hazamegy falujába, családjához? Mi-
csoda ragályozás fog itt végbemenni? Nem is jó rágon-
dolni se! 

* 

De talán itt van az alkalom, arról beszélnünk, hogy 
miben és hogyan vehetünk részt ebben a küzdelemben, 
mi és a mi egyházunk. A mi az orvosokra, mint szak-
emberekre tartozik: bízzuk rájuk. A különböző hatóságok 
teendőiről beszélni, ez se a mi feladatunk. 

Ha ezt a nemzeti bajt így a maga valóságában 
látjuk, tudjuk csak méltányolni azokat az eszközöket 
is, a melyek a küzdelemben segítségünkre jönnek. Az 
bizonyos, hogy a küzdelmet a gyermekeknél kell kezde-
nünk. A falusi és városi gyermek is igen korán felvilá-
gosodott nemi tekintetben. A szülők ne adják velük 
szemben akkor is a naivat, a mikor már úgy is mindent 
tud a gyermekük. A tudatlanság nem fegyver semmiféle 
küzdelemben sem. A szülők szívük egész szeretetével 
tárják fel, a mikor ott van az ideje a veszedelmeket és 
a morális felelősséget. Más „jellemű" ifjúságot kell ne-
velnünk, a hol a paráznaság nem ifjúi virtus, a hol a 

léhaságot, a „hódítás"-t a társadalom megveti, a hol a 
családi élet tisztasága oltáron áll, az ifjúnak testét szep-
lőtlenül megőrizni: becsületbeli kötelesség. Csak hogy 
leányainkat is máskép kell nevelni. „A test átengedése 
becstelen dolog, ha nem a családi élet szentesítésével 
történik." De erről oly sok nő megfeledkezik, holott 
mindent nem lehet a férfiak számlájára írni. Ebben a 
nevelésben megbecsülhetetlen eszköz számunkra: a va-
sárnapi bibliai iskola, épen önkéntes jellegénél fogva. 
Az így nyert eredményt tovább építik a konfirm. ifjak 
és leányok egyesületei, még tovább a keresztyén ifjúsági 
egyesületek, leánykörök, fiú és leány keresztyén diák-
szövetségek. Eddig is nagy Magyarországon az absti-
nencziának hirdetői és megtartói csupán csak a szó tiszta, 
igaz értelmében vett keresztyének és evangéliumi ke-
resztyén munkások voltak. Most ezt a munkát nagyobb 
erővel, több hittel és lelkesedéssel kell megindítanunk, 
mert igazán a nemzetnek, abban is a háború után meg-
döbbentően megfogyott számmal megmaradt maroknyi 
tiszta magyarságnak a megmentéséről van szó\ Ahelyett, 
hogy úton útfélen csúfolnánk, gáncsolnánk e hazafias, 
evangéliumi munkákat: magunk is álljunk a munkások 
közé. Ifjúságunkat minden módon óvnunk kell a csábí-
tástól, figyelmét értékes dolgokra irányítsuk. Vonjuk el 
őket a kávéházi, éjszakai élettől, szoktassuk el őket a 
szeszes italokkal való éléstől. Üres idejüket segítsünk 
kedves, vidám és komoly, szép dolgokkal kitölteni. Min-
denekfölött törődjünk a fiaink és leányaink életével, ne 
elégedjünk meg azzal, hogy kisebb vagy nagyobb darab 
kenyeret adunk a kezükbe. 

Másik fontos teendőnk, hogy a lelkiismeretlen, 
hitetlen orvosoknak, kuruzsló gyógyszerészeknek, zúg-
bábáknak, kosaras asszonyoknak, kerítőknek a működé-
sét kísérjük figyelemmel. Puszta kényelemszeretetből ne 
engedjük zavartalanul garázdálkodni őket. A hol szük-
séges : a hatóság figyelmét hívjuk föl rájuk, hiszen 
kinek kell népünk őszintébb barátjának lennie, mint 
nékünk? 

A nép felvilágosításánál, tanácsolásánál, erősítésé-
nél elsőrendű eszköz: a keresztyén iratok nyomtatása és 
terjesztése. Folyóiratainkban, hetilapjainkban kísérjük 
figyelemmel ezt a nagy küzdelmet, teendőinket hányjuk-
vessük meg. Röpiratokat, intőczédulákat nyomassunk sok 
százezer példányban és terjesszük szót. Külföldön, külö-
nösen Németországban ilyen intőczédulák, plakátok ter-
jesztésével szép eredményeket értek el a keresztyén 
munkások. Talpraesett, ügyes levél alakjában írják eze-
ket, mintha csakugyan „valamelyik katonához vagy if jú-
hoz intézte volna az édesanyja vagy a menyasszonya 
vagy valamelyik érte aggódó rokona. Az ilyen levelekben 
valóságos kis mestermüvek készültek, melyeknek szerető 
és aggódó hangja még a legfásultabb lélekben is meg-
zendít egy húrt, holott hivatalos kiadványok sablonos 
stílusa nélkülözi a penetráló erőt." 

A nemi kérdésről evangéliumi keresztyén szempont-
ból magyar nyelven két kis kiváló munka van, melyeket 



százezrével kellene nekünk terjesztenünk! („A nemi kér-
dés." í r tadr . Csia Sándor orvos. Ára 2"40 K. „Nemi élet és 
szellemi romlás." í r t a : Binde Frigyes. Ára 20 fill. Kap-
ható Budapesten, VIII., Főh. Sándor-u. 28. sz. a.) 

Katonákról lévén szó, külön meg kell emlékeznünk 
a keresztyén katonaotthonokról. Ez a munka nálunk Ma-
gyarországon csak most a háború alatt kezdődött meg. 
Csakhogy az igazi katona-otthonok czélja nem az, hogy 
a legénységet együtt tartsák, megakadályozzák egyesek-
nek csatangolását, elvonják a rosszhírű helyektől, teával 
megvendégeljék őket, s gramofon, harmonika, mozi, al 
koholmentes italokkal, artistákkal, kabaréművészekkel 
szórakoztassák a katonákat. Mindezek eszközök lehetnek, 
de nem czél. A czél az, hogy itt más jellemű és gondol-
kozású emberekké faragják őket. Felnőtt, a legtöbb ve-
szélynek kitett fiatal emberek és férfiak lévén együtt: 
rendkívül kedvező alkalom arra, hogy ezen rettenetes 
betegségek ellen való küzdelemről szóljunk előttünk. Itt 
sok mindent elmondhatunk nékik, a mit soha, sehol, 
senkitől sem hallottak. Hiába, még most is csak az evan-
gélium az Istennek hatalma az emberi lelkeknek üdvös-
ségére. Ha pedig ezen a pontou megragadhatja őket: 
felfegyverezzük a legkeményebb küzdelemre is! 

Tábori lelkészeink a táborokban, kórházakban, — 
itthon levő katonáinkat pedig mi figyelmeztessük köz-
vetlen, egyszerű szavakkal a nemi bajok elterjedésére. 
A legénységgel már most közölni kellene, hivatkozva 
előttük becsületükre, családjuk tisztaságára, jövendő 
boldogságára, hogy ha valami bajuk van, lelkiismerete-
sen gyógyíttassák meg magukat, mert csekélynek látszó 
bajból soha helyre nem hozható veszedelem, mérhetetlen 
bánat, örökös boldogtalanság származik. Milyen jó volna, 
ha a gyülekezetekben női munkások — gondolunk itt 
a diakonisszákra! — volnának. Most ezek által figyel-
meztethetnénk a gyülekezet asszonyait, különösen azo-
kat, a kiknek hitvestársa a harcztéren járt vagy jár, 
hogyha nemi bajra gyanús zavart éreznek magukon, for-
duljanak azonnal orvosokhoz. Bármilyen nehéz is, győz-
zék le magukban a titkolódzást, mert ezek a bajok ir-
tózatos következményekkel járnak. 

Ebben a küzdelemben látjuk, sokféle teendő vára-
kozik reánk is, hogy a sötét folt népünk életéből, a sötét 
gond az Úr szolgáinak és minden jóknak, nemeseknek 
lelkéből eltűnjék. A siránkozás, a sopánkodás, a nagy 
hangú dörgedelem maga nem segít! Ha Urunk nem un-
dorodott a bélpoklosoktól, nekünk szabad-e, lehet-e a 
könnyebbik végén, a puszta ítélkezésen kezdeni és vé-
gezni "a kötelességünket ? Mi ránk halhatatlan lelkek bí-
zattak ! 

Marjay Károly. 

Távíratmegváltásí lapok 
srée a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-Í 
vétség irodájában (IV. ker.f Molnár-iítc?a Í7. szám). j t^e^t 

KÜLFÖLD. 

Az angol keresztyének és a világháború. 
Ezt az érdekes témát fejtegeti a híres lipcsei pro-

fesszor, dr. Gregory, az A. E. Kz. ez évi első számában. 
Ez a híres Újtestamentum kutató, a ki eredeti hazájával, 
Amerikával a legélénkebb összeköttetésben volt, mikor 
a háború kitört, mint legidősebb önkéntes (már 69 éves) 
jelentkezett a német hadseregbe egyszerű gyalogosnak 
s most mint a vaskereszt tulajdonosa harezol Franczia-
országban. Czikkét is részben az őrszobában irta. Az 
általa felvetett kérdés bennünket is érdekel, a mennyiben 
Anglia mindig úgy állott sokak előtt, mint a mintakeresz-
tyénség képviselője, mint a hol Krisztus tanításai a leg-
tökéletesebben megvalósultak. A háború azonban ki-
ábrándított mindenkit ebből a felfogásból. Sőt nehéz 
kérdések elé állított bennünket. Hogyan magyarázhatjuk 
meg egy névleg keresztyén népnek azt a magaviseletét, 
a mit az angolok tanúsítanak ? Hogyan egyeztethetjük 
össze a háború előtti angolokat a háború alatti ango-
lokkal? Mi lett Anglia keresztyénségéből ? Milyen legyen 
a mi viszonyunk az angol keresztyénséghez a háború 
után ? 

Minden frázis ellenére, a mit ők a demokráczia 
és a szabadságról hirdetnek, Anglia ma is osztály-állam. 
Három társadalmi osztályt különböztet meg. A legalsóbb 
a munkás osztály, ez a legnagyobb. A társadalmi létra 
legalsó fokán állanak. Természetesen csak angol lapokat 
olvasnak és mindent elhisznek, a mit benne mondanak. 
A középső osztály még szintén nagy, de már kisebb, 
mint az előbbi. Ez kereskedőkből, iparosokból és keres-
kedelmi alkalmazottakból áll. Idegen nyelveket nem is-
mernek, épúgy, mint a munkások és tökéletesen az angol 
lapoktól függenek. A harmadik osztály az intelligensek 
osztálya, a kik csak egy kis csoportot képeznek s közü-
lük a nagyobb kereskedők, néhány lelkész és tudós tud 
németül olvasni. Ez az osztály két teljesen különböző 
embercsoportot foglal magában. Az egyik csoportban 
vannak valóban istenfélő, kegyes, résztvevő és jóindulatú 
emberek, de a másikban csak vallástalan, durva és erő-
szakos emberek. Ez az utóbbi kör vezeti tényleg a há-
borút. Az angol hadsereg vezetőinek embertelensége a 
mahdi csapataival szemben, az a minden kultúrát meg-
szégyenítő eljárás, a mit a búr asszonyokkal és gyer-
mekekkel szemben tanúsítanak az internált táborokban 
és a német misszionáriusok keresztyénieden üldözése, 
mind ennek a körnek a számlájára esik. Az angolok 
ezen osztályával sem a háború előtt nem volt, sem pedig 
a háború után nem lesz dolgunk. 

Továbbá nem szabad elfelejtenünk azt a régimódi 
etikát, a melynek tanítványa tudatosan, vagy öntuda-
tosan a legtöbb művelt angol, a mely a hazugság alkal-
mazását háború idején teljesen megengedhetőnek tartja. 

íAz újabb hadiszabályok eltiltják például az ellenség 
^egyenruhájának használását hadi czélokra, tiltják a vörös-



kereszt összekapcsolását háborús tevékenységgel, tiltják 
a kórházak lövetését, tiltják a hazugságokat a hivatalos 
hadijelentésekben. A régi angol iskolának mindez szabad. 
Minden meg van engedve, a mi az ellenségnek kárt 
okozhat a hazugságtól a dum-dum lövegig. 

A másik kérdés az, hogy hogyan egyeztethetők 
össze a háború előtti angolok a háború alatti angolokkal? 
A háború előtti angolok tényleg őszinte, békeszerető 
emberek voltak, a kikhez teljes bizalommal lehettünk. 
Ezeket az embereket most azok közt kell keresnünk, a 
kikat a hazug hírek meggyőztek arról, hogy a kö/.ponti 
hatalmak barbár módon viselkedtek. A hazafias lárma 
elkábította őket és most mindent hiábavalónak tartanak. 
A hazug hírek hirdetőinek ezekkel egyáltalán semmi 
közösségük sincs. Ezt a két csoportot nem szabad össze-
tévesztenünk. Ez utóbbiak a fent emiitett istentelenek 
és kegyetlenek közé tartoznak. 

Mi lett Anglia keresztyénségéből ? E kérdésnél 
nem szabad eltekintenünk azon körülmény felett, hogy 
Angliában sokkal többen vannak, a kik szokásból és 
illemből járnak a templomba valódi benső részvétel nél-
kül. A fentebb említett vallástalanok nagy része vasár-
naponként eljár a templomba, ép úgy, mint reggelizni, 
mert ez egyszerűen arra a napra tartozik ; csak a reg-
gelihez van étvágyuk, az istentisztelethez pedig nincs. 
Anglia keresztyénsége a háború alatt nincs erősen 
igénybe véve és a háború nem változtatta meg. 

Milyen legyen a mi viszonyunk az angol keresz-
tyénséghez a háború után ? 

Nem vagyok próféta, de nem hiszem, hogy a há-
ború után az angol keresztyének hajlandók legyenek a 
mi társaságunkat keresni. Bizonyára a közeledés a misz-
sziói körökből fog megindulni. 

Az lesz a legjobb a háború után az angol keresz-
tyénekkel való összeköttetések létrehozásánál, hogy a 
kezdeményezést az angoloknak engedjük át. A mit a 
győző tesz, mindig gyanús a legyőzött előtt. A hullámok 
el fognak simulni. Isten gyermekei újra fognak talál-
kozni és megtanulják egymást kölcsönösen becsülni. 
Bízom Istenben, hogy ez a vihar megtisztítja a levegőt. 
Talán az emberiség ezáltal meggyőződik arról, hogy a 
világot Isten kormányozza és egyúttal belátja a földi 
bűnök mélységét. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ő sem a komoly 
keresztyén angolokat okozza a háborúért és mint a 
tényállás alapos ismerője a mi véleményünket is kifejezte 
ebben. 

Barát József. 

A MI ÜGYÜNK. 

Meghívó. A Kálvin-Szövetség 1916 január hó 18-án 
d. u. 6 órakor tartja istentisztelettel egybekötött VI. ren-
des közgyűlését a budapesti ref. egyház Kálvin-téri temp-
lomában. A közgyűlést megelőző istentisztelet kezdődik 
délután 6 órakor. Az istentisztelet sorrendje: 1. Ének: 

CV. zsoltár 1, vers. 2. Imádkozik és bibliát olvas Petri 
Elek dunamelléki ref. püspök a Szövetség lelkész-alel-
nöke. 3. Stradella: Ária 1667-ből (Ján, ev. XVII.) Énekli 
Kulcsár Juliska, orgonán kíséri Arokháty Béla theologus. 
4. Prédikál dr. Kenessey Béla erdélyi ref. püspök, a 
Szövetség lelkész-elnöke. 5. Ének: XC. zsolt. 1. vers. 
Az istentisztelet után tartandó közgyűlés tárgysorozata: 
1. Elnöki megnyitó és jelentés, tart ja: Bernát István, a 
Szövetség világi elnöke. 2. Számadás és költségvetés 
előterjesztése. 3- Rövid jelentés a vidéki Szövetségek 
munkájáról. 4. Tisztújítás. 5. Gyűlés berekesztése. 6. 
Himnusz. Az istentiszteleten befolyó perselypénz a kato-
nák között kiosztott vallásos iratok költségeinek fede-
zésére szolgál. 

Konferencziánkra a 23 előadón kívül 64-en jelent-
keztek eddig a vidéki lelkészek közül. Budapestről és 
a főváros környékéről is többen vesznek részt, így a 
jelentkezők száma reménységünket messze fölülmúlja. 
A kouferencziákon a lelkészeken kívül érdeklődő világiak 
és nők is résztvehetnek. 

I R O D A L O M . 

Szerkesztő-változások. Az „Evangélikus Közérdek" 
szerkesztője: Lombos Alfréd zombori lelkész lapjának 
mult évi utolsó számában búcsúzott olvasóitól. A lap 
szerkesztését Kiss Béla bácsfalui lelkész vette át. — 
Az „Evangélikus Lap" szerkesztőségéből az ú j évfolyamba 
lépés alkalmával kivált az eddigi főszerkesztő, Sztehlo 
Kornél, a ki a lapot öt évvel ezelőtt a szélső liberális 
irány propagálására alapította. — Izsák Aladár sornogy-
jádi ref. lelkész az „Isten Igéje" cz. bibliamagyarázó 
folyóirat társszerkesztőségéről lemondott. Lelkésztársait 
ezen az úton is kéri, hogy mostantól fogva a lapba 
szánt közleményeiket ne hozzá, hanem az egyedüli szer-
kesztőhöz : dr. Masznyik Endréhez küldjék. 

Ballagi Aladár előadása a száműzött Rákócziról. 
A Tudományos Akadémia második osztálya jan. 10-én 
tartott ülésén Ballagi Aladár „A száműzött Rákóczi" 
czímen folytatta előadását Szekfű Gyulának hírhedt mű-
véről, a melyben „specziális" források alapján igyekezett 
befeketíteni a nagy fejedelem emlékét. Ballagi nagy 
aparátussal készült és nagy érdeklődéssel fogadott elő-
adásában kimutatta, hogy Szekfű czélzatosan felhasz-
nált forrásai züllött, megvesztegetett egyénektől szár-
maznak. Előadását így végezte: „Ilyen egyének iratai 
alapján mutatja be a magyar közönségnek a száműzött 
Rákóczi jellemét. — Új vívmány ez a történetírás terén, 
hogy egy tudományos akadémiai kiadvány rehabilitálja 
becstelen gazemberek tanuképességét becsületes embe-
rekkel szemben. Veszedelmes újítás ez, mert ha ez el-
fogadott módszerré válik, akkor sem élő, sem halott 
államférfiú el nem kerülheti, hogy őt az utókor az em-
beriség söpredékének ne tartsa." — Ez a vívmány, fáj-
dalom, nem csak a történetírás terén érvényesül. 

Az ösvény, a Luther-társasag folyóirata, szerkeszti 
Kovács Sándor theol. akad. tanár. Megjelen évente négy-
szer : márczius, június, szeptember és deczember hóban. 
Ára egész évre 4 K. Egy szám ára 1 K. A Luther-Tár-
saság tagjai évi illetmény fejében kapják. Á július— 
deczemberi szám tartalma: Ének a halálról. Lévay Jó-
zsef. Krisztusvárás. Kapi Béla. Nietzsche az Antikrisz-
tus. Dr. Szelényi Ödön. Az evangéliumok Krisztusképéről. 
Ammundsen Valdemár. (Ford. Szeberényi L. Zs.) Böhm 
Károly, a drámaíró. Kajlós (Keller) Imre. Augustinus a 
pusztában. Kovács Sándor. Megnyitóbeszéd a Luther-



Társaság közgyűlésén. Osztroluczky Miklós. A kis susz-
ter. Egy sebesült följegyzéseiből. Busse Károly. Ford. 
Pásztor E. Bárd Miklós költeményeiből: Csendes ünnep, 
Istenérzés, Nem én ! Két lélek. II. Petrőczy István és Ré-
yay Erzsébet levelei. XX—XXXII. (H.) Irodalom. Szemle : 
A protestantizmus útja. (Vidéki levél.) A Luther-Társa-
ság közgyűlése. 

A Belmisszió okt.—deczemberi számának tartalma: 
Egyházunk kötelessége a serdülő ifjúságunkkal szemben 
a háború után. Seltenreich Kornél. Belmisszió Kopen-
hágában. Dr. Szeberényi Lajos Zs. Az egyház és a női 
ifjúság. Kayser Margit. Az erdélyi ifjúsági testületek. 
(Bru lerschaften.) Seltenreich Kornél. Halottak estéje. If j . 
Bakay Péter. Magyarhoni Bibliatársulat. A Luther-Tár-
saság XXX. közgyűléséről. Levél a K. u. K. Evange-
lische Militárseelsorge-től. Miképen bírálták meg a Lu-
ther-Társaság tankönyveit világi lapok s miképen egyházi 
lapjaink? Érdekes számok. 

Az „Irodalomtörténetinek, a Magyar Irodalom-
történeti Társaság havi folyóiratának január—február 
havi száma a következő érdekes közleményeket tartal-
mazza: Hegedűs István: Kendi Anna históriája. Vértessy 
Jenő: Gibbon, mint szópíróink forrása. — A kisebb köz-
leményekben. Trencsényi Károly: Csokonai Dorottyájá-
nak kiadásához. Vajticzky Emánuel: Hadiképek a Zalán 
futásában. — Az Irodalom rovatban Harsányi István 
méltányolja Révész Imre Dévay Biró Mátyásról írt tanul-
mányát. A tartalmas füzet végén bőséges Szemle van a 
hazai lapok és folyóiratok irodalmi czikkeiről. — A folyó-
iratot a Társaság tagjai 10 K előrtzetési díj fejében 
kapják. 

Az 1870—71-iki német-franczia háborúról eddig 
nem volt olyan könyvünk, a mely rövid, világos össze-
foglalásban, a laikus számára is szemléletesen adná elő 
a háború lefolyását, holott ez most minden magyar ol-
vasót érdekel, mert kiinduló pontja annak az európai 
helyzetnek, mely a mostani világháborút előidézte. Most 
megkaphatja mindenki a kívánt felvilágosítást: meg-
jelent a Magyar Könyvtárban dr. Mikes Lajos munkája, 
a mely igen világosan, hiteles adatok alapján mondja el 
a háború eseményeit s épp abban a terjedelemben, a 
milyenre a magyar olvasónak szüksége van. A rendkívül 
érdekes és térképmelléklettel is ellátott füzet ára 60 fillér. 

Aage Madelung egy szép novelláját olvashatjuk 
magyarul a Magyar Könyvtárban. Czime „A szív". A no-
vella Oroszországban játszik s egy vidéki eszt szárma-
zású gyógyszerész történetét mondja el erős pszichológiai 
belátással, színes, jellemző előadásban, finom ironikus 
humorral. A magyar közönség, a mely Madelungot eddig 
csak haditudósításai révén ismerte, ebből a novellából 
mint az északi irodalomnak egyik legkiválóbb modern 
íróját is megismerheti. Benedek Marczell fordította a 
novellát kitűnő magyarsággal. Ara 60 fillér. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. Farkas János debreczeni s.-lel-

készt a tépei ref. gyülekezet egyhangúlag meghívta 
lelkipásztorául. — A kömörői ref. egyház a Kormány Ber-
talan lelkipásztor nyugdíjba vonulásával megüresedett 
lelkészi állásra Kollonay László jelenlegi majtisi, előbb 
kömöröi s.-lelkészt hívta meg. — Gombos Lajos pécsi 
s.-lelkészt a belsősomogyi pata—poklosi—somogyapáti-i 
egyesült ref. gyülekezet, Bogdán Gyula marosvásárhelyi 
s.-lelkészt pedig a mezőcsávási ref. gyülekezet hívta 
meg lelkészéül. 

Lelkészi jubileum. Kiss Lajos nagyalásonyi ev. 
lelkész a mult évben töltötte be lelkészi szolgálatának 
50. évét. Az agg jubilánst egyházmegyéje deczemberi 
közgyűlésén üdvözölte. 

Nyugalombavonulás. Gretzmacher Sámuel beskai 
ev. lelkész 43 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 

A konvent lelkészelnökének üdvözlése. Az ame-
rikai magyar ref. egyház keleti egyházmegyéjének leg-
utóbbi közgyűlése meleghangú levélben üdvözölte dr. 
Kenesseg Béla püspököt, a konvent új lelkészelnökét. 

Hírek a debreczeni egyház köréből. A debreczeni 
ref. egyházban az 1915. év folyamán élve született 755 
fiú és 736 leány, összesen 1491 gyermek; házasságra 
lépett 175 tiszta ref., 81 vegyes, összesen 256 pá r ; 
meghaltak a finemből 1061 en, a nőnemből 871-en, ösz-
szesen 1932-en. Áttért 6 férfi, 6 nő, összesen 12-en; 
kitért 2 férfi, 5 nő, összesen 7 en. Fogyás a finemen 
262, a nőnemen 106, összesen 368. A polgári házasságot 
kötött 167 vegyes házaspár közül egyezséget kötött ja-
vunkra 59, kárunkra 28, nem kötött egyezséget 80 pár. 
A lelkek száma 1915 deczember 31-én finemen 27,414, 
nőnemen 28,967, összes lélekszám 56,381. — Az egyház-
hoz az 1915. év folyamán az úrvacsorai szerek beszer-
zésére tizen 102 K-t, az egyházi tisztviselők nyugdíj-
alapjára hárman 55 K-t, egyházi ispotály javára tizen 
négyen 382 K 30 f-t, ispotályi szegények között szét-
osztásra hárman 50 K t, ispotályi temetkezési alapra egy 
özvegy 4 K-t, szegény gyermekek tankönyvekkel való 
ellátására a Debreczeni Első Takarékpénztár 100 K-t, 
a világháborúban elesettek árvái részére felállítandó 
árvaház javára egy házaspár 50 K-t adományozott, az 
adományok összege 739 K 30 f, az úrasztalára termé-
szetben harminczhárman ajándékoztak. Ispotályi szegény-
alapra öten 600 K-t, árvák részére ketten 450 K-t, az 
egyház közszükségleteire ketten 2 házat és 2625 négy-
szögöl földet hagyományoztak. Két házaspár árva-alapra 
2000, szegény-alapra 2000 és egy özvegy tanulók árva-
alapjára 200 K alapítványt tett. Az egyháztól segélyt 
nyert két hadiárva 330 K-t, huszonkét neveltetési segé-
lyes 2040 K-t, 87 egész árva 3100 K-t, 249 félárva 
4220 K-t, a rendkívüli segély volt 49 esetben 753 K, 
rendszeresített segély 692 K, 157 szegény család kapott 
1200 K-t, ruházati fölszerelésre 221 gyermek 9997 K 
60 f-t, tankönyvekre és tanszerekre 2502 K 49 f-t. A ki-
osztott segélyek összege 24,835 K 9 f. — A debreczeni 
főisk. oratóriumban a vallásos estélyek Uray Sándor 
lelkész vezetésével január 9-én, vasárnap d. u. 5 órakor 
újból megkezdődtek s most már húsvétig megszakítás 
nélkül minden vasárnap d. u. megtartatnak. — A deb-
reczeni egyháztanács nemcsak a legáczió intézményét, 
hanem a theologusoknak és a képezdészeknek valamennyi 
debreczeni templomban való szolgálatát megszüntette; 
meghagyta azonban a képezdészeknek a temetésre való 
járását. A theologusok tehát ma már semmiféle szol-
gálatot nem teljesítenek a debreczeni ref. egyházban, 
míg a képezdészek egyházi szolgálatának csak könnyebb 
részét szüntették meg. Ezzel négy kántori szolgálatot 
teljesítő képezdész szép mellékkeresettől esett el. 

A miskolczi ref. egyházban az elmúlt évben 
17,450 en járultak az úrasztalához, 1914-ben 12,818 volt 
az úrvacsorával élők száma. A gyarapodás 3832. Ez a 
szám a miskolczi ref. hívek vallásos buzgóságának szép 
emelkedését jelenti. 

A rokkantak alkalmazása ügyében a rokkantügyi 
hivatal megkereste a püspököket, hogy az egyházköz-
ségektől és iskoláktól szerezzenek be adatokat arra 
nézve, hol lehetne rokkantakat alkalmazniok. Minden 



a rokkantak szániára alkalmas munka és állás a rok-
kantügyi hivatalnál (Budapest, Országház, VII. kapu) 
jelentendő be. 

Megörökítésre méltó hála. Kalmár Antal csánigi 
r. kath. földmíves két szántóföldet hagyott az ottani ev. 
gyülekezetre, hálából azért a gondos oktatásért a melyben 
a csánigi ev. iskola őt gyermekkorában részesítette. 

Hollandiai misszió Budapesten. A hollandiai 
Vöröskereszt-Egylet missziója, mely 6 orvosból, 18 ápoló-
nőből és 4 ápolóból áll, Lans egyetemi tanár vezetésével, 
január 8-án Budapestre érkezett. A hollandiai misszió 
tagjait Csekonics Endre gróf, királyi biztos meleghangú 
beszéddel üdvözölte és előre is köszönetet mondott nekik 
emberbaráti, áldozatkész működésükért. A miniszterelnök 
nevében Drasche-Lázár Alfréd üdvözölte őket. Másnap 
reggel az egész misszió kiment a működési helyül szá-
mukra kijelölt Mexikói-úti IV. számú tartalékkórházba, 
melyet annak idején az amerikai orvosi különítmény 
rendezett be. A hollandiai misszió tagjai ebben a 200 
ágyas kórházban fogják megkezdeni működésüket. A 18 
ápolónő főnöknőjévé Kuyjier, volt hollandi miniszter-
elnök leányát tették meg. Az ápolószemélyzethez még 
négy hivatásos féríiápoló van beosztva. A misszió ház-
tartását Kuyper másik leánya fogja vezetni. 

Különös szertartás. „A Szentendre ós Vidéke" cz. 
lapban olvassuk ezt a különös hírt: „Városház-beszen-
telés. Vízkereszt előtti szerdán d. u, a szentendrei város-
házát Kada Mihály plébános, a tisztviselő kar jelenlété-
ben, beszéd kíséretében beszentelte". Különös dolog: 
ilyenről még nem is igen hallottunk. Ott tehát kath. 
felekezeti városháza van, pedig hát protestánsok, görög-
keletiek és más vallásúak is vannak és nem olvassuk, 
hogy ezeknek lelkészei is részt vettek volna az aktusban. 

Adományok. A katonák vallásos irataira a követ-
kező adományok érkeztek újabban : Drávaiványi 2, Kun-
szentmiklós 90, Bodmér 5, Újpest 16, Kajászószentpéter 
10, Jot 5, Medina 18'62, Szoporcza 12, Czún s8, Ka-
rancs 4'50, Páty 10, Újvidék 15, Szekszárd 30, Hévíz-
györk 2, Budapesti tanítónő 5, Üllő 30, Tinnye 18'20, 
Nagyváty 24 23, Hirics 3, Markócz 6, Sepse 20, Baranya-
hídvég 22 50, Gyüd 11, Alcsut 4'38, Ságvár 11, Unvár 
5? Bácsfeketehegy magyar 48, Bácsfeketehegy német 6, 
Bácskossuthfalva 31'26, özv. Soltész Károlyné 3, Mórágy 
25, Becsmen 4, Terehegy 10, Gyöngyös 5'29, Rónádfa 
3, Magyarrétfalu 9"94, összesen 534'62. Eddig befolyt 
3347-19 K. 

ISKOLA. 
Háborús kiállítás. A székesfőváros tanácsának 

megbízásából nagyérdekű kiállítás nyílt meg karácsony 
másodnapján a belvárosi papnövelde-utczai iskola torna-
termében. A kiállítás felöleli mindenféle vonatkozásban 
a fővárosi iskolák háborús tevékenységét, módosult 

pedagógiáját, nagybecsű észleleteit és kísérleteit a gyer-
mektanulmány terén, karitatív munkáját. A kiállítással 
kapcsolatban a rendezőség előadássorozatot tart az iskola-
épület helyiségében. Az első előadó Weszely Ödön dr. 
főigazgató, a kiállítás szervezője volt, a ki január 2-án, 
vasárnap olvasta föl „Háború és iskola" czímmel nagy-
hatású tanulmányát. 

EGYESÜLET. 
A Nagypénteki Ilef. Társaság női osztálya kérő 

szózatát ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe. A kik még 
eddig nein küldtek be valami adományt karácsonyra, 
azok pótolják ezt a mulasztásukat. Ne feledkezzünk meg 
a budaörsi Erzsébet-Szeretetházról, a mely a mostani 
rendkívüli nehéz viszonyok között 60 árvának, közöttük 
12 hadiárvának ad igazi szeretetteljes, meleg otthont és 
hét, vidéken nevelt gyermeknek nyújt segélyt. — Az ár-
vák száma szaporodni fog, növekednie kell tehát a mi 
áldozatkészségünknek is. Egyetlen gyülekezetünknek sem 
volna szabad megfeledkezni erről a már meglévő intéz-
ményünk dajkálásáról, a melyben eleitől kezdve mindig 
voltak lelkészárvák is. — Most a közelgő reformácziói 
nagyjelentőségű évforduló alkalmával úgy ünneplünk 
majd a legkeresztyénibb és leghazafiasabb módon, ha 
valamely szeretetintézményt létesítünk. De gondoljunk 
elsősorban a már meglévőknek erősítésére, fejlesztésére. 
Az adományokat a társaság buzgó gondnoka, Takách 
László (II., Szilágyi Dezső tér 3., I. 15.) fogadja és várja 
— ne várja hiába! 

A pápai ref. nőegylet karácsonyfa-ünnepélye decz. 
23-án volt a ref. népiskola nagytermében. Az egyszerű-
ségében is szép ünnepélyt az iskolásgyermekek éneke 
nyitotta meg, majd Kis József esperes-lelkész szólt a 
gyermekekhez, azután több gyermek alkalmi költeményt 
szavalt. A szavalatok elhangzása után Jilek Ferenczné 
gondnoknő kiosztotta az ajándékokat és ruhaneműeket. 

A torzsai árva- és szereteíház karácsony estéje. 
A torzsai ev. árva- és szeretetház szépen sikerült ünne-
pély keretében ülte meg karácsony estéjtét. Az árvák 
Wolf Artúr tanító vezetésével karácsonyi énekeket éne-
keltek, szavaltak és egy kedves karácsonyi játékot adtak 
elő: ;;A napkeleti bölcsek" czímmel. A nagyszámú közön-
séget Heinz s. lelkész üdvözölte, a ki az alkalmi beszé-
det is tartotta, A jól sikerült ünnepélyt Famler lelkész 
imája zárta be. Az oflertorium eredménye 41 K, a kará-
csonyfára rendezett gyűjtés eredménye pedig 156 K volt. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Mocsáry Lajos, volt országgy. képviselő, az „an-
dornaki remete" 90 éves korában elhunyt. Benne a leg-
régibb gárda egyik legtiszteletreméltóbb tagja költözött 



el. Tisz ta je l lemű, pur i tán , elv- és hi thű önzet len hazafi 
volt, a ki, mint a t iszáninneni ref . egyházke rü l e t egyik 
vezető világi embere és mint egye t emes k o n v e n t ü n k n e k 
t a g j a , az egyház i közé le tben is t evékeny rész t vet t . Az 
audor i iaki (Borsodm.) családi s í rbol tban he lyezték nagy 
részvét mellet t nyuga lomra . 

Ste t tner Gyula felsőlövői lelkész, volt fe lsővasi 
e spe re s f. hó 6-án e lhunyt . T e m e t é s e 8 -án d. u. 2 óra-
kor volt. 

Súlyos vesz t e ség ér te Csizmadia L a j o s pápa i ref . 
theol . akadémia i t a n á r t és c sa l ád já t . F ia , Csizmadia Lajos 
oki. j e g y z ő orosz f o g s á g b a n , 25-ik évében meghal t . 
A n a g y gyászban mély részvé t te l osztozunk. 

G ö m ö r y Lajos , a kunszen tmik lós i ref . főg imnáz ium 
h. t a n á r a é le tének 26-ik évében 1916 j a n u á r hó 9 -én 
vára t lanul e lhunyt . 

Frenyó András , a tápiószelei ev. egyház ny. lel-
késze é le tének 76- ik évében e lhunyt . 

T ó t h Miklós , a b ihard iószegi ref. egyház tan í tó ja , 
a 3- ik (debreczeni) honvédgya logez red zászlósa a do-
berdói f enns íkon é le tének 32-ik évében hősi halál t ha l t . 

Áldott l egyen e m l é k ü k ! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 

Sz—y. S—r. Köszönet a figyelemért, bizony, furcsa az eset, 
Lapunk zártakor vettük az értesítést, azért nem reflektálhattunk 
reá bővebben. Szíves üdvözlet! 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

HiRDETESEK. 

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 -
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
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-

(g dolatát. 
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E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
Budapest, SV. Ker., Cgyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonnn épült minden modern 
kényelemmel felszerel t hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

D I F / i F D H T T Á gőzüzemre berendezett csász. 
IVlILUCtV " 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, tiszia légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nomeshangú orgonákat szállít. 
40 év óLa 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Ürgon aj a vi-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

PAPI ES POL-
GÁRI 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 , 3 — 

Akarsz-e d iadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l lás élete. írta dr Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás f a j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó óPában. 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 öreg- ember. írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Istent s z e r e t i k / í r t a Fejér Endre . —.08 
208. Az igazi is tent isztelet . írta Kirner A. Bertalan —.(18 
209—210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . . . —.10 
211. Az az egy is elesett . írta Kiss Géza . . . . —08 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.08 
213. A hé tpecsé tes könyv. írta Bitay Béla . . . — .08 
214. Élet a ha l á lban . írta Marjay Károly . . . . — .08 
215. Napoleon val lás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János . írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula ' —.08 
218. Jancsi . írta Losonozy Lajos . —.08 
219. Aes Jancsi, írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós . . . . . — .08 

Szíves megrendelésehet kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., ükadémia-uteza 4. sz. 
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STOWASSER J, 

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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maovai — villamos erőre berendezett — hangszargyár. 
08. és kir .'udvari hangszergyáros, 
a m. klr. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest , II., L á n c z í h d - u , 5, sz. Gyár: Öntöház-u. 2. sz. 
Továboá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
hnroB-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangíokozó gerendai | í y
b £ : 

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
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 mindén 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 8i—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 
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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 mi l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 

KONF1RMÁCZIQRA 

ELŐKÉSZÍTŐ KÁTÉ 
REFORMÁTUS NÖVENDÉKEK SZÁMÁRA ÍRTA 

SZOBOSZLAI PAP ISTVÁN 

KÖZREBOCSÁTOTTA 
RÉVÉSZ BÁLINT . 

ÁTDOLGOZTA 
S. SZABÓ JÓZSEF 

64. KIADÁS. ÁRA 36 FILLÉR 

A NAGYTISZTELETŰ LELKÉSZ URAKNAK 10°/o 'ENGED-
MÉNYT ÉS MINDEN 10-RE 1 INGYENPÉLDÁNYT ADUNK 

KAPHATÓ 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
R E F O R M Á T U S I R O D A L M I 

KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

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 életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint e lőnyös feltételek mellett. 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési ha tá roza t é r te 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 hozzájárulásával 2,550.760 K 
Tar ta lékok <461.015 K 
Biztosított tagja inak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagja inak fennál 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 
Életüzlet á l lománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapí tása és fiók-
intézménye a 
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Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mély 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 inden 
nélkül . 

orvosi vizsgálat 



Menyasszonyi Kelengyék 
3 0 0 — 1 2 , 0 0 0 Koronáig 

B a b y és g y e r m e k f e h é r n e m ű e K 
minden árban. A sifon, vászon és damasztárú 

# u # j és f e h é r n e m ű á r j e g y z é k ingye-
t V 1 k i n t 3 í i l 7 1 1 T Í A m n e s és bérmentes megKüldé-I l l l l l l & H y U | l ü I l l C l l j sét készséggel a j á n l o m fel a t. 

** hö lgyközönségnek 0 0 0 £ ) 

S T E R N J Ó Z S E F 
cs. és kir. udv. szállító Budapest, IV., Kálvin-tér 1 

<t> 

# 

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. Zs igmond. 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 
alsónyéki ref. kántortanító 

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. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 3 3 1 4 . 
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PROTESTÁNS 

e g y 4: AZ í l í ^ j ^ 
ü 5 KOI •A A P 

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. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

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

Hirdetés 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 : A kenyér. Dr. Patay Pál. — Vezéroz ikk: A jövő feladatai. Bernát István. — Belfö ld : 
Egy új munka. Orth Ambrusné. — Külföld : Németország. Oroszország. Barát József. — A mi ü g y ü n k : Szövet-
ségünk közgyűlése és konfereneziája.p. — I rodalom : Torró Miklós: Brassay Zoltán jogász úr kálváriája. — Egyház. 
— Iskola. — Egyesüle t . — Hi rde tések . 

Az Élet Könyvéből. 

A kenyér. 

Voltak többen, a kik Jézusban nagy költőt is lát-
tak. Nem alaptalanul. A tüneményvilág az ő páratlan 
intuicziója előtt engedelmesen felkínálkozó hasonlat volt, 
hogy általa az örökkévaló világ nagy igazságait meg-
értesse, szemléltesse. Jézus előtt is, mint minden nagy 
költő előtt úgy ttínt fel a tüneményvilág, mint Goethe 
előtt, a ki ebben a mondatban fejezte ki erről tapasz-
talatát : Alles Vergángliche ist nur ein Gleichniss. 

Jézus azonban nemcsak költő volt. A hasonlatok-
kal azokat a nagy titkokat jelentette ki az Atyáról, a 
melyeket csak ő ismert, a mely ismeret birtokába őt 
nem költői zsenije, hanem az Atyával való lényegbeli 
egysége juttatta. Van-e olyan költő vagy vallásalapító 
a világon, a ki például a tüiieményvilágnak jellegzetes 
termékével, a kenyérrel annyi isteni gondolatot, kijelen-
tést közölt volna az emberiséggel, mint ő ? 

Milyen hétköznapi dolog is volt a kenyér Jézus 
előtt, és milyen misztérium hordozója lett ő u tána? 

A kenyérkérdéssel megkísértetése alkalmával fog-
lalkozik először. „Negyven napig kísérteték az ördög 
által. És nem evék semmit azokban a napokban, de 
mikor azok elmúltak, végre megéhezék. És monda neki 
az ördög, ha Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy vál-
tozzék kenyérré. Jézus pedig felele n e k i : Meg van írva, 
nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek 
minden igéjével." 

Nem értjük meg igazán ezt a feltétlenül Jézustól 
származó tudósítást, ha össze nem vetjük a V. Mózes 
8 : 3. verssel, a melyben a negyven esztendeig bujdosó 
zsidó népnek mondja Mózes, hogy Isten „megsanyargata 
téged és megéheztete, aztán pedig enned adá a mannát, 
a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, 
hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak ke-

nyérrel él, hanem mindazzal él az ember, a mi az Úr-
nak szájából származik. 

Jézus bibliája az ótestamentum volt, a melyet na-
gyon jól, a legtöbb helyütt szószerint ismert, olyan sok 
volt a hasonlóság a zsidó nép helyzete és az Ő hely-
zete között. 

A zsidó nép 40 évi bujdosás után egy megalapí-
tandó ország határánál áll, a Jahve már megpróbálta az 
ő népét, mi lakik a szívében, megtartja-e a parancsát, 
vagy nem ? (V. Mózes 8 : 2.) Megéheztette, de a próba 
után mennyei kenyérrel táplálta, a mely az Úr szájából 
származott. 0 most töltötte el a 40 napi böjtöt, az elő-
készület idejét . Egy megalapítandó ország, Isten országa 
határánál áll. Megéhezik. Elmélkedését megzavarja a 
kísértő. 

Belekapcsolja kísértő gondolatait Jézus elmélkedé-
sébe. Épen ott, a hol elhagyta: a kenyérnél. — „Pró-
báld ki Isten hűségét, Ígéretének valódiságát. A keresz-
telésnél ezelőtt csak 40 nappal kenettél fel a Szentlélek 
által, szerelmes fiúvá. Nos, ha Isten fia vagy csakugyan, 
próbáld ki hatalmadat, mondd e kőnek, hogy változzék 
kenyérré!" 

A zsidó népnél is nyilvánvalóvá lett, hogy mi lakik 
a szívében. Jézusnál is dicsőséges győzelemmé változott 
át a kísértés. Erősen állt-e sziklán: „Meg vagyon írva". 
Hasztalan iktatta be a Sátán a kísértést a Jézus elmél-
kedésének folyamába, az irány maradt a régi, a győztes. 
Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek min-
den igéjével. 

A mint a zsidó nép a próba után elégséges man-
nával rendelkezett, eledele megszaporodott, úgy Jézus 
sem látott szükséget soha, még ha ötezred- vagy hét-
ezredmagával volt is. Az éhezőket jól tartotta, még teli 
kosár maradékról is tudósítanak forrásaink. 

Milyen felséges kijelentések hordozójává lett a 
prózai kenyér! Az Atya napról napra való hűséges gond-
viseléséről taníthatott volna-e szebben valaki, mint a 
Fiú, a ki saját tapasztalatából merte ajánlani tanítvá-



nyainak, hogy ne aggodalmaskodjanak a felől, mit egye-
nek, hanem bízva az örökké hü Istenben, így imádkoz-
zanak : A mi mindennapi kenyerünket add meg mine-
künk ma ! 

Nem válik-e „szentté" a kenyér, mikor olyan fel-
séges vigasztaló kijelentés hordozójává válik : Én vagyok 
az életnek kenyere. A ti atyáitok mannát ettek a pusztá-
ban és meghaltak. Ez az a kenyér, a mely a mennyből 
szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon-
Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott 
alá; ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. Es az a 
kenyér, a melyet én adok, az én testem, a melyet én 
adok a világ életéért. 

A kenyér, a „megtöretett" kenyér, milyen jó, hogy 
nemcsak költői gondolat hordozója, hanem pecsétje az 
isteni kegyelemnek. 

Reviczky Gyula arról énekelt, hogy az ördögtől 
való a kenyér, azért tapad hozzá annyi könny, annyi vér. 
Nem igaz. Nem igaz. Csak egyszer venné el igazán a 
társadalom nagyobbik része ingyen a mennyei kenyeret, 
a földi kenyér megszerzése sem kerülne annyi kínba, 
annyi Icincsbe, sokszor a lélek üdvösségébe az emberek 
nagyobbik részénél. 

Kenyér . . . kenyér 1 Miért is nem néznek téged az 
emberek a Jézus szemével?! 

Dr. Patay Pál. 

A JÖVŐ FELADATAI.* 
Legyen szabad nekem pár szóval érinteni azokat 

a feladatokat is, a melyek, nézetem szerint, egyházunkra 
és annak keretein belül szövetségünkre várnak. 

Már a mult év folyamán utaltam arra, hogy meg-
győződésem és a tények bizonysága szerint a most folyó 
óriási háború lényegében két nagy protestáns nemzetnek 
küzdelme. A háborúba vont többi nép játszhatik ugyan 
nagyon jelentékeny szerepet annak eldöntésénél,' de 
mégis csak mint másodrangú tényező jöhet számításba. 
Ezt a nézetemet akkor többen, talán újdonságánál fogva 
is meglepetve lévén általa, különösnek, szinte hihetet-
lennek találták. Én azonban tovább haladva azon az 
ösvényen, melyre ráléptem, kénytelen vagyok azt is ki-
jelenteni, hogy nemcsak ezt a meggyőződésemet tartom 
fenn, de ki kell azt egészítenem azzal, hogy ennek a 
háborúnak nagyságáért, terjedelméért ós azért a szívós-
ságért, a mit a népek itt úgy a védelemben, mint a 
rombolásban tanúsítanak, újból jórészt a protestál]tizmus 
kell, hogy feleljen. Ezt a kijelentésemet alapítom arra, 
hogy a technikai találmányok, a melyeknek oly nagy 
része van ennek a háborúnak a borzalmaiban, nagyobb-
részt protestáns nemzetek szülöttei. A vasútnak, távíró-
nak, a hadiszerek körül történt felfedezéseknek, azért, 
hogy használhatók legyenek, gazdasági erőre, felhalmo-
zott milliók és milliárdokra van szüksége. Azok, a kik 

* Részlet Bernát István elnöki megnyitó beszédéből Szö-
vetségünk január 18-án tartott közgyűlésén. 

ilyes kérdésekkel foglalkoztak, tudják, hogy mily nagy 
része van Kálvin emlékezetes levelének az ő egyházához 
tartozó nemzetek gazdasági tevékenységének irányítása 
körül. A többi nemzetek, legalább a mi az utolsó száza-
dokat illeti, ezen a téren csakis a protestáns nemzetek 
tanítványai voltak, a mint hogy a leggazdagabbak — 
az ingó tőke gazdagságát értve — ma az angolok ós 
hollandusokon kívül Németország és az Egyesült-Álla-
mok. Francziaország gazdagsága el nem tagadható ugyan, 
de, a mint tudjuk, legalább részben olyan takarékosság-
nak terméke, a melyet megengedettnek találni igazán 
alig lehet. 

Ezeken túl vájjon ki merné tagadni, hogy az állam 
mai óriási és folyton terjedő hatalma, a társadalmak 
gazdagsága nélkül lehető volna? Ki vonhatná kétségbe 
azt, hogy az általános hadkötelezettség elvét annyi év-
századok óta a nagy Napoleon ellen támadó Oroszország 
alkalmazta először. Ezek azok a tényezők, a melyeket 
felelőssé ke?l tennünk a háború hosszú tartania, az áldo-
zatoknak és szenvedéseknek szokatlanul nagy száma, a 
gyásznak és nyomornak erőre kapása miatt. 

De ha mindez így áll, ha a nagy küzdelem felidé-
zésében és vezetésében főrésze volt a protestántizmus-
nak, lehet-e elképzelni, hogy akkor, ha a háború véres 
hullámai elültek, ha az elhantoltak sírján virágot fakaszt 
a tavasz melege, ha a társadalmak újjászervezése meg-
indul — ebben a munkában ne vennének részt Kálvin-
nak és Luthernek hívei? Akarva, nem akarva reájuk 
hárul ez igazán nagy, a tehetségeket és akaratot pró-
bára tevő feladat. Megoldhatják-e ezt, ha vissza nem 
térnek azokhoz a termékenyítő forrásokhoz, a melyekből 
úgy ők, mint elődeik erőt, bizalmat és fellendülést merí-
tet tek? Szabad-e visszarettenniök azért, mert ez bizo-
nyos tekintetben új reformácziót jelent. 

Jelenti a materializmus alárendelését fennköltebb 
törekvéseknek; a szellemi értékek fölébe emelését a sár 
felmagasztalásának, a szabad kutatás korlátolását a ke-
resztyén morál által. A szabadság ne legyen ürügy a tett-
nek — mondja Szent Pál. Követtük-e mindig tanácsát? 
A további haladás, sőt fönnmaradás ahhoz van kötve, 
hogy sokról lemondjunk, a mi ma nekünk annyira édes. 
A luxus kicsapongásairól, a léha kedvtelésekről, az élet 
czéljának hiú, felületes kitűzéséről. E helyett legyünk 
takarékosak, szerények, egyszerűek s rendeljük alá a 
testnek vágyait a lélek nemes fellángolásának, a jelen 
élvezeteit cseréljük ki azokkal a hajlandóságokkal, me-
lyek a jövőt biztosítják. Lehet örömet és élvezetet találni 
abban is, a mi nem aljas, nem léha és nem múló szappan-
buborék. A nagy háború, mely a külföldi piaczokért, 
tehát a gazdagulás lehetőségéért folyik, visszalöki a nem-
zeteket az elszegényülés felé s ebből az örvényből csak 
a régi elv, ora et labora menthet meg úgy, ha a munka 
eredményét okosan tudjuk felhasználni. Kuyperrel szólva 
fel kell keresnünk a kálvinizmus elfeledett alapvonásait s 
azokat a mi sokkal gazdagabban fejlett életünk követel-
ményeihez idomítani. 



Ne feledjük, hogy a bámult technikai haladás és 
gazdasági emelkedés mögött a kutatás szabadságán fel-
épült izmos és sokoldalú jellemek s Kálvinnak a kamat-
vételről kijelentett felfogása áll. Persze ezt kevesen tud-
ják és érzik, de azért ez mégis csak igaz és mégis 
sarkköve emelkedésünknek. A kinek értékes a gyümölcs* 
becsülje meg a fát és azt is, ki azt ültette. A belső 
mozgató erők munkájáig nem hat le a felületes szeme, 
de azért mégis csak igaz, hogy az emberiség sorsát 
ezek intézik. Az érzelmeknek tisztasága termékenyíti 
meg a törekvéseket és biztosítja a jó ügy diadalát. Mi 
lesz belőlünk, ha az a szinte végtelen energia, melyet 
ma a nemzetek ki bírnak fejteni, Caligulák vagy Haynauk 
kezébe kerül? Ez eshetőség ellen pedig semmi sem oltal-
maz meg bennünket, ha a nemzetek elfeledik azt, a mit 
Pál apostol híveinek figyelmébe ajánlott, utalva arra, 
hogy a test a lélek ellen törekszik, s ha a test cseleke-
detei érvényesülnek a lélek gyümölcse, a szeretet, öröm, 
békesség, jóság, mérséklés és hűséggel szemben, a társa-
dalmak alapjai szétmállanak. Ezeket sem a féktelen 
luxus, sem az igényeknek, főleg persze a hiú igények-
nek szertelen szaporodása nem helyettesítheti. Még ke-
vésbbé a milliósok naponta erősödő csapata, a kik szer-
telen költekezésükkel felköltik az irigységet, a nem is 
jogtalan méltatlankodás! 

A nyugati gyémántbörzék tudósításai szerint ennek 
a sokakra nézve annyira szükséges ragyogó kőnek ára 
a háború alatt 40%-kal emelkedett. A legtöbbet vásá-
rolnak belőle a puritán amerikai államok, a demokrata 
Francziaország és monarchiánk, melynek e mellett olasz 
virágokra is bőven tellett. 

Vájjon az erkölcsi komolyságnak, a vagyonosak 
mérsékletének jele-e ez? 

A városnál az éjjeli mulatók megadóztatásáról be-
szélnek, mert nem kétes, hogy míg a Lovcsen szirtjei 
között s Bukovina fagyos mezőin ezrével pusztul a ma-
gyar, az ország szívének nevezett fővárosban a könnyel-
műek és gyorsan gazdagultak orgiái orgiát érnek. 

De ha Luther és Kálvin tanain felnőtt nemzetek 
viszik a háborúban a vezető szerepet, ha reájuk vár az 
újjáalkotás nagy munkája a háború után, mit szóljunk 
legjobbjainkról, kik minderről tudomást sem vesznek, a 
kiknek fogalmuk sincs arról, a mit érintettünk s a kik 
hidegen és megértés nélkül nézik annak a kis csoport-
nak munkáját, mely tenni, dolgozni, sőt áldozni is kész ? 

Ezeknél, minden protestáns hagyománynak elle-
nére, az a nézet vert gyökeret, hogy semmi közük az 
egyház munkájához, de nincs-e semmi ahhoz sem, mely 
a társadalomnak s ez úton a magyar hazának erkölcsi 
és gazdasági megerősítésén dolgozik. Csak a vak és 
tudatlan tagadhatja, hogy mi, a mikor be akarjuk vinni 
mindenhová a becsület és szeplőtlen tisztesség fogalmát, 
a mikor hangoztatjuk az emberiség igazi érdekeinek kö-
zösségét, oly munkát végezünk, a melynek értéke nincs. 
Azok az idők, a midőn Luther hadbaszállt s Kálvin 
munkálkodott, sok tekintetben hasonlítottak a maiakhoz. 

A szépnek imádata, a művészi és nem művészi élveze-
tek tobzódása a tetőfokra jutott s vele a felső rétegek 
olthatlan pénzvágya és romlottsága. 

A reformáczió nemcsak a biblia tekintélyét igye-
kezett, helyreállítani, hanem új gazdasági rendet is teremt, 
amikor a fény és ragjogás helyébe az egyszerűséget és 
a kötelességek hivalkodás nélkül való teljesítését igyek-
szik ültetni. Nem is siker nélkül. A feketébe öltözött 
hugenották, a pilgrim fatherek utódai, a Cromwellek, 
Ruyterek, Bethlenek és Bocskayak leszármazói megtöltik 
a világot ú j eredményekkel. Ezek a gondolat szabad-
ságáról, demokrácziáról, parlamenti kormányzatról, álta-
lános népnevelésről beszélnek, olyan világról, melyben 
az elgázolásra ítélt energiákból új élet és virágzás fakad, 
a melyben nem a gyomornak vágyai a döntők s nem az 
aranyborjú körül száll a tömjén füstje. Vájjon biztosítva 
van-e ezeknek az ideáloknak uralma, annyi munka és 
erőfeszítés után biztosan éri-e büntetés a gonoszt s el-
veszi jutalmát a j ó ? Nem látjuk-e magunk előtt kifej-
leni a hamisak, álnokok és iiresszívűek uralmát, a mi 
egyértelmű elbukásunkkal ? 

Szabad-e tétleneknek lennünk, ha azt látjuk, hogy 
meghamisítják a szabadságot s a plutokráczia szolgála-
tába haj t ják az emberiség millióit? Vissza kell állíta-
nunk a kálvinizmust eredeti tisztaságában, egyszerű-
ségében, jutalomra nem vágyó kötelességtudásában. 
Függetlenségében, mely nem más, mint a szív nemesebb 
érzéseinek felszabadulása a bűnös hajlandóságoktól, mert 
meg vagyon írva, hogy „minden féltett dolognál jobban 
őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet". 
De meg vagyon írva az is, hogy a szabadságra vagyunk 
hivatva, de a szabadság ne legyen ürügy bűnös vágyak-
nak teljesítésére. 

Ebben az irányban működve hívjuk fel a rokon 
lelkeket közös munkára a magyar kálvinizmus és vele 
a magyar haza megerősítésére. 

BELFÖLD. 

Egy új munka. 
Egy régi gondolatom és vágyam az, a melynek 

megvalósítása talán közelebb van, mint valaha. Van 
vagy 12 éve, hogy a szászsebesi templom újraépítésére 
való adakozásra kapott felhívást a ref. társadalom. Igye-
keztünk megtenni, a mit lehetett, pénzt gyűjtöttünk, egy 
ezüst kelyhet vettünk és én egy úrasztal-teritőt készí-
tettem. Olyan hálával fogadták buzgólkodásiuikat, hogy 
az a gondolat erősödött meg bennem, hogy ezt az ügyet 
nekünk, ref. nőknek, fel kellene karolnunk. 

Azt tudniillik, hogy a szegény kis vidéki elhagya-
tott egyházak templomait belsőleg segítsünk felszerelni. 
Legyen az esetlég igen egyszerű, de ízléses, megfelelő, 
méltó az Úr házához. Úgy éreztem, hogy nagy segít-
ségére lennénk ennek a minden dicséretre méltó, hősies 
papnak, ki gyakran olyan sanyarú viszonyok közt is 

! 



kifogyhatatlanul Isten szeretetéről kell; hogy beszéljen, 
Jézus Krisztus élő hatalmáról, ha rámutathatna és el-
mondhatná a kétkedő, vagy csüggedő, vagy szenvedő, 
vagy hitetlen híveknek : „Látjátok, hogy él a Krisztus 
és jszeret az Isten! Kicsoda munkálná különben ott 
messzi, azokban az asszonyi szívekben, ha nem az 0 
Szentlelke, hogy titeket testvéreknek tekintve, tudomást 
vévén szükségeitekről — bár sohasem láttak egyet is 
közülünk —, szeretettel megemlékeznek rólunk és bizony-
ságot tesznek róla!" 

Úgy hittem, hogy az evangélium terjesztésének jó 
segédeszköze lenue ez; kapocs, biztató az egyházak 
közt és köztünk; szerény jel, hogy nincsen elhagyatva, 
a ki az Úrban bízik. Kétszeresen áll ez a nemzetiségek 
viharos tengerétől körülvett egyházainkra, kik nagy 
megpróbáltatásokat élnek át békében is. A munkánál 
különösen fiatal leányokra gondoltam, kik egy-egy ta-
pasztaltabb nő (tanítónő, fiatal asszony, barátnő stb.) 
vezetése alatt kis társaságokba verődve lassanként szép 
eredményeket érhetnének el. Most is meg van fiókomban 
a felolvasás, a mit a Lorántffy-egyletben erről tartani 
szándékoztam. Úgy osztottam fel a teendőket, hogy sze-
gény, gazdag egyformán részt kérhessen belőle. A vagyo-
nos lánykák gyűjtenék, adnák az anyagot, az ügyes 
rajzolók, festők megterveznék szép magyarosan s a sze-
gények hímeznék, varrnák, egyetértően, szeretettel ké-
szülne minden. 

De az egész mozgalmat le kellett vennem a napi-
rendről, mert a tervezésre, vezetésre akkor nem akadt 
gyakorlott társnőm, magam meg nem rendelkeztem kellő 
idővel az egészet irányítani. 

Mint most tudom, ev. testvéreinknek van hasonló 
igen áldásosán működő, úgynevezett Női Gyámintézetük, 
még pedig több, mint 50 éve áll fenn. Szervezetét nem 
ismerem, de talán utána lehet járni s ha jó, átvenni. 
A katholikusoknak tudjuk, hogy van oltáregyesületük, 
hasonló czélzatú. 

Talán itt az ideje, hogy mi reformátusok is tennénk 
valamit ebben a dologban. Erre azt fogják mondani: 
„mi ok lenne most karolni fel ezt az ügyet, mikor annyi 
más fontosabb dolgunk van és arra sem jut pénz 
és idő!" 

Megmondom, miért merek előhozakodni vele most, 
daczára, hogy minden hozzávaló (selyem, bársony, pamut, 
vászon stb.) olyan drága és gyakorlati nő lévén, jól 
tudom ezt. A minap olvastam, úgy tetszik. Nagy Ferencz 
esperes úr kitűnő czikkét a kath. fogadalmi templomról, 
melyet a háború emlékére és Isten iránt való hálából 
emelnének, hogy mi (csak ők!) a nagy veszedelemből 
épen kerülünk ki. Az esperes úr azt írja, hogy: mit 
teszünk mi s mit akarunk mi tenni, mint reformá-
tusok szintén hálából Isten iránt. Építsünk mi is, indít-
sunk mozgalmat stb. Eltekintve attól, hogy nem helyes-
lem azt, hogy a nagy közös veszedelem elmultával ismét 
a felekezeti lobogókat lengessük ebben a szegény, sok 
orvoslásra szoruló országban, szerény véleményem szerint, 

a katholikusok kissé kihívásszerű mozgalmára nem olyan 
felelet kell, hogy „mi is, csak azért is!" 

De bizonyos, hogy nézzünk a mi egyházunk szük-
ségleteire, nézzünk befelé és ha nem is lármával, de 
próbáljunk tenni valamit. És itt én mindég azt tekintem 
elsősorban — ne vegyék rossz néven, kötelességem —, 
hogy mit kell nekünk nőknek tennünk? 

Építsék a férfiak a templomokat és szereljük fel 
munkáinkkal mi nők. 

Erre ismét azt mondhatja valaki: „miért nem a 
nők közt írok akkor és miért itt, a Kálvin-Szövetségben 
indítványozom ezt?" Épen azért, mert mi nők különféle 
egyesületekben vagyunk s sokfelé munkálunk (már t. i, 
az, a ki); nehéz lenne így összetoborozni őket; és ezt 
pedig országszerte kellene szervezni a tehetősebb ref. 
helyeken. 

Mivel a Kálvin-Szövetség most fog gyűlésezni, nem 
tartanák-e lehetőnek a lelkész urak ezt a pontot is 
felvenni egy kis értekezlet tárgyául? Hogy ők szét-
menvén (és itt is, Budapesten), nejeik által is nem tud-
nának-e hatni a vagyonosabb társadalomra (de nemcsak 
arra), hogy hálából tömörüljön, közeledjék egyházához, 
becsülje jobban ós — kicsit, nagyot, munkát, szeretetet 
— áldozzon érte többet és szívesebben! 

Sok fiatal, tehetséges iparmüvészettel foglalkozó 
nő van a jobb körökben (magam is tudok néhányat), 
rendkívül sok szépen hímző leány, asszony van s tán 
az ő buzdításukra anyai zsebek is megnyílnak. Nem 
hirtelen, nem sokat, de talán, ha a világháború emlé-
kére kérünk, mikor a katonáknak nem kell ápolás, kötés, 
varrás, jutna erre is ! 

Egy bizonyos: fontos az, hogy ki és hogy indítja 
meg. Langy szóval nem lehet eredményt elérni. 

Meg kell tüzetesen beszélni és fejet, kart, kezet 
választani, egy társaságot össze kell hozni, ennek mű-
ködnie, példát adnia kell, aztán a többi is fog menni. 

Nem tudom, a Kálvin-Szövetségnek van-e női osz-
tálya (vagy nem is óhajt ilyesmit), de mégis figyelmébe 
ajánlom az eszközt. Nevet stb. válasszanak, a mi leg-
vonzóbb asszonyaink számára, hogy kedves hangzású 
legyen, mert például Női Gyámintézet olyan szürke 
valami, hogy soha sem sejtettem, hogy olyan szép, fel-
emelő gyámkodás rejlik alatta. 

Talán akadnak szépfelfogású ref. asszonyok, kik 
az úttörés munkáját (mert azt itt is kell) vállalják. Ne 
kezdjünk hűhóval, nagy dobbal, csak körültekintéssel, 
gyakorlati módon. Azt hiszem, ha megindítják, lesznek 
gyárosok, kereskedők stb., kik jutányosabban adnak erre 
a czélra (hitsorsosaink stb.). 

Mindenesetre tudni kell, mi a lelkészek véleménye, 
őket érinti talán elsősorban. 

De még egy szerény megjegyzésem van. Minden-
kinek, kit érintett a Szentlélek s már háború előtt tudta, 
mi a kötelessége Krisztus követőjének, óriási felelősség 
nyugszik a vállán most. Mert most ébrednek rettegő 
lelkek, álmos lelkek, köznapi közönyös lelkek, nem sza-



bad őket visszasuhanni engedni kényelmükbe. Tán ke-
mény szónak tetszik, de van jogunk azt mondani ezek-
nek : „féltél, az Úr megtartott, ne feledkezzél el Róla!" 
És szeretettel, fáradhatatlanul kell néznünk, hogy be-
tömjünk minden rést, a hol régi pocsolyavíz, a közöny 
be akarna szűrődni. És kell, hogy mikor a férfiak meg-
jönnek, legyenek méltó, munkáslelkü nők; még családok 
körében is az ilyen munka, mely egyházzal, nemes gon-
golkozású nőkkel szorosabb kapcsolatba hozná a kíviil 
állókat, azt hiszem, nemesítő, keresztyén hatást idézne 
elő. Ha lassan is, de hiszem, valami maradna a lélek 
mélyén. 

Közprédára bocsátom szerény gondolatomat az 
Urasztal-terítők társaságáról. Isten áldása legyen azon, 
a mit belőle megvalósítanak! 

Orth Ambrusné. 

KÜLFÖLD. 
Németország. 

A porosz egyházak és a háború. A porosz tarto-
mányokból 519 lelkész és 307 segédlelkész teljesít katonai 
szolgálatot, közülük 342 fegyveresen. Eddig 81 lelkész 
halt hősi halált. Kelet-Poroszországban épületekben és 
ingóságokban kb. 4.475,000 Mk.-ra becsülik a kárt, a 
mit az orosz betörés okozott. Ez a kár 208 egyházat 
érint. Teljesen elpusztult 26 templom és 26 lelkész lakás. 
Ezek újjáépítéséről bizonyára bőkezűen gondoskodik a 
német nép. 

A németek már cselekednek. A Francke által ala-
pított hallei árvaház nagyjelentőségű konferenczia szín-
helye volt nov. 2. és 3-án. A német bibliatársulatok és 
a külmisszió kiküldöttei tanácskoztak itt a biblianyom-
tatásról és terjesztéséről. Az 5 bibliatársulat napirendjén 
a következő pontokkal foglalkoztak: 1. A német biblia-
társulatok együtt munkálkodása és viszonyuk a britt 
társulatokhoz Németország bibliával [való ellátásában. 
2. A bibliaterjesztés Németországban bibliaárusok útján. 
3. A gyarmatok ellátása bibliával stb. 

A mélyenjáró tanácskozások határozatai közül igen 
fontos a következő, a mely a bibliatársulatok további 
fejlődésében és szervezetében messzeható eredményeket 
rejt magában: „A német biblia társulatok, de mindenek 
előtt a bibliát nyomtató társulatok egyesülését követeli 
a bibliának a német nép között való terjesztésében mun-
kánk egészséges fejlődése és korunk. Az egyesülés alap-
ját, hogy az hatékony lehessen, a bibliát nyomtató tár-
sulatok valami módon rendezett előállító társulatának 
kell képezni." — Német biblia már lesz elég, hát ma-
gyar magyar protestáns nyomdában készült biblia mikor ? 

A monista-szövetség „A Monistikus Századok" leg-
újabb számában közzétették, hogy Ostwald. egészségi 
okokból, mint a szövetség első elnöke, erről a tisztségről 
lemondott és Hackel mellé tiszteletbeli elnökké válasz-
tották. Utódjául dr. Müller-Lyert választották. 

Ezzel kapcsolatban megemlítjük azt az érdekes 

jogi vitát, a mely a körül a kérdés körül forgott, hogy 
vájjon a német rnonista-szövetség vallásos egyesület-e, 
vagy nem? A német polgári törvénykönyv 61. §-a értel-
mében a szász közigazgatási bíróság, melynek elnöke 
Van Decken, a drezdai keresztyén ifjúsági egyesület 
elnöke, a feltett kérdésre igenlő feleletet hozott. A mo-
nisták azon az állásponton vannak, hogy nekik nincsenek 
sem politikai, sem szocziálpolitíkai, sem vallási czéljaik, 
hanem csupán a tudományt és annak gyakorlati alkal-
mazását akarják népiessé tenni. A szász kultuszminisz-
térium ezzel szemben azt a véleményt képviseli, hogy 
a német monista szövetség tisztán vallásos egyesület és 
alkalom adtán a felekezetközi békét is megzavarhatja. 
Ebben a kérdésben a közigazgatási bíróság kimondotta 
az utolsó szót ós pedig a kultuszminiszter álláspontja 
mellett. 

Oroszország. 
Az orosz kolostorok. A Szt. Synodus az orosz 

kolostorokra vonatkozólag a következő adatokat tette 
közzé: 1913-ban, a Synodus részletes adatai erre vonat-
koznak, volt az orosz birodalomban 467 férfikolostor és 
ugyanannyi női kolostor. A tulajdonképeni barátok száma 
11,332, az úgynevezett „szolgáló", laikus testvérek száma 
9603. Apácza volt 16,285 és laikus nővérek száma 
54,903. A kolostorok bevételét a Synodus több, mint 
91 millió rubelra becsüli, tehát 227.500,000 korona 
évenként. Természetesen ez a bevétel nagyon egyen-
lőtlenül oszlik meg, mivel a dúsgazdag kolostorok mel-
lett, melyeknek földbirtokuk és értékpapírjaik vannak 
és nagy zarándokutakon tekintélyes mellékkeresethez 
jutnak, vannak szegény kolostorok is. Ez az összeg 
azonban mégis rendkívül magas, mert az orosz kolos-
torok azonkívül, hogy a vagyontalan vándor barátokat 
vendégül látják, charitatív czélokra nagyon keveset, 
tudományos czélokra, iskolákra, vagy más képzőinté-
zetekre pedig egyáltalán semmit sem adnak ki. 

Barát József. 

A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk Közgyűlése és konferencziája. 
Most, midőn e sorokat írjuk, még nem ért véget 

Szövetségünk konferencziája, a mely mult kedden kez-
dődött. Nem is adhatunk még részletes tudósítást mind-
azokról a dolgokról, a melyek Szövetségünk életében 
oly kiemelkedő és jövőjére nézve is bizonyára nagy 
jelentőséggel bírnak, de azért a napok gondjai és teen-
dői között is néhány sorban röviden megemlékezünk az 
eddig történtekről. 

Mint már lapunk mult számában is közöltük, a 
közgyűlésre, illetőleg a vele kapcsolatos konferencziára 
vidékről 65-en jelentkeztek az előadókon kivül. A jelent-
kezettek közül kevesen maradtak el és jöttek többen, 
a kik jövetelüket előre nem jelenthették. Emlékezet 
okáért jövő számunkban közöljük a konferenczián részt-



vevők teljes névsorát. Itt e helyen most csak annyit, 
hogy a budapesti résztvévökön kívül mintegy százan 
voltak a mindvégig kitartó és buzgó résztvevők, a kik 
közül 30-an a theol. internátusban nyertek kellemes el-
helyezést. Internátusunk étterme most ismét megtelt, 
mert az elszállásoltakon kívül még 15-en vettek részt a 
közös étkezésben. A háborús jellegű ellátás mellett is 
mindenki nagyon meg volt elégedve. 

Tehát kedden d. e. kezdődött a munka a „Jövel 
Szent Lélek "-kel és püspökünk által vezetett áhítattal 
és foly azóta a kitűzött programra szerint, a melyben 
annyi változás esett, hogy dr. Kenessey püspök elnö-
künk gyengélkedése miatt nem jöhetvén, egyik napon 
Uray Sándor debreczeni lelkész vezette az áhítatot; 
György Endrét külföldi elfoglaltsága és Hamar István 
tanártársunkat betegsége tartotta távol és így előadá-
saikat dr. Kováts István és Veress Jenő olvasták fel. 

Nem szólunk most — kerekded egészet akarván 
adni — az eddig lefolyt előadásokról, csak annyit, hogy 
nem volt egyetlen egy sem, a melyet ne odaadó figye-
lemmel, érdeklődéssel és méltánylással hallgattak volna 
a résztvevők. Itt-ott talán hangzott fel egy-egy szó, hogy 
a napi programm kissé túlzsúfolt, de a tárgysorozat 
eleven és változatos volt. Az elvontabb elméleti témák 
mellett naponként több gyakorlati tárgy került sző-
nyegre s így ezideig még semmi lankadás nem volt 
észlelhető. 

Közgyűlésünk kedden a Kálvin-téri templomban 
volt. Délután 6 órakor kezdődött a templomot zsúfolásig 
megtöltő közönség istentiszteletével, amelyen, mindjárt 
itt e helyen megjegyezzük, 138'66 K perselypénz gyűlt 
be a katonák vallásos irataira. A templomban ott voltak 
a hollandiai misszió tagjai közül is többen a holland 
konzul vezetése mellett. Ott volt Kuyper két leánya is, 
a kik közül az egyik ápolónői holland főkötőt viselt. 
A CV. zsoltár első versének eléneklése után Petri Elek 
püspök vezetett bennünket hálaadással és buzgó könyör-
gésben Istenhez és olvasta fel az Ef. IV. 1—15-t. Kul-
csár Juliska szép éneke után dr. Ravasz László prédikált 
dr. Kenessey Béla püspök helyett. A II. Kor. 4. 6—13. 
alapján mondott beszéde mindenkit el- és megragadott. 

A XC. zsoltár 1. versének eléneklése után Bernát 
István vil. elnök megnyitotta a gyűlést és tolmácsolta 
a közgyűlés mély sajnálatát a felett, hogy dr. Kenessey 
Béla elnökünk betegsége miatt nem jöhetett. Azután 
üdvözölte a jelenlevő hollandi vendégeket. Az üdvözletet 
Sebestyén Jenő tolmácsolta; ugyancsak ő tolmácsolta 
köszönetüket a meleg fogadtatásért. Sok minden meg-
ragadta figyelmüket, mondották, itt Budapesten, a hová 
gyógyítani és sebeket kötözni jöttek, de legnagyobb 
örömükre szolgált az, hogy ilyen impozáns kálvinista 
istentiszteleten vehettek részt. 

Elnökünk megnyitó beszédében visszatekintett szö-
vetségünk életére az elmúlt két esztendőben. Hang-
súlyozta, hogy szövetségünk működésére nagyon bénító-
lag hatott buzgó vezető titkárunknak, P. Horváth Zol-

tánnak (a ki üdvözlő sürgönyt is küldött Újverbászról, 
a hol most állomásozik) bevonulása. De azért több fontos 
akczióra ós kezdeményezésre mutathatott reá. Ezek közül 
a legutóbbi az, hogy Szövetségünk szép átiratot intézett 
az amerikai presbiterián hitrokonokhoz, a melyben hivat-
kozva a puritán elődök hagyományaira, beavatkozásukat 
kéri annak a lehetetlen álláspontnak megszüntetésére, 
hogy Amerikába szakadt véreink életük fenntartása czél-
jából kénytelenek olyan gyárakban dolgozni, melyek 
hadiszereket készítenek a nemzetük szabadságáért és 
függetlenségéért küzdő központi hatalmak katonái ellen. 
„Ha igazán hívei azoknak a tanításoknak, mondta az 
elnök, a melyekért apáik valaha elhagyták ősi hazá-
jukat, akkor tesznek is valamit, bármit mondjanak is a 
mammon imádói." Elnökünk megnyitójának második 
részletét, a mely a jövőről szói, lapunk más helyén 
egész terjedelmében adjnk. 

Az elnöki megnyitó után Nemes Árpád pénztárnok 
adta elő két év (1913—1914) számadását és a költség-
vetését. A két év bevétele 9688 K, kiadása 8202 K : 
a költségvetés szerint a szükséglet 1480 K, a fedezet 
2000 K. Elfogadta a közgyűlés a választmány javas-
latára azt, hogy a Szövetség a költségvetés figyelembe-
vételével állandó utazó titkárt alkalmazzon. Ez minden-
esetre nagyjelentőségű esemény a Szövetség propagáló 
munkájában. 

A pesti egyházmegyei Kálvin-Szövetség munkájáról 
Mátis Márton és Bocsor László elnökök számoltak be 
talpraesett beszédben. 

A tisztújítás során a közgyűlés megválasztotta elnö-
kökké : dr. Kenessey Bélát, Bernát Istvánt, alelnökökké: 
Petri Eleket, Révész Kálmánt, Gonda Bélát, Benedek 
Sándort; ügyvezető titkár és ügyész: dr. P. Horváth 
Zoltán; ti tkárok: dr. Kováts István, Sebestyén Jenő; 
jegyzők: Szinok Zoltán, dr. Patay Pá l ; pénztárnok : 
Nemes Árpád. Választott a közgyűlés a budapesti és 
vidéki tagok sorából választmányi tagokat. 

Bernát István elnök köszönő szavai után a Him-
nusz éneklésével ért véget az emlékezetes közgyűlés, a 
mely mindnyájunk hite szerint új korszak kezdeménye-
zője Szövetségünk életében. Adja Isten, hogy remény-
ségünk meg ne szégyenüljön és Szövetségünk jövendő 
önzetlen munkájában találkozzanak és kezet nyújtsanak 
egymásnak mindazok, a kik odaadó áldozatkészséggel 
egyházunk életét, ennek minden viszonylatában az evan-
gélium és nagy reformátorunk elvei szerint Isten dicső-
ségére szebbé és gyümölcsözőbbé óhajtják tenni. 

Úgy legyen! p . 

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

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



IRODALOM. 

Brassay Zoltán jogász úr kálváriája. Irta Torró Miklós. 

Torró Miklósról, a volt pókafalvai lelkészről az 
egyházi lapokat olvasó keresztyén közönség is tudott 
valamit. Messze Erdélyben, oláh tenger közepén, egy 
Mátyás korabeli templomban hivő lélekkel zendített meg 
egy „elnémult harangot". — Az ő kis harangjának, 
misszió-munkásságának szavát meghallották ide át is. 
Sajnos, hogy Torró Miklós olyan harangokat is meg 
akart zendíteni, a mikhez nem értett. Páratlan írói ter-
mékenységgel akarja lejebb szállítani amúgy sem túl-
in agasan álló vallásos irodalmunk színvonalát. Mi a nemes 
intencziójú s apostoli evangéliumi munkáit nézve hall-
gattunk, nem akartuk megzabolázni ezt a vesszőparipáját. 
Hallgattunk a kis belmissziói lapról, a „Gyertyafényről" 
—• bár est szívesebben tettük volna a véka alá, hallgat-
tunk a „Korszerű bibliamagyarázatokról", bár sem kor-
szerűséget, sem egyéb sok mást nem igen találtunk 
bennük. Úgy véltük, magasabb értékelésre számot nem 
tartó, kisebb igényű kis közönség lelki épülését szolgáló 
írások. Most azonban, a mikor a fenti novellakísérlet 
mellett még öt, részben tudományos színezetű könyve 
várja a nyomdafestéket, felemeljük szavunkat a kritika 
jogán, mi alól senki nem vonhatja ki magát, a ki gon-
dolatát egyszer az ólombetűkre bízta. A novella maga 
(Brassay Zoltán jogász úr kálváriája) egy szüleit is 
tönkretevő, elzüllött jogásziiú megtérésének története az 
Evangéliumi Diákszövetség munkássága útján. Lazán 
összefűzött fejezeteknek, többnyire monológoknak soro-
zata ez, a társadalmi viszonyok, érintkezési formák ós 
a novellaírás elemi követelményeinek felforgatásával. 

Érdekes és csodálatos naivitás lengi át az egészet, 
hasonló a gyermekéhez, a ki pár tégladarabbal és pár 
faággal fog hozzá, hogy — mint másoktól látta — ő is 
házat építsen. A játék akkor válik veszélyessé, ha a 
gyermek komolyan elhiszi, hogy ház a téglarakás, s ha 
senki sincs, a ki kivigye a felrakott téglák alól, melyek 
rá is zuhanhatnak. 

Félő, hogy ez az irodalmi játék komoly foglalko-
zássá válik a szerzőnél s eltemeti komoly belső munkás-
ságát. Bármily nemes vonatkozások is fűzhetik a Ker. 
Diákszövetséghez, ez a nagy és mély munkát végző 
Szövetség nem kéri más feladatok előtt álló lelkész-
barátaitól, hogy gyönge s bírálatot sem álló novellák-
kal — semmiképen ne könnyítsék meg a munkáját. És 
sajnos, — a mi keresztyén irodalmunk nem szorult rá, 
hogy még több gyönge munkával szaporodjék. 

(Kritikus.) 

Háborús strófák. Radó Antal e czimen adta ki 
háborús verseinek kis gyűjteményét. Húsz vers van a 
füzetben, szép és meleg megszólalásai a kiváló költő 
hazafias érzésének: áldást küld bennük a harczba me-
nőkre, megsiratja a halottakat, megható és lelkesítő epi-
zódokat foglal énekbe a háborúból. Különösen nagy-

hatásúak azok a versei, melyekben ő, a ki életének jó 
részét az olasz költészet tanulmányozásával és magyarra 
való átültetésével töltötte, Olaszország árulását bélyegzi 
meg; kivált az Itália czímű szonett-cziklus emelkedik 
kí ezek közül és a Dante hatalmas terczináinak hangján 
megszólaló „Az árulók köre". Már első megjelenésekor 
is feltűnést keltett a „Wacht am Rhein" czímű vers is, 
mely magas lendülettel szól a magyar-német barátságról. 
Különben a füzet valamennyi versét a nemzet harczával 
való erős együttérzés, emelkedettebb hang, a formában 
művészi finomság jellemzi és bizonyos, hogy egyik-másik 
— kivált a „Kerekes Márton" czímű — mint szavalmány-
darab is népszerűségre fog jutni. A füzet a Magyar 
Könyvtárban jelent meg s a Lampel R. (Wodianer F. 
ós fiai) czég adta ki; ára 30 fillér. 

A Zsebatlasz 1916. évre szóló kötete már meg-
jelent a Magyar Földrajzi Intézet r.-t. kiadásában. Tar-
talma a következő : A háború és a jövő földrajztanítása. 
Magyarország földrajzi helyzete, A magyar mezőgazda-
ság és a háború. Déli határaink és balkáni érdekeink. 
Olaszország ós az osztrák és magyar monarchia. Az 
Adriai-tenger és a háború. Dr. Kövesligethy Radó egye-
temi ny. r. tanár oroszországi útinaplójából. A magyarság 
és a háború. A Kárpátok és a háború. Bulgária. Török-
ország jövője. A Dardanellák és Konstantinápoly. Az 
örmény kérdés. Túrán és a túráni törekvések fejlődése. 
Orosz-Lengyelország. A* balti tartományok. Belgium. Az 
Egyesült-Államok és a háború. Tengeri közlekedés a 
háborúban. Az európai ipar és nyersanyagai. A világ 
gabonatermelése. Háborús költségek, államvagyon, adós-
ság. A háború eddigi területi eredményei. Ellenségeink 
területe és lélekszáma. Ellenségeink országfelosztó tervei. 
A mint látnivaló, a háborús földrajz köréből vett idő-
szerű s egyben ama témák egész sorozatát — s vala-
mennyit szakemberek tollából — találjuk benne, a melyek 
nemcsak a tanuló ifjúság ismeretének gyarapítására, 
hanem a művelt közönségnek tájékoztatására is alkal-
masak. A szöveg közt kis térképekkel, grafikonokkal 
tarkított s egyébként is csinosan kiállított 11 ív terje-
delmű kis nyolczadrétű kötetnek 6 kisebb és 4 nagyobb 
térképmelléklete az 1915. évi Zsebatlasz térképeinek 
folytatása, melyek így együtt a háborús országok mind-
egyikéről pontos és jó térképekkel szolgálnak. Ára 2 kor. 
40 fillér és kapható a Magyar Földrajzi Intézet r.-t.-nál 
V. ker., Rudolf-tér (Újpesti-rakpart 2.), valamint minden 
könyvkereskedésben. 

Az Ébresztő 1916. évi januári száma a következő 
tartalommal jelent meg: Isten dicsősége. írta Révész 
Imre. Versek írta Osváth Eszter. Magyar írások. írta 
Jánosréti. A magyar nő társadalmi munkája. írta Me-
gyercsy Béla. A gyermek és a keresztyénség. Miiller úr. 
Elbeszélés. írta Lampérth Géza. A katonákért. Katona-
Otthonok. Hadifogolygyám olítás. A gesztenyék. Vers. írta 
Muraközy Gyula. Ébresztő. Önkéntesek előre. Felhívás. 
Szemle. Sikerült megközelítés. Cserkészeknek írta : Öreg 
cserkész. Hírek. Képek. Hirdetések. — Az Ébresztő 
képes keresztyén szépirodalmi, családi és ifjúsági havi 
lap. Szerkeszti Megyercsy Béla. Előfizetési díj egy évre 
2 K. Kiadóhivatal Budapest, VIII., Főherczeg Sándor-u. 23. 

A Jó P a j t á s 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. 



EGYHÁZ, 

Lelkészválasztások* Az ősrégi magyarrétfalui ref. 
egyházközség (Eszék mellett) E. Szabó Dezső daruvári 
missziói, jelenleg Gráczban működő tábori lelkészt hívta 
meg egyhangúlag lelkészévé. — Az imgcsepelyi ref. gyü-
lekezet Juliáss Imre beregszászi s.-lelkészt, a tiszasasi 
ref. gyülekezet Komlóssy Gábort, az újkenézi ref. egyház-
község Újlaki Lajost választotta lelkészéül. — A duna-
melléki püspök Gyökössy Dániel h. lelkészt a tiszakálmán-
falvi ref. missziói egyház lelkészévé nevezte ki. — A 
zalagalsai (Vas m.) ev. gyülekezet Sikos Gyula s.-lelkészt 
választotta lelkészül. 

Lelkészbeiktatás. A rákosliget-rákoskeresztúri nem-
rég anyásított ref. egyházközség, mint már jeleztük, egy-
hangúlag Papy Ákos óbudai volt s.-lelkészt hívta meg 
lelkészéül. Beiktatása f. hó 16-án volt. Temploma még 
nincs a gyülekezetnek s így a majdan papi lakásul szol-
gáló épületben berendezett imaterem volt az egyszerű, 
de meleg ünnepély színhelye. A beiktatás aktusát a meg-
jelenésben akadályozott pesti egyházmegyei esperes meg-
bízásából B. Pap István theol. tanár végezte Forgács 
Gyula péczeli lelkész imája után. A II. Tim. 2, i. 3. alap-
ján szólt a beiktatott lelkészhez és a még sok nehézség-
gel küzdő gyülekezethez. Az új lelkész a Ján. ev. 20,10 -20. 
alapján tartotta beköszöntő beszédét. A beiktatáson részt-
vettek az óbudai egyház képviselői is Benyovics Lajos 
kir. táblai bíró főgondnok vezetése mellett; ott volt Mol-
nár István nágocsi lelkész is. — Az új anyaegyháznak 
itt a főváros kezvetlen közeiében fontos missziója van, 
s hisszük, hogy az új lelkész vezetése mellett lelkiekben 
és anyagiakban is növekedni fog. — A gyülekezet az 
előző vasárnapon vett búcsút 8 éven át volt h. lelkészé-
től, Harsányi Páltól. — A siómarosi ref. gyülekezet új 
lelkészét, Cseresnyés Sándor volt székesfehérvári hit-
oktató s.-lelkészt január 1-én iktatta be hivatalába Szűcs 
Dezső esperes. 

A felsőszabolcsi egyházmegyében, az üresedésben 
levő lelkészi tanácsbírói állásra 32 szavazattal, 46-ból, 
ifj. Oörömbei Péter mándoki lelkész (Görömbei P. közép-
szabolcsi esperes fia), az egyházmegye főjegyzője, — 
világi tanácsbíróul Jármy Béla laskodi földbirtokos, 
egyházmegyei aljegyző választatott 42 szavazattal. Ta-
nítói képviselői állásra Petliö Zsigmond nyirbereki tanító, 
a ki 11 szavazatot nyert, továbbá Jámváry István nagy-
varsányi és Fekete Lajos gemesei tanítók új szavazás 
alá bocsáttattak. 

Tábori lelkészek postaczímét kérik. Tudvalevő 
dolog, hogy a református katonáknak vallásos iratokkal 
való ellátásának munkáját a konventi iroda végzi. Az 
irodának ezt az áldásos munkáját nagyon nehezíti az a 
körülmény, hogy igen sok tábori lelkész pontos posta-
czímével nem rendelkezik. Ezért a konventi iroda az 
esperes urakat, a tábori lelkészeket itthon helyettesítő 
lelkész urakat és a tábori lelkészek hozzátartozóit arra 
kéri, hogy úgy a harcztéren, mint a kórházakban mű-
ködő tábori lelkészek nevét és pontos postaczímét (szol-
gálati beosztását, csapattestét és tábori postaszámát) a 
konventi irodával (Budapest, VII., Abonyi-utcza 21. sz.) 
közölni szíveskedjenek. Megemlítjük, hogy az iroda jelen-
leg bőven el van látva vallásos iratokkal s készséggel 
áll rendelkezésére a katonák között itthon belmissziót 
folytató lelkészeknek is. 

Adósegélyek folyósítása. Az egyetemes konvent 
központi irodájától értesülünk, hogy Németh István püspök, 
az egyetemes adóalap-végrehajtó-bizottság helyettes elnöke 

az 1916. év első felére esedékes adósegélyeket az egyház-
kerületi pénztárakhoz január 17-én 1.007,952 kor. 65 fill. 
összegben kiutalta. A kiállított egyházközségi nyugták, 
eltérően az eddigi eljárástól, nem közvetlenül az egyház-
községekhez, hanem az egyházkerületekhez küldettek 
meg s szétküldésükről az egyházkerületek fognak gon-
doskodni. 

Szeretetvendégség. Az újpesti ref. egyház az ottani 
kórházakban üdülő sebesült katonák egy részének január 
12 én szeretetvendégséget rendezett mintegy 270 korona 
költséggel, melyet erre a czélra a hívek körében gyűj-
töttek össze. A gazdagon terített asztalok mellett 104 
sebesült katona részesült a hálás keresztyéni szeretet 
adományaiban, s hallgatta végig nagy figyelemmel s 
áhítattal a szeretetvendégség programmját. Megnyitó be-
szédet mondott Mády Lajos lelkész, majd szavalatok, 
hegedű, énekkar s Báthory Dániel s.-lelkész bibliai ma-
gyarázata következtek. A szép ünnepség a Himnusz el-
éneklésével ért véget. Az egyház vezetősége ez alkalom-
mal és az elmúlt 1915. évben a konventtől kapott val-
lásos^ iratokon kívül a magyar református katonák között 
50 kor. árú vallásos iratot, bibliai részeket és Újtesta-
mentumot osztott ki, a bosnyák, horvát és román katonák 
pedig mintegy 12 kor. árú iratot kaptak, hogy ők is 
érezhessék a keresztyén szeretet melegségét. 

Foglyok között. A karácsonyi ünnepek alkalmából 
Darányi Ignácz főgondnoknnk, a Hadifoglyokat Gyámo-
lító és Tudósító Hivatal elnöke, Farkas László dr. udv. 
tanácsos, a Magyar Vöröskereszt-Egylet főtitkára kísé-
retében a fővárosban sorra járta az összes kórházakat 
és meglátogatta az azokban elhelyezett orosz hadifog-
lyokat, a kik között ezer darab orosz nyelvű bibliát osz-
tott ki. — A fogolytáborokban is sok ezer bibliát osz-
tottak ki már eddig is. 

Német diakonisszák a harcztéren. A németországi 
diakonissza-egyesület és evangéliumi szövetség házaiból 
mintegy. 4000 diakonissza fáradozik a különböző harcz-
tereken mint betegápoló. Ezenkívül 500 diakónus, kik-
nek száma azért olyan csekély, hogy férfiak lévén na-
gyobb ára, fegyveres szolgálatot teljesítenek. 

A budai egyház missziói ünnepe. Két kedves 
vendége volt a budai egyháznak a vízkereszt napján 
tartott misszió-ünnepen: Pauer Irma alsó-egyiptomi ós 
Kunst Irén kínai misszionáriusnők számoltak be működési 
helyükön szerzett tapasztalataikról. Pauer Irma az alsó-
egyiptonű mohamedán lakosság testi-lelki nyomoráról s 
főként a nők rabszolgasorsáról szólt, a melyen a misszió 
van hivatva segíteni. Kunst Irén pedig élénk színekkel 
ecsetelte azt az áldott munkásságot, a- melyet a kínai 
misszió a családi körből kitaszított s babonás hiedelem 
folytán pusztulásra kárhoztatott leánygyermekek és vak 
gyermekek felkarolása ós ápolása által szerez. Beleszőtte 
előadásába megható történetét egy „Béke-gyöngy" nevű 
szegény koldusleánykának, a ki fagyott végtagokkal jött 
a missziói kórházba és ott azt a vallomást tette, hogy 
sohasem akar már egészséges lenni, hogy mindig a kór-
házban maradhasson, mert ott tapasztalta először a krisz-
tusi szeretet melegét. 

A reformáczió négyszázéves évfordulójának meg-
ünneplése tárgyában, mint említettük, fontos értekezletre 
gyűltek össze az egyházkerületi elnökségek. A. gyengél-
kedő erdélyi püspököt, clr. Kenessey Bélát, Nagy Károly 
ker. főjegyző helyettesítette. Több terv, eszme merült 
fel. A szoborállítás eszméje természetesen most semmi-
képen sem valósítható meg. A megemlékezés intézmények 
alkotásában nyilvánul meg- Egyetemes intézményként az 
egyházfenntartási alap megalkotását jelölte meg az érte-



kezlet, az egyes kernletek pedig olyan intézményt léte-
sítenek, a melyre legnagyobb szükségük van. A mi egy-
házkerületünk vezetői egy leánynevelő-intézet, illetőleg 
internátus felállítására gondolnak. A kérdésre még vissza-
térünk. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
a következő adományok érkeztek: Rippl Irénke Prága 5, 
Veress Bálint Henqzida 10, Szigethy Piroska 5, Váczról 
gyűjtés útján 5 0 5 2 K. Eddig befolyt: 3417-71 K. 

Új vallás líiliarmegyében. A Debreczeni Protes-
táns Lapból olvassuk, hogy Nagyváradon egy Kaüfmann 
Mór nevű volt rabbinövendék maga mellé vévén Tóth 
Bódog volt református községi írnokot, egy katholikus 
kereskedőt, új szektát alapított, a melynek czélja a fele-
kezetek közti béke ápolása, a „legendák" kiirtása az 
ó- és új testamentomból és a szeretetmunkák gyakorlása. 
A szekta hívei külön ruhát viselnek az istentiszteleten, 
a mely zöld szalagokkal átkötött fehér barátreverendá-
ból, zsidó halotti ingből és kaftánból áll. A rendőrség 
is beavatkozott a dologba, de eljárását beszüntette. 

I S K O L A . 
Kincs Gyula-emlékalapítvány. Mint az erdélyi 

Ref. Szemléből olvassuk, a zilahi társadalom, méltányolva 
az elhunyt kiváló igazgató áldásos működését, nevét egy 
gyűjtés útján megalkotandó alapítvánnyal akarja meg-
örökíteni. Az alapítvány kamataiból a zilahi Wesselényi-
kollégium szegény tanulóit segélyezik. Az adományok 
Balázs Árpád árvaszéki ülnökhöz (Zilah) küldendők. 
A lelkes felhívásra már eddig is több száz korona 
gyűlt össze. 

Körlevél. Nagy Ferencz pesti egyházmegyei es-
peres körlevelet intézett a lelkészekhez a vallás- és ének-
tanítás ügyében. Felhívja a lelkészeket, hogy a folyó 
iskolai évben tegyék tanulmányuk tárgyává az idevonat 
kozó tanterveket és jelöljék meg az ének tanításánál 
megkövetelhető mennyiséget. Jelzi a körlevélben, hogy 
a tanév vége felé nagyobbszabású értekezletet hív össze 
a vallás- és énektanítás ügyében. Ezen majd szőnyegre 
kerül a szórványokban használható tankönyvek kérdése 
is. — Nagyon örvendetes és helyes kezdeményezés ! 

Hadibélyeggyűjtés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter egyik újabb körrendeletében elismeréssel em-
lékezik meg a tanulóífjaknak arról az áldozatkészségéről, 
a melyet tanáraik és tanítóik vezetése mellett a harcz-
téren küzdő véreink érdekében eleitől kezdve kifej-
tettek és arra kéri a tanügyi hatóságokat, hogy az ifjú-
ságot postai hadibélyegek gyűjtésére buzdítsa. A gyűjtött 
bélyegeket az igazgatók minden hó végén a Hadsegélyzö 
hivatalhoz küldik be. 

Német tanítók a háborúban. Május 15-ig a német 
birodalomban 54,510 tanító vonult hadba. Elsass-Lotha-
ringiában 15'30°/oi Poroszországban 34"8%5 Badenben 
50ü/ 0, Brémában 57%~a az ottani tanítóságságnak. A be-
vonultak közt volt 20 főhadnagy, 646 hadnagy, 8.13 tiszt-
helyettes, 2731 őrmester, 10,349 altiszt, 41,337 közlegény. 
A háború folyamán 7-en lettek századossá, 91 főhad-
naggyá, 5533 altisztté; vaskeresztet kapott 5161 tanító. 

EGYESÜLET. 
A Budapesti Ref. Ker. Ifj . Egyesület jan. 23-án, 

vasárnap este 6 órakor a ref. theol. akad. (IX., Ráday-
utcza 28, II. em.) dísztermében tombolával egybekötött 
családi estélyt rendez. Műsor: 1. Közének. Énekli a 

közönség. 2. Imádkozik és elnöki megnyitót mond B. Pap 
István elnök. 3. a) Lavotta szerelme, b) Csak egy kis 
lány van . . . c) Befordultam a konyhába. Czimbalmon 
előadja Klázer Irma. 4. Hadifoglyok között. Szabad elő-
adás, tart ja Megyercsy Béla orsz. titkár. 5. A tombola-
tárgyak kisorsolása. Szünet. 6. a) D'Ambrozio: Canzo-
netta. b) Moskowsky: Gnitare. Hegedűn előadja Non-
nenmacher Lajos, zongorán kíséri Klein Flórika. 7. a) 
Mozart: Pastoral. b) Scharwenka : Scherzo g-dnr. Zon-
gorán előadja Szotyori Nagy Jolán. 8. Bibliamagyarázatot 
tart Muraközy Gyula ref. s.-lelkész. 9. Közének. Énekli 
a közönség. 

A „Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület" Leányköre 
1916. évi január 23-án d. n. fél 5 órakor a Városligeti 
fasori ref. egyház tanácstermében tea-délutánt rendez, 
melyre minden nőt, különösen leányokat, szeretettel meg-
hív. Programúi: 1. Közének, ima. 2. „Mit akarunk." 
Előadja Misley Ili. Tea. 3. „Csodálatos utak." Előadják 
a Leánykör tagjai. 4. Delibes: Pas des tieurs. Chopin : 
Tarantella. Zongorán játssza Kovács Melitta 5. Názáreti 
Jézus. Szavalja Tóth Irénke. 6. „Tied az ügy!" Énekli 
a Leánykör. 7. Bibliamagyarázatot tart özv dr. Misley 
Sándorné. 8. Közének, ima. Belépődíj 60 fillér. A fasori 
ref. egyház tanácstermében minden vasárnap délután 
fél 3 órakor serdülő és fél 4 órakor felnőtt leányok 
részére összejövetelek vannak, melyen minden leányt 
szeretettel lát a vezetőség. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
Mezőtúron f. hó 22-én d. u. 5 órakor vallásos estélyt 
rendezett a következő műsorral: 1. Közének, XXV. zs. 
1. v. Fohász. Marjay Károly lelkész. 2. Bevezető beszéd. 
Tartja Csomasz Dezső lelkész. 3. Rokokó-szerenád Erik 
Mayertől. Előadja a főgimn. ifjúság zenekara Vécsey 
Artúr tanár vezetésével. 4. „Nemzeti jövendőnk nagy-
ságának biztosításáról" czímen előadást tart ifj. Victor 
János, MKDSz. főtitkára. 5. Klengl C-dur hangversenyé-
ből Andante és Rondó Vivace. Cselló-szóló. Előadja Szarka 
László főgimn. tanuló és zongorán kíséri Keller Imre 
felsőbb leányiskolái igazgató. 6. Szaval Nagy JDalma 
főgimn. VIII. o. tanuló. 7. Bibliamagyarázat. 8- Török 
induló Szabados Ignácztól és a Himnusz. Előadja a fő-
gimn. ifjúsági zenekar Vécsey Artúr tanár vezetésével. 

A Kisfaludy-Társaság ülése. A Kisfaludy-Társaság 
jan. 5-én délután felolvasó-ülést tartott a Tudományos 
Akadémia üléstermében. Azutíyi zárt ülés volt, a melyen 
a jelöléseket ejtették meg. A megüresedett költői helyre 
Bánffy Miklós grófot és Lampertli Gézát, az írói helyre 
Szász Károlyt, levelezőtaggá pedig Aage Madelungot 
jelölték. 

A dunántúli ev. egyházkerület evangéliumi egye-
sületének a legutolsó évi munkájáról most megjelent 
jegyzőkönyve számol be. Az egyesületet a kerület püs-
pöke, Gyurátz Ferencz irányítja, ő jelöli ki azokat a 
kérdéseket, a melyekkel való foglalkozást kívánatosnak 
tartja. Ez az irányítás a czéltudatos működésnek a 
garancziája. Felemlitésre méltónak tartjuk, hogy az egye-
sület két korona évi tagdíjat szed tagjaitól. Ebből a 
Harangszónak 100 K-t adott kórházakban való ingyen 
terjésztés czéljára, Lányi Károly dr. egy röpiratának a 
kiadására — a mely nemi betegségektől óvja a kato-
nákat — szintén 100 K-t ajánlott fel, ezen felül kiad 
egy felolvasás-gyűjteményt. 

A pozsonyi betegápoló theologusokat Villachból és 
Klagenfurtból, egyik püspök közbenjárására, a hadügy-
miniszter hazarendelte, hogy tanulmányaikat folytathassák. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 



HIRDETESEK. 
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Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

EBRESZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
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. 
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G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, K á l v i n - t é r 10., saját székházában 

Biztosí tásokai elfogad tűz-, j égkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint e lőnyös fellételek melleit. 

Az üz le teredményben a biztosított tagok d í j a r á n y n k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt «a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési ha tározat é r te lmében díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási a jánla tok b e n y ú j t a n d ó k közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetí tésével . Nyomta tványokkal és felvilágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapí tványok k o r m á n y hozzájárulásával 2,550.760 K 
Tar ta lékok . . . . . . . . . . . <461.0 K K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennál lása óta kifi-

zetett j égkárokban 7,072.000 K 
Biztosított é r t ék tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ . . . 63,500.000 K 
Életüzlöt á l lománya 19,013.42S K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapí tása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ö T á r s u l a t Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-lói 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési .segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katpnai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

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 családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épült minden modern 
kényelemmel felszere ' t ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRÁS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. 1., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D I F r i F D n X X Ó gőzüzemre berendezett csász. 
I\1Lv1LíIv u | | k j r u t j v a r j 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. 

K párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kiliin-
tclve. 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 és hangolásokat a leginérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

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 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
H E I M H . 

csáuBEáx-1 és Arfréilyi 
udvari szá.llltá 

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, i sko lák , i rodák stb. réssére . T ö b b 
mint 100,000 van belőle használatban. 

0 MEIDINGER-QFEN 
I & H . H E I M ^ 

Prospektusokét költségvetések Ingyen és bérmentve 
Beszerizhetö 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 s a 1 Q . »a?» 
• M I I I I I I M H I I I H I H I ' I I ' I H H I — I I I ^ T A T A W W X ^ ^ T O ^ T - W G L I R O B S - . ^ ! J * . « J M 1 » ! • • — 
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Első magyar vi l lamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházéi, 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. 

„Hangfokozó gerenda", mely 
által bármely hegedd, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb ós 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= gyár. = = 
Saját találmány ó (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 írttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-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 t ű n ő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H AN GYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

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

A „HANGYA" kötelékébe jeienleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árúforga lommal . 

KONFIRMACZIORA 

ELŐKÉSZÍTŐ KÁTÉ 
REFORMÁTUS NÖVENDÉKEK SZÁMÁRA ÍRTA 

SZOBOSZLAI PAP ISTVÁN 

KÖZREBOCSÁTOTTA 
RÉVÉSZ BÁLINT 

ÁTDOLGOZTA 
S. SZABÓ JÓZSEF 

64. KIADÁS. ÁRA 36 FILLÉR 

A N A G Y T I S Z T E L E T Ű L E L K É S Z U R A K N A K LO /̂O E N G E D -

M É N Y T É S M I N D E N 1 0 - R E 1 I N G Y E N P É L D Á N Y T A D U N K 

KAPHATÓ 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
R E F O R M Á T U S I R O D A L M I 

KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis EneKesKonyu 
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 nagytiszteletü 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. 



• 

Menyasszonyi kelengyék 
300—12,000 Koronáig 

Baby és gyermekfehérneműeh 
minden árban. A sifon, vászon és damasztárú 

, u # j és fehérnemű árjegyzéK ingye-
í m n t í l d v i l l t ú m 0 n v n e s é s bérmentes megKüldé-
I l l l l I l C l H j U J l C l l l c l l Y sét készséggel ajánlom fel a t. 

hölgyközönségnek £ ) & ) £ ) £ ) 

S T E R N J Ó Z S E F 
cs. és Kir. udv. szállító Budapest, IV., Kálvin-tér 1 

• 
# 

MOST JELENT HEG! ;í5srö bibliai magyarázatoh" 
I r t a : T O R R O M I K L Ó S i k a f a l v a i református l e l k é s z . 

Ára 2 — Korona. Ára 2.— Korona. 

99 Kommentár Náhum, Haggai és 
Zakarjah prófétáK könyvéhez." 
Irta: Dr. KECSKEMÉTHY ISTVÁN református theol. tanár. 
Ára 7,— Korona. • Ára 7.— Korona. 

99 Amit a lélek mond/' 
58 evangyéliumi elmélkedés. 
Átdolgozások nagy írásmagyarázók müveiből. 

Ö s s z e á l l í t o t t a : B I T A Y B É L A d é v a i l e l k i p á s z t o r . 
Ara 4.— Korona. Ára 4.— Korona. 

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 3 3 7 4 . 



PROTESTÁNS 

IESISKOLAI L A P 
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. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr,f 

Sebestyén Jenő és Veress JenÖ. 

Előfizetési 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. 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Tövisek. —a. Vezérezikk: Szocziális munkák, p. — Második czikk : „Protestáns 
támadás a jezsuiták ellen." Dr. K. 1. — A mi ügyünk: Lelkészi konferencziánk. K. I. A Kálvin-Szövetség kon-
ferencziáján résztvevők. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Szerkesztői 
üzenetek. — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Tövisek. 
II. Kor. 12, 7—9. 

Pál apostol tövishordozó volt; tövis adatott testébe. 
Mi volt ez a tövis? Sokan keresték a feleletet erre a 
kérdésre és pedig nem egyszer bántó, kegyeletsértő fel-
tevésekben. A korinthusiak, a kik előtt Pál „dicseke-
dett", bizonyára tudták, hogy miről van ott szó. De mi 
is tudunk annyit, ha figyelemmel olvassuk az írásnak 
idevonatkozó részleteit, hogy ez valami nagy és szenve-
désekkel teljes bántalom volt, valami olyan, a mely fáj-
dalmas akadályul szolgált nagy szolgálatának végzésében 
és testi, lelki erőtlenségeknek volt forrása. 

Hiszen „háromszor" kérte, hogy elvétessék testé-
ből ez a tövis, a mely mindannyiszor, valahányszor szúró, 
kínzó gyötrelmet okozott, úgy tűnt fel előtte, mint egy-
egy megcsapdosás a sátán angyalától, egy-egy nagy 
mementó a halál testére, ama törvényre, a melyet erőtlen 
testében hordozott. 

De a testi szenvedésekkel lelki is párosult. A gyöt-
relmes napokon és éjszakákban odaállt eléje a kínzó, 
nagy probléma: miért a tövis s miért épen az ő gyötrő 
bántalma, szenvedése ? ! Hiszen olyan nagy volt a szol-
gálat, a mely reá bízatott; vett nagy ígéreteket, látott 
csodálatos látásokat. Miért volt a felébredós a rideg, 
kínzó valóra, miért jött a tövis, a mely annyiszor gátolta 
a föl- és előretörésben ?! De Istennek hála, Pál talált 
feleletet, megoldást a testi fájdalomnál is égetőbb kér-
désekre. 

Az első az volt, hogy „adatott1'. Ez magában véve 
is megnyugtató volt: egy csepp olaj az égető sebre. 
Adta az, a ki adhat és elvehet mindent. Adatott neki 
sok öröm és kimondhatatlan gyönyörűség: elragadtatá-
sok a hetedik égig, fel a paradicsomba, kimondhatatlan 
beszédek, a melyeket nem szabad embernek kibeszélnie; 
lelke megfürdött a megigazító, megváltó Szeretet árjai-

ban, úgy érezte, hogy lelkében az ú j élet csodás balzsa-
mától illatozó és részesült a dicsőséges ajándékok teljes 
gazdagságában. Erezte a felmagasztaltatást, az örök életet 
már itt a földön, hiszen halljuk ajkairól a nagy vallo-
mást: élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus 
és a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiá-
ban való hitben élem. Mindez onnan felülről jött alá, 
neki csak ki kellett tárni szívét, lelkét és venni, elfo-
gadni. De a napfény mellett voltak sötét árnyak, az 
öröm, békesség angyalai után jöttek a sötét követek, 
lágyan ölelő karok mellett kemény ökölcsapások. Ezek 
is úgy „adattak". 

így látta az apostol a tövist, a szenvedést nagy 
hitének világánál és így fogadták ezt az ő példájára 
Isten tövishordó gyermekeinek ezrei. A tövisek, stigma-
ták, így tekintve, privilégiumok, kitüntetések, könyör-
gésre, alázatosságra, még nagyobb és elszántabb tusa-
kodásra buzdítok. 

Pál könyörgött, hogy elvétessék tőle a tövis, a 
Sátánnak gyötrő angyala. És nem vétetett el. De meg-
tanulta és bevette hitével, hogy ez is Istentől jött és 
megértette, hogy Isten többet adott neki, mint a mennyit 
kórt, nem vette el a fájdalmat, de adott győzelmet a 
megpróbáltatás felett. Adott tövist, de adott több kegyel-
met, több erőt az erőtlenségben. Pál érezte kicsinységét, 
erőtelenségét és jobban meglátta a kegyelem nagyságát,, 
elégségét. 

Elég néked az én kegyelmem! Elég nemcsak arra, 
hogy megsokasítsam a te örömödet, elég arra is, hogy 
meggyógyítsam sebeidet. Elég az ő kegyelme nemcsak 
Pálnak, elég az egész szenvedő világnak. 

Töviseket hordunk, testi, lelki szenvedéseket, erőt-
lenségeket. Tudunk-e igazán könyörögni elvételükért, 
odamegyünk-e Ahhoz, a ki adta ezeket?! Mert csak 
így vesszük a nagy biztató szózatot: elég néked az én 
kegyelmem, csak így lesznek a mi erőtlenségeink dicsek-
véseinkké. 

Vannak és lesznek tövisek, sebzők és mély üre-



geket vájók, testet, lelket erőtlenítők, de van, lesz min-
dig isteni kegyelem, a mely mindenekre elégséges. Ez 
a nagy kegyelem keres helyet szívünkben, lelkünkben, 
hogy megdicsőítse magát erőtlenségünkben és így végez-
hesse a maga nagyságos dolgait. Van tövis, legyenek 
hát könyörgések és majd jön az isteni gyógyító és szent 
szolgálatokra indító kegyelem: erő az erőtlenségben! 

— a — 

SZOCZIÁLIS MUNKÁK. 

Seregestül vetődnek fel mostanában és követelnek 
sürgős megoldást a szocziális problémák. Egy részük 
természetesen már megvolt a háború előtt, de vannak 
olyanok, a melyeket ez hozott felszínre. 

Nem lehet kérdés és vitatkozás tárgya, hogy az 
egyház semmiképen sem zárkózhatik el most és a jövő-
ben a társadalmi problémák és ezek sikeres megoldását 
czélzó munkásság elől. Elméletileg ezt már régen meg-
állapítottuk. De sajnos, hogy míg külföldi hittestvéreink 
a szürke elméleteken már rég túl vannak és erőteljes 
egyházi életük ezen a téren is virulóvá, jó gyümölcsöket 
termővé izmosult, addig a mi protestáns egyházaink életé-
ben a helyes, erőteljes cselekedetekben és intézmények-
ben megnyilvánuló keresztyén szocziális érzés és lélek 
még mindig csak szunyókáló és alig érvényesülő tényező. 
Egy-két még nagyon is gyenge kezdeményezéstől, intéz-
ménytől eltekintve, a melyről itt lapunkban is már több 
ízben megemlékeztünk, a mi egyházunk, ennek társa-
dalma nagyon* távol tartotta magát attól, hogy a szo-
cziális problémák megoldásában észrevehető részt vegyen, 
másoknak segédkezet nyújtson, vagy épen vezetőleg, 
irányitólag hasson. 

És egyebek mellett ez is nagyon mutatja, hogy 
mennyire elhajoltunk a kálvini elvektől és mennyire 
szükséges az, hogy ezek feltárása, belélegzése által 
élesztgessük, erősítsük magunkat a szolgálatnak eme 
jó munkájára. Az igazi, erőteljes kálvinizmus a tapasz-
talat szerint mindenütt nagyszerű kezdeményezésekre és 
alkotásokra indította az embereket ezen a téren és bár-
mit mondtak és mondjanak is a kritikusok, Genf nem-
csak a vasfegyelem, hanem a mi reformátorunk nagy-
szerű szocziális érzéke és intézményei által lett „Isten-
állammá" és azt is tudjuk, hogy a mult században a 
keresztyén munkák, szocziális intézmények nagy emberei 
oda jártak iskolába, a hol a kálvinizmus hatalmas mun-
kákban és intézményekben gyümölcsözött. Mert azt talán 
mondanunk sem kell, hogy bármit mondanak is a huma-
nizmus apostolai, az igazi maradandó becsű gondolato-
kat, alkotásokat ezen a téren is a krisztusi hitből és 
hálából fakadó szeretet kezdeményezte, produkálta. ' 

Miért van hát az, hogy a gyakorlati keresztyénség 
ós épen a szocziális munkák terén mi olyan gyengék ós 
egyáltalában nem elöljárók vagyunk? Ennek egyik nem 
lényegtelen oka az, hogy egyházunkban még a leg-
specziálisabb egyházi ügyekre nézve is nagyon gyenge 

lábon áll az igazi társadalmi együttérzés és nagyon fogya-
tékos a kooperáczióra való hajlandóság. Most is sokan az 
„unió* eszméjén lovagolnak, a helyett, hogy saját egy-
házunkon belül keresnék az igazi megértést és az egy-
séges, erőteljes munkákra, alkotásokra képesítő belső 
szövetkezést. Igenis, a mi egyházunkon belül kell a mély 
szakadékokat áthidalni, itt kell hatalmas, építő munkákra 
alkalmatos, a gyengébb tagokat is szellemi és anyagi 
felemelésben részesíteni tudó benső szövetkezésnek ki-
alakulnia. Itt van szükség az igazi unióra, a mely nélkül 
a külső szervezeti kapcsolatok nem sokat érnek. Itt kell 
egy nagy ébredés, egymást meglátás, megértő méltányo-
lás és tömörülés. Mert hát a mi egyházunkban is csodá-
latos elkülönülések vannak. A lelkészek végzik a maguk 
pasztorális dolgait, a gyülekezetek és ezeknek tagjai a 
legtöbb esetben csak passzív objektumai ennek. A pasz-
torális munka munkatársak és méltányló támogatók nél-
kül nem tud belmissziói munkává szélesbülni, izmosulni; 
a keresztyén szocziális munka pedig a belmissziónak 
egyik részlete. 

Elsősorban tehát arra van szükségünk, hogy ezt 
a szocziális érzést élesszük, tápláljuk a magunk köré-
ben, egymáshoz való közeledés és megfelelő társadalmi 
szervezkedés útján. Mert e nélkül nem kezdeményezhe-
tünk és végezhetünk egységes elvek által irányított erő-
teljes társadalmi akcziókat. 

Pedig a szocziális problémák egész légiója tárul 
fel előttünk. Nem részletezzük itt e helyen ezeket. Csak 
egy-kettőt említünk fel, olyanokat, a melyekről a köze-
lebbi napokban annyi szó esett. Itt van a hadiözvegyek, 
árvák, rokkantak, vakok ügye. Itt a jelszó: jogot, házat, 
otthont, rögöt, megfelelő munkát azoknak, a kik éret-
tünk küzdöttek és megvédelmezték a mi tűzhelyeink 
melegét, békességét 1 Itt vannak nagy, égető kérdések: 
a magyar föld megtartásának, a különböző osztályhoz 
tartozó ifjúságnak és vele a jövőnek kérdései. Itt van-
nak a 11Ő-, anya- és gyermekvédelem, a gyermekhalandó-
ság, a cselédügy dolgai és mindazok, a melyek ezekkel 
kapcsolatban vaunak. Mily nagy munkámező, mekkora 
aratás ! Világos, hogy az egyháznak, különösen a mienk-
nek nincsenek anyagi eszközei arra, hogy a sokféle 
bajon intézmények által segítsen. De azért semmiképen 
sem mehetünk el közönyösen ezen kérdések mellett. Az 
állam alkot törvényeket, intézményeket, de világos, hogy 
az egyháznak a maga lelkével, éber szemeivel, orgánu-
maival ott kell lennie holt betűket, intézményeket meg-
lelkesítő hatásával mindenütt, a hol emberek mentéséről 
és felemeléséről van szó. A keresztyén virrasztó, verej-
tékező szeretet gondoskodásával kell odalépnünk, a hol 
kicsinyek, elesettek megsegítésére van szükség. Tapin-
tatunk, önzetlenségünk, krisztusi indulatunk sehol sem 
tehet bennünket feleslegesekké. 

Sokszor írtunk már arról, hogy a mi távolban lévő, 
harcztereken küzdő, vagy kórházakban fekvő fiainkkal 
ós testvéreinkkel éreztetnünk kell egyházunk anyai sze-
retetének melegét, de érezniök kell ezt majd azoknak 



is, a kik onnan visszatérnek. Várjuk őket gondoskodó, 
életújító, megsegítő szeretettel! De ez csak úgy lesz 
lehetséges, ha az egyház úgy áll előttük, mint a ki 
szívén viseli gyermekeinek minden testi és lelki baját és 
egyedül Isten tetszését keresve odaáll elsősorban azok 
mellé, a kik töredezett nádszálhoz és pislogó gyertya-
bélhez hasonlatosak. 

Kell igazi szocziális érzés, lelkiismeret, felelősség-
érzet ; kell ébredés, szövetkezés és lesz a mi egyházunk 
körében is Istennek és embereknek tetsző szocziális 
munkásság! p. 

„PROTESTÁNS TÁMADÁS A JEZSUITÁK 
ELLEN." 

— Válasz a „Magyar Kulturá"-nak. — 

A magyarországi jezsuiták lapjának, a „Magyar 
Kulturá"-nak január 20-iki száma a „Kard és paizs" 
rovatban, „Protestáns támadás a jezsuiták ellen" czímű 
hosszabb czikkben válaszol a Lapnnk 2-ik számában 
megjelent „Állami ajándék a jezsuitáknak" czímű czik-
künkre. A válasz bizonyos fölényeskedő modorral és 
alaptalan vádakkal fűszerezve támadja teljesen tárgyi-
lagos hangú fejtegetéseinket. 

Lapunk, a mióta a türelmetlenebb szellem lett úrrá 
a Vatikánban, sokszor emelte föl tiltakozó szavát az ott 
napvilágot látott rendeletek, nyilatkozatok ellen. Mind-
azokban a tanulmányainkban és czikkeinkben, a melye-
ket ezek ellen írtunk, épúgy, mint más vitáinkban is, 
mindenkor teljes mértékben megőriztük a tárgyilagos 
hangot. Ez ellen a szigorúan tárgyilagos hang ellen — 
már csak a Lapunk színvonala iránt tartozó kötelességből 
is — akkor sem vétettünk, a mikor legutóbb egyik, a 
róm. kath. papsághoz elég közel álló budapesti napilap 
közleménye nyomán szóvátettük azt, hogy a volt kul-
tuszminiszter 700,000 K-val járult a pécsi második róm. 
kath. főgimnázium építési költségeihez, a melynek a 
vezetését a pécsi püspök a jezsuitákra bízta, bb., alkal-
masint a „Magyar Kultura" felelős szerkesztője, Bangha 
Béla, mégis jónak látja ezt a czikkünket „sértő" modo-
rúnak, „felszisszenés"-nek, „modortalan"-nak, „legtürel-
metlenebb kirohanásának, „hóbortos ötletű"-nek minő-
síteni. Jónak látja ezzel kapcsolatban a magyar protes-
tántizmust is megtámadni: azt „a magyarság egységét 
fölöslegesen megbontónak" s „annyi véres polgárháborút 
és fejetlenséget okozó idegen" áramlatnak minősíteni. 

Még ilyen válasz után sem akarjuk követni a felelős 
szerkesztőt a hangnemben. A kinek igaza van, az a hig-
gadt érveléssel is megelégszik: gorombáskodásra csak 
annak van szüksége, a ki érzi, hogy nagyon szűkiben 
van az argumentumoknak. 

Miről is van szó ? Arról, hogy Pécsett, ebben a 
kis városban, a püspök még egy róm. kath. gimnáziumot 
építtetett. Azt mondtuk a múltkor és azt mondjuk most 
is : „Ha a pécsi püspöknek nem elég, hogy az ő szék-
helyén csak egy szerzetesi gimnázium működik, ám ál-

lítson és tartson fönn busás püspöki jövedelméből még 
egyet. Ehhez nem lehet semmi szavunk. De ahhoz már 
igenis van szavunk, hogy erre a fényűzésre a kultusz-
kormány is adjon csaknem háromnegyedmillió koronát 
az állam, tehát mindannyiunk pénzéből!" 

A „Magyar Kultura" a Pécsről származó és la-
punkban szószerint közzétett híradással szemben azt 
állítja, hogy nem 700,000, hanem csak 300,000 K-t 
adott erre a czélra az állam. Semmi jogunk sincs a 
tőlünk egyformán távol álló híradások bármelyikében is 
kételkedni. De ha így lenne is, ez sem változtatna 
semmit a dolog lényegén: nem az összeg nagyságán 
van itt a súlv, hanem azon, hogj micsoda parancsoló 
állami és kulturális érdek késztette a volt kultuszminisz-
tert arra, hogy az állam pénzéből százezreket adjon 
második róm. kath. főgimnáziumra egy olyan városban, 
a hol még főreáliskola is van, mikor oly sok, nemzeti 
szempontból Pécsnél is jóval fontosabb város nyújt ja 
az állam felé segélyt kérő kezét, hogy nem harmadik, 
hanem első középiskoláját fölállíthassa ? ! * 

Ha nem a jezsuitákra, hanem más szerzetesrendre 
vagy világiakra bízta volna is a pécsi püspök a második 
róm. kath. gimnázium vezetését, akkor is szóvá tettük 
volna az államsegély ügyét. Az a körülmény, hogy a 
felekezeti türelmetlenséget hirdető, térítgetési vágytól 
izzó és a nemzetünk múltjában — a történelem tanúsága 
szerint — oly szomorú szerepet játszó jezsuitákra bízta, 
még inkább kötelességünkké tette, hogy az állami tá-
mogatás ellen fölemeljük a szavunkat. Ezen azután az 
se változtatott volna sokat, ha a jezsuiták törvényes jogi-
alapon tartózkodnának is hazánkban, a mit pedig most 
is a leghatározottabban tagadnunk kell. 

Lássuk csak, hogy áll a jezsuiták Magyarországon 
való tartózkodásának a kérdése ? 

bb. azzal a valóban legelemibb jogi tudást is nélkülöző 
érvvel áll elő, hogy „azzal, hogy XIV. Kelemen a jezsuita-
rendet eltörölte, VII. Pius pedig visszaállította, a rend-
nek magyarországi régi jogi állapota épenséggel semmi-
ben sem változott. A rend a bevett s számtalanszor elismert 
magyar (? hisz 1909-ig az osztrákokkal egy tartományt 
alkottak !) szerzetek közé tartozott azelőtt s ezt a jel-
legét az által sem vesztette el, hogy egy ideig (kerek 
nyolcz évtizedig!) megszűnt itt létezni." Ha valóban 
így állna a dolog : ha 41 év múlva s egy külső tényező 
rendelkezése folytán önmagától föléledhetne az egyszer 
már megszűnt rendnek itt tartózkodási joga, nem mon-
daná meg bb., miért nem jöttek vissza a jezsuiták Ma-
gyarországba, a mikor 1714-ben újra visszaállították a 
rendet? Miért vártak még 39 esztendeig? S a mikor 
80 évi távollétük után, igenis : az abszolutizmus „zavaros" 

* Némi kétkedéssel kell fogadnunk azt az állítást, hogy az 
állam ezt az összeget a kezelésében lévő róm. kath. alapokból 
adta. Nem akarunk most ezeknek az alapoknak a jogi természe-
tére kitérni, csupán azt jegyezzük meg, hogy értesülésünk szerint 
ezek az alapok már jó hosszú időre teljesen le vannak kötve, 
úgyhogy ezekből már aligha lehet százezreket kihasogatni! 



korszakában, behívja őket a hazafiassággal épenséggel 
nem vádolható, az osztrák püspökök bécsi értekezletén 
már 1849-ben résztvevő Szcitovszky herczegprímás, miért 
kérték ehhez az uralkodó engedélyét? 

„Az 1853-iki visszatelepedéshez — írja bb. — 
a jezsuiták igenis kikérték és megkapták a külön királyi 
beleegyezést/ ' (Hogyan lehetett ez királyi, hiszen a pro-
testánsok számára is cs. kir. nyílt parancsot adtak ki?) 

Lássuk csak, hogyan áll ezeknek az abszolutizmus 
ideje alatt kiadott rendeleteknek a jogi hatálya? Az új 
uralkodó az 1790: III. t.-cz.-ben kötelezőleg előírt hat 
hónap elteltével se koronáztatta meg magát. Ennek jogi 
következményéről hadd szóljon helyettünk a budapesti 
tud. egyetemnek felekezeti elfogultsággal bb.-ék részéről 
se vádolható róm. kath. közjogtanára, Kmety Károly: 
„Az 1849-ben bekövetkezett abszolút kormányzat idejé-
ben kiadott kormány (császári, miniszteri, helytartósági) 
rendeletek . . . ugyan eredeti alkotóik hatalmának állam-
jogellenessége miatt nem képezhetnek magyar jogforrást, 
de közülük számosan ily minőséget nyertek az alkot-
mányos jogalkotó tényezők később bekövetkezett hozzájáru-
lása folytán(A magyar közjog kézikönyve 1900., 32. 1.) 
Tehát csak számosan, de nem mindnyájan! Hogy csak 
a róm. kath. egyháznál maradjunk, csupán néhány 
esetet említünk. Nem történt ez meg — többek közt — 
a jus placetit eltörlő, az 1850-iki pátens hatályát Magyar-
országra is kiterjesztő s a róm. kath. egyháznak a 
magyar közjog rovására roppant szabadalmakat biztosító 
1855-iki konkordátummal sem. Hasonlóképen nem szen-
tesített a törvényhozás az alkotmányos korszak helyre-
álltával számos rendeletet, melyek a protestánsok zak-
latására és az ország rekatholizálására adattak ki mind-
járt az abszolutizmus elején, így a kath. ünnepek meg-
tartására, a protestánsoknál a püspöki czím használatára, 
a vegyes házasságokra, áttérésekre stb. vonatkozólag 
kiadottakat. Tehát nem áll &&.-nak az az állítása, hogy 
„a kiegyezés alkalmával összegyűlt országgyűlés őfel-
ségének összes, az abszolutizmus idején foganatosított 
intézkedéseit utólag helyben hagyta és alkotmányosította." 
Nincs tudomásunk arról sem, hogy a jezsuita-rend újból 
való letelepedéséről szóló, 1852 deczember 15-én kelt 
uralkodói engedélyt a magyar törvényhozás alkotmányos 
erőre emelte volna. Dr. K. 1. 

(Folyt, köv.) 

A MI ÜGYÜNK. 

Lelkészi Konferencziánk. 
Feledhetetlen négy napunk volt január 18—21-ig! 

Mikor a konferenczia eszméje fölmerült, többek lelkén 
erőt vett a kétség: a nagy drágaság közepette, mely 
rémes súllyal nehezedik lelkészeinkre is, meg a nehéz 
utazási viszonyok mellett lesz-e elég résztvevő ? Hát 
leszünk 20—25-en! Még így is meg kell tartanunk ezt 
a konferencziát ezekben a nehéz időkben! — biztatgat-

tuk egymást. Szorongó érzéssel lestük a jelentkezőket. 
Hogy megörvendtünk az elsőknek. Nagyobbára messzibb 
vidékekről valók voltak. Ez jó jel — mondogattuk. Azután 
jött a többi. Már 20-an, már 25-en, már 30-an vannak. 
No, már vannak annyian, a mennyire számítottunk! S 
még mindig jönnek az újabb jelentkezők s még gyor-
sabb egymásutánban Már 40 en, már ötvenen vannak — 
ujságoljuk egymásnak örömmel. Azt hittük, itt már csak 
megáll a szám. De nem: még mindig jönnek. Már a 
60-at, a 65 öt is eléri a számuk az előadókon kívül. 
Azt hittük, csak a fiatalabbja mer vállalkozni ezekben 
a rossz időkben a nehéz útra. De a tisztes öregek is 
szinte versenyre kelnek a fiatal kollégákkal. — így szé-
gyenítette meg Isten a kishitűségiinket! 

S a kik ígérkeztek, egy-kettő kivételével el is jöt-
tek. Pedig többen napokig utaztak. Az elmaradók helyett 
pedig háromszor-négyszer annyian jöttek, a kik nem is 
jelentkeztek. Már 17-én este egészen benépesült a theo-
lógia és az internátus az „öreg diákokkal". Igazi öröm 
volt őket látni, a mint ott sürgölődtek, forgolódtak a 
fiatal theológusok közt. Ok is boldogoknak érezték ma-
gukat, hogy néhány napra újra diákok lehettek . . . 

18-án már kora reggel gyülekeztünk a díszterem 
előcsarnokában. Örömmel üdvözöltük az ország külön-
böző tájai felől jötteket. Majdnem mind hozott magával 
szívélyes üdvözleteket az otthonmaradóktól, a kik szintén 
el szerettek volna jönni. Attól kezdve napról napra mind 
jobban eggyéforrt ez a kis tábor. Láttunk már nagyobb, 
hatalmasabb táborokat is, de lelkesebbet, kitartóbbat 
még nem ! Olyan gyűlést is már sokat láttunk, a melyik-
nek a kezdetén sokan, nagyon sokan voltak, de olyat 
még egyet sem, a melyiknek a végén épannyian, vagy 
talán még többen voltak, mint az elején. Ez a mi gyű-
lésünk ilyen volt! Csak az távozott el hamarabb, a kit 
a kötelesség múlhatatlanul hazahívott. A többi rendiilet 
lenül kitartott: öregek, if jak egyaránt. Láttunk ott püspö-
köket, öreg espereseket, a kik az összejöveteleken reg-
geltől estig ott ültek — nemcsak az első, nemcsak a 
második, hanem a többi napokon is! 

Pedig nem kis munka volt '/2 9-től l-ig és 5-tŐl 
8-ig, tehát nyolczadfólóra hosszat hallgatni az egymást 
rövid szünetekkel fölváltó előadásokat, vitákat. A figye-
lem nem lankadt. Az előadók gondoskodtak róla, hogy 
ne is lankadjon. Mindenki tudásának a legjavát adta. 
Valóban szépen kidolgozott és súlyos előadásokat halK 
hattunk. Mindjárt az első délelőtt fölmerült a vágy, hogy 
nem szabad elveszni hagyni ezeket az értékes előadá-
sokat ; nem elég, hogy egy lelkes gárda figyelemmel 
hallgatta, jegyzeteket készített róluk: ki is kell adni 
Őket. Ez a vágy egyre hangosabb lett és a konferenczia 
végén valóságos közóhajjá lett, a mely előtt Szövetsé-
günk vezetősége is meghajlik, bár nem kis anyagi áldo-
zatot jelent 28 terjedelmes előadás és beszéd kinyoma-
tása, a kapcsolatos hozzászólások kivonatos közlésével 
együtt. 

A programmot mindvégig a legpontosabban meg-



tartottuk. A hozzászólásokat ugyan többízben rövidebbre 
kellett fogatnunk e végből. Az előadók mind beváltot-
ták ígéretüket. Egynek külföldre kellett mennie, egy 
súlyos beteg lett, de mindketten elküldték előadásuk 
kéziratát. Beteg lelkószelnökiink is gondoskodott maga 
helyett prédikátorról. 

Minden napot közös áhítattál kezdettünk. Ének után 
első nap Petri Elek, második nap Németh István püspö-
kök, harmadik nap Czeglédy Sándor pápai theol. tanár, 
negyedik nap Uray Sándor debreczeni lelkész imádko-
zott és tartott bibliamagyarázatot. Egyik szinte mélyeb-
ben szántott, mint a másik, szinte magasabbra emelte 
a lelkünket, mint a másik. Újabb ima után újabb énekkel 
végződött áhítatunk. 

Délelőttönként az első előadások a kálvinizmusról 
szóltak. Az első nap dr. Kováts István azt fejtegette, 
hogy Miben rejlett a magyar kálvinizmus ereje a múlt-
b a n ? " A második nap Sebestyén Jenő a kálvinizmus 
theologiai, a harmadik nap Nagy Béla sárospataki theol. 
tanár a kálvinizmus ethikai, a negyedik nap újból Se-
bestyén Jenő a kálvinizmus szocziális alapgondolatait 
tárgyalta mélyen szántó előadásokban. Hatalmas és tiszta 
körvonalakban domborodtak ki előttünk a kálvinizmus 
nagy alapvető gondolatai. 

A délelőtti második előadásokat a legaktuálisabb 
apolcyetikai kérdéseknek szenteltük. Az első nap dr. Szabó 
Aladár a „Bölcsészet, protestantizmus és evangélium"-
nak egymáshoz, a második nap Veress Jenő a modern 
vallásos színezetű eszmeáramlatoknak, a harmadik nap 
pedig dr. Rácz Lajos sárospataki főiskolai tanár a mo-
dern morálfilozófiának a keresztyénséghez való viszonyát 
fejtegette, végül a negyedik nap Lukácsy Imre duna-
vecsei lelkész „A kálvinizmus és a szekták" czímen tar-
tott előadást. Mindmegannyi óriási kérdés és egyórás 
előadás keretében való megoldásuk valóban mesteri 
munka! Természetesen, a legutolsó és talán a legnehe-
zebben megoldható kérdés érdekelte leginkább a részt-
vevőket. Közkívánatra, egy legközelebbi konferenczia 
több órájára újból kitűzzük. Mert a konferenczián hama-
rosan kialakult és egyre hangosabb lett az a nézet, 
hogy ezeket a konferencziákat a jövő években is foly-
tatni kell. Akadt is még néhány konferencziát egészen 
betöltő kérdés mindjárt a tárgyalások során. Az a kíván-
ság is megérlelődött, hogy ezekre a legközelebbi kon-
ferencziákra érdeklődő világi vezető embereinket és egy-
házunk buzgóbb notagjait is meg kell hívnunk, a lelké-
szek számára pedig nyaranként kell tartanunk az ország 
különböző szép helyein egy-egyhetes összejöveteleket. 

A déli órákban tartott harmadik előadások az elmé-
let világából a gyakorlati élet körébe vezettek át ben-
nünket. A legégetőbb társadalmi kérdések kerültek sorra 
szebbnél szebb előadásokban. Első nap az állami gyer-
mekvédelem lelkes harczosának, R u f f y Pál min. taná-
csosnak, második nap a honvédtörzsorvosi uniformisban 
megjelenő dr. Berend Miklós egyetemi m. tanárnak, a 
piagyar csecsemőmentő akczió apostolának lelkesnél-

lelkesebb előadásait hallgattuk. Ezekhez csatlakozott 
dr. Lázár Andor ügyvédnek, a protestáns patronázs-
muuka lelkes harczosának nemesen érző lélekre valló 
előadása. Ebben a sorozatban szólt a mi ideális lelkű 
s a gyakorlati élet iránt mégis olyan csodálatos nagy 
érzékkel bíró buji lelkészünk, Andrássy Kálmán is saját 
tapasztalatai alapján arról, hogy a virágzásnak milyen 
magas fokára emelheti a lelkiismeretes szövetkezeti munka 
a legelkoldúsodottabb falut is. Egyik előadás lélekeme-
lőbb volt, mint a másik! 

Az esti előadások 5 órakor kezdődtek. Az első 
órában a gyakorlati lelkipásztorkodás fontosabb kérdései 
kerültek sorra. Az első este Forgács Gyula péczeli lel-
kész fejtegette meggyőző erővel, hogy különösen most, 
a háború idején milyen hiterősítő munkákat lehet és 
kell is végeznünk falun? Második és harmadik este dr. 
Ravasz László kolozsvári theol. tanárnak, a konferenczia 
legnépszerűbb és legtöbbször szerepelt előadójának két 
előadásában gyönyörködtünk. Első alkalommal igehirde-
tésünk félszegségeinek mesteri, humoros rajzával, má-
sodszor pedig az igehirdető fenséges missziójáról és az 
igehirdetés helyes irányelveiről szóló lélekemelő fej-
tegetéseivel szerzett mindnyájunknak egy-egy feled-
hetetlen órát. AZL utolsó este a liturgiális kérdések terén 
megoldásra váró feladataink óriási mezejére vetett fény-
sugarakat B. Pap István. 

Az első este 6 órakor átvonultunk a Kálvin-téri 
templomban tartott impozáns közgyűlésünkre, a második 
és harmadik este pedig egyházunk mai helyzete került 
megvitatás alá négy előadás kapcsán. 19-én este Hamar 
István dolgozata az egyházi életünkben mutatkozó szel-
lemi áramlatokról, György Edre v. b. t. t.-é pedig egy-
házpolitikánkról szólt. 20-án este dr. Szőts Farkas a 
szocziáldemokracziának, Bernát István világi elnökünk 
pegig intelligencziánknak egyházunkhoz való viszonyát 
fejtegette. Valamennyi érdekes, szinte égetően aktuális 
kérdés, a melyekre feleletet kell adnunk! Mind a négy 
előadáshoz tartalmas hozzászólások sorakoztak. Ezen-
kívül második este az Ev. Diákszövetség, harmadik este 
pedig a Ker. If j . Egyesület katona-otthona hívta meg 
vacsora utánra egy csésze teára a jelenlevőket. 

21-én este volt a zárógyűlés. A nagy díszterem 
épúgy megtelik érdeklődőkkel, akárcsak az első nap 
estéjén volnánk. Szinte áhítatos csönd uralkodik a 
hatalmas teremben. Figyelemmel hallgatjuk végig dr. 
Pruzsinszky Pál theol. igazgató szép és lelkes előadását, 
ki a lelkipásztornak Kálvin szerint való eszményéről 
beszél. Bernát Istvánnak elnöki zárószavai után Vas 
Mihály szabolcsi esperes köszöni meg lelkes szavakkal 
a feledhetetlen napokat, melyeket itt a teremben és a 
theologia internátusában töltöttek. Az utóbbi emlékéül 
átnyújtja társai nevében is az internátusi felügyelő-
tanár neje nevére tett alapítványuk összegét, dr. Ko-
váts István pedig meghívja a jelenlévő lelkészeket a 
július első hetében Losonczon a lelkészek számára tar-
tandó, kis nyári üdüléssel is kapcsolatos konferencziára-



Még jobban elcsöndesedik a terem. Fölszáll ajkunk-
ról az ének: kezdetét veszi a befejező áhítat. Ezt is 
Ravasz László tartja. A pergamumi gyülekezetnek kül-
dött üzenet kapcsán, lelke mélyéből jönnek a lialk szavak, 
a lelkünk mélyéig hatnak és a befejező imában együtt 
szállnak föl az Egek Urához. Erezzük mindannyian, hogy 
ő is ott van köztünk. 

Érezzük, hogy az elmúlt napokban nem azt keres-
tük, hogy ez vagy az a párt, vagy irányzat, hanem hogy 
ő győzedelmeskedjék s nem mást, hanem egyedül az 0 
hozzánk küldött Fiát ültettük szívünk trónusára . . . Ezért 
áldotta meg igyekezetünket, ezért nyugodott meg áldó 
kegyelme konferencziánkon . . . Petri püspök áldása s 
a „Dicséret, dicsőség . . . " buzgó eléneklése után azzal 
váltunk meg egymástól: A viszontlátásra a nyáron Lo-
sonczon! — A viszontlátásra egy év múlva it t! 

K. I. 

A Kálvin-Szövetség konferencziáján résztvettek : 

A dunántúli egyházkerületből: Németh István 
püspök (Komárom), Czeglédy Sándor theol. tanár (Pápa), 
Kiss József esperes (Pápa), Császár István (Gige), Ko-
vács Lajos (Fehérvárcsurgó), László Levente (Zágráb), 
Miklós Géza (Székesfejérvár), Sörös Béla (Losoncz), Szi-
nay Sándor (Nagyölved) lelkészek, Vass Vincze püspöki 
titkár (Komárom), Bereczky Albert theol. (Pápa). 

A tiszáninneni egyházkerületből: Nagy Béla és 
dr. Rácz Lajos theol. tanárok (Sárospatak), Révész Kál-
mán esperes (Kassa), Enyedy Andor (Sátoraljaújhely), 
Hallgató János (Felsőméra) lelkészek, Ladányi Mihály 
főisk. szénior (Sárospatak). 

A tiszántúli egyházkerületből: Vas Mihály esperes 
(Gégény), Andrássy Kálmán (Buj), Baja Mihály (Tür-
kévé), Benkő Viktor feleségével (Tekeháza), Csomasz 
Dezső (Mezőtúr), Kutas Bálint (Törökszentmiklós), Marjay 
Károly (Mezőtúr), Szabó Zoltán (Bilke), Szaiay József 
(Nagybecskerek), Tárczy Géza, Uray Sándor (D ebre ezen), 
Vadon Béla (Biharderecske) lelkészek. 

Az erdélyi egyházkerületből: Nagy Károly és dr. 
Ravasz László theol. tanárok (Kolozsvár), Péter Károly 
egyházker. titkár (Kolozsvár), Balla Károly (Fogaras), 
Bereczky József (Tasnád), Bodor Géza (Alsócsernáton), 
Boér Károly (Székelykövesd), Demes Péter (Hosszúfalu), 
Farkas Imre (Cserefalva), Kozma László (Sztána), Ma-
gyary Árpád (Székelykakasd), D. Paál Lajos (Alsósófalva), 
Torró Miklós (Ikafalva), Tóthfalussy József (Marosvásár-
hely), dr. Tóth Lajos (Sülelmed), Zoltány Pál (Sáron-
berke) lelkészek. 

A dunamelleki egyházkerületből: Lévay Lajos 
(Bicske), Nagy Imre (Kórógy), Nagy Ferencz (Veres-
egyháza) esperesek, Ágoston Sándor (Kórógy), id. Benkő 
István (Rákospalota), ifj . Benkő István (Rákospalota-
újfalu), Bocsor László (Terehegy), Dávid Lajos (Or-
szentmiklós), Deák Imre (Majosháza), Forgács Gyula 
(Péczel), Glöckner Károly (Újszivacz), Hettesheimer Hen-
rik (Oszivacz), Hörömpő Ferencz (Pócsmegyer), Kájel 
István (Felsőireg), Kiss Dániel feleségével (Sárbogárd), 
Lukácsy Imre (Dunavecse), Mády Lajos (Újpest), Mátis 
Márton (Szada), Őry Lajos (Dunabogdánv), Patonay Dezső 
(Nagykőrös), Perjessy Károly (Ocsa), Ruzsás Lajos fele-
ségével (Vukovár), Sáfár Béla (Vácz), Soós László (Szol-
nok), Szabó Balázs (Alsónémedi), Székely László (Szent-
mártonkáta), Szinok Zoltán (Erzsébetfalva), Vajda István 

(Szentendre), Vargha Sándor feleségével (Iváncsa), Vásár-
helyi Pál (Soltvadkert) lelkészek, Báthory Dániel (Új-
pest), Berényi István (Öcsény), Dusza Béla (Kunszent-
miklós), Jóba József (Tiszavezseny) s. lelkészek. 

Budapestről ott láttuk: a püspökön kívül a theol. 
tanárokat, a lelkészeket, a vallástanárokat, a segédlelké-
szeket, a theologusokat, csaknem teljes számban; Józan 
Miklós unitárius esperest; a világiak közül: Bernát Ist-
vánt, Ruffy Pál min. tanácsost, dr. Berend Miklós egyet, 
m. tanár, főtörzsorvost, dr. Lázár Andor ügyvédet, He-
gedűs Károlyt, dr. Lampérth Gézát, dr. Mészáros Károlyt, 
Ravasz Árpádot, Sigray Pált, dr. Versenyi Györgyöt, 
dr. Weiss G. Sámuelt, dr. Zsinka Ferenczet. Több katona-
tisztet is láttunk ott, így Gönczy György alezredest, a 
budapesti ref. tábori lelkészek közül: Sebestyén Jenőt, 
Nagy Dénest, Hideg Jánost, a bécsiek közül: Veress 
Jenőt, a Budapesten üdülők közül: Okos Gyulát és Csa-
táry Gyulát. A nők sorában többízben ott láttuk: dr. 
Szőts Farkasnét, dr. Kováts Istvánnét, dr. Misley Sán-
dornét és leányát, Orth Ambrusnét, Kollener Árpádnét, 
Bod Etelkát, Kutas Ilonát, Szalay Terézt stb. 

I R O D A L O M . 

Keresztyén Lelkipásztor. Gyakorlati belmissziói 
havi folyóirat protestáns lelkipásztorok számára. Szer-
keszti Nyáry Pál, pécsi ref. lelkész. Előfizetési ára egy 
évre 6 korona. Megjelenik minden hónapban egyszer. 
A januári szám tartalma: Gyógyítsuk meg magunkat! 
Marjay Károly mezőtúri ref. lelkész. A lelkészek hely-
zetének javítása. Dr. Szabó Aladár budapesti ref. lelkész. 
Konfirmácziói oktatásunk reformja. Nyáry Pál pécsi ref. 
lelkész. A keresztyén pedagógia három alapvető fejezete. 
Dr. Kováts Lajos ref. theol. m. tanár. Diakonissza-ügy. 
Biberauer Richárd ref. diakonissza lelkész. Az önvizs-
gálat perczeire. Szabó Miklós válaszúti ref. lelkész. 
Vakond, bagoly, ökör, borjú,/ pacsirta. Költemény. Dr. 
Baksay Sándor püspök. Az Úrnak útai. Zenedarab. Szö-
vegét fordította Vargha Gyuláné. Az Ur mindnyájunk 
vétkét ő reá veté! Bitay Béla dévai ref. lelkész. Az élet 
országútjáról. Beszédvázlatok. Mintaleczkék. Belmissziói 
hirek. Irodalom. Szerkesztői üzenetek. 

Az Igaz Gyöngyök kiadásai. Több ízben meg-
emlékeztünk már arról a jó szolgálatról, a melyet Takaró 
Géza teljesít a sajtó útján való evangélizálás terén havi 
belmissziói lapjának, az Igaz Gyöngyöknek szerkesztésé-
vel. Most négy ízlésesen kiállított, háborús vonatkozású 
traktátus érkezett hozzánk, ú. m. Kispál András haza-
térése a világháborúból, Gyógyuló sebek, Valaki meg-
hallja, A világháború zsoltára (CX) czíműek. Az első 
kettőt Csűrös István tanár, az utóbbiakat Takaró Géza 
irta. Mindegyik érdemes arra, hogy sok ezer példány-
ban forogjon közkézen katonáink és az otthonmaradtak 
körében. Áruk nincs jelezve, mint a hogy az Igaz Gyön-
gyöknek sincs előfizetési ára. A kik terjeszteni óhajtják 
a nevezett füzeteket vagy az Igaz Gyöngyöt, fordulja-
nak a szerkesztőséghez, Budapest. X., Ihász-utcza 15. 

A Magyar Prot. írod. Társaság debreczeni köré-
nek alakuló gyűlése f. hó 20-án d. u. 5 órakor folyt le 
a kollégium kis tanácstermében dr. Baltazár Dezső püspök 
elnöklete alatt. A kör megalakulásának kimondása után 
az alapszabály-tervezet némi módosítással elfogadtatott. 
Védelnökké egyhangúlag s lelkesedéssel dr. Baltazár 
Dezső választatott meg. A tisztviselő-kar tagjai lettek: 
Alelnökök : Dóczi Imre, dr. Lencz Géza. Titkár: dr. Varga 
Zsigmond. Jegyző : Barcza József. Pénztárnok: dr. Petzkó 



Ernő. Ügyész: ifj. dr. Erdős József. Ezután megválasz-
tatott részint a központból, részint a vidékről vegyesen 
a reformátusok és lutheránusok közül 30 választmányi 
tag. Elfogadták a kör orgánumául a Debreczeni Lelkész-
tár „Értekezések" czimű füzetét. 

Diákvilág. Magyar evangéliumi ker. diákszövetség 
közlönye. Szerkeszti Deme László. Főmunkatárs: if j . 
Benkő István. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Üllői-út 
16/B. Megjelenik havonként. Előfizetési ára diákoknak 
2 K, másoknak 3 K egy évre. A deczember—januári 
szám a következő érdekes tartalommal jelent meg: Tág-
keblű határozottságot! Exspectator. Krisztus mint bíró. 
Lic. Rácz Kálmán. Jézus és a háború. Dr. Lepsius J. 
Ford. Kayser Margit. Lull Raymund. P. J. Igazat mond-
tak-e a betlehemi angyalok? Benkő István. Jegyzetek. 
Mozgalmunk. Híreink. 

EGYHÁZ, 
Szavazatbontás. F. hó 27-én d. e. volt a Ráday-

utczai püspöki hivatalos helyiségben az egyházkerületi 
lelkészi főjegyzői és három lelkészi tanácsbírói állásra 
beadott szavazatok felbontása. A szavazatbontó bizott-
ságban Petri Elek püspök, később dr. Kovácsi) Sándor 
ker. tanácsbíró elnökölt, a bizottság tagjai közül ott 
voltak: dr. Szőts Farkas, Lévay Lajos és dr. Benedek 
Zsolt, a ki a jegyzői tisztet teljesítette. Beérkezett ösz-
szesen 333 érvényes szavazat. A főjegyzői állásra adott 
szavazatokból Takács József czeglédi lelkész, kerületi 
aljegyző 181, Nagy Ferencz pesti egyházmegyei esperes 
102, dr. Szabó Aladár budapesti lelkész 32 szavazatot 
kapott, a többi 10 egyén között oszolt meg. A három 
lelkészi tanácsbírói állásra érkezett szavazatok közül 
Kontra János csúzai lelkészre 256, Bilkei Pa\i István 
theol. tanárra 233, néh. Simon Ferencz jászberényi lel-
kész, kerületi aljegyzőre 202, Szalay Ferencz szaporczai 
(Felsőbaranya) lelkészre 126, dr. Pruzsinszky Pál theol. 
igazgatóra 66, Hamar István theol. tanárra 57 szavazat 
esett, a többiek megoszoltak. Eszerint a kerület lelkészi 
főjegyzője Takács József lett; lelkészi tanácsbírák: Kontra 
János, B. Pap István; a harmadik abszolút szavazat-
többséget nyert Simon Ferencz időközben meghalt s 
igy az ő helyére mást kell választani. 

Lelkészválasztások. Az újbarsi ref. egyházközség 
Holló Géza czeglédi s.-lelkészt, a bacskai ref. egyház-
község Haraszy Károly s.-lelkészt, a sajóhídvégi ref. 
gyülekezet Kiss Ernő s.-lelkészt, az orosházai ev. gyüle-
kezet Kálmán Rezső orosházai s.-lelkészt, a kömöröi ref. 
gyülekezetKolossay László s.-lelkészt választotta lelkészéül. 

Egyházmegyei választások. A felsőbaranyai ref. 
egyházmegyében a megejtett szűkebb szavazás alkal-
mával Nyári Pál pécsi és Bocsor László tereheg.yi lel-
készt választották meg egyházmegyei tanácsbírókká. 
.Tanítóképviselők lettek: Takács Ferencz és Losonczy 
Ferencz. — A debreczeni egyházmegyében a világi 
jegyzőségre Fráter Lászlót, Bihar vármegye alispánjának 
és a dedreczeni egyházmegye gondnokának fiát válasz-
tották meg. 

Lelkészképesítő vizsgák. A félévvégi lelkószképe-
sítő írás- és szóbeli vizsgák f. hó 26 és 28-án voltak 
Petri Elek püspök és Kálmán Gyula esperes elnöklete 
mellett. A vizsgáló bizottság tagjai közül itt voltak: Lévay 
Lajos, Takács József és Mészáros János. A második lel-
készképesítő vizsgán Nagy Gyula, az elsőn Fiers Elek, 
Garaczi Imre, Kovácsy Sándor, Korbai Pál nyertek ké-
pesítést. 

Segédlelkészek elhelyezése. Petri Elek dunamel-
léki református püspök elnöklete mellett a'segédlelkész-
elhelyező-bizottság Tóth Lajos segédlelkészt Kiskunfél-
egyházáról, a hova Illyés Kálmán Bécsből, tábori lelkészi 
szolgálata alól való felmentése után visszatért, Ocsénybe 
(Tolna m.), Fiers Elek, Kovácsy Sándor segédlelkészeket 
Budapestre, Korbai Pált Becmenbe (Szeréin m ), Garaczi 
Imrét Vecsésre rendelte segédlelkészi szolgálatra és 
Pécsre kisegítő segédlelkészül Kovácsy József IV. éves 
theológust küldte ki. A nevezettek helyeiket február 
elsején foglalják el. 

A német császár születésnapja alkalmával isten-
tisztelet volt a budapesti német ref. leányegyház Hold-
utczai szép templomában, a mely ez alkalommal teljesen 
megtelt közönséggel. A mi egyházunk képviseletében 
ott voltak: Petri Elek püspök, Szilassy Aladár gondnok, 
Haypál Benő lelkész és B. Pap István tanár ; az ev. 
egyházat Kaczián János esperes, az unitáriust Józan 
Miklós esperes képviselte. Az ünnepi beszédet Calliis 
János lelkész mondotta. A szép ünnepélyt a Himnusz 
éneklése zárta be. 

Új tábori lelkészek. A hadvezetőség Berényi István 
őcsényi ref. h. lelkészt (Nagyszebenbe), Boor Péter holicsi 
és Bablavy Miklós ószombati ev. lelkészeket rendelte be 
szolgálatra. 

A kőbányai ref. egyház nagytermében (Ihász-u. 
15 sz.) f. évi január hó 30-án, vasárnap d. u. 5 órakor 
vallásos estélyt tart. Sorrend: Közének. XLII. zsoltár. 
„Mint a szép híves patakra . . . " Bibliaolvasás. „Az első 
ibolya." Csengey Gusztávtól, szavalja Maróthy Juliska. 
„A kárpáti őrszem." írta dr. Kováts Lajos, énekli Gál 
István, harmóniumon kíséri Gál Beatrix. Hogyan küzd-
jenek az itthonmaradottak czimen felolvasást tart Takaró 
Gézáné. Karének. „Ameddig Jézus él . . . " Szaval Makó 
Zoltán. „Mily édes a Te neved . . . " Énekli Laub Adolfné, 
Takaró Gézáné harmónium kísérete mellett. Ridley— 
Kohne : „Versenymű négy hegedűre." I.—II. tétel. I. he-
gedű Melczer Géza, II. hegedű Csapó Dezső, III. he-
gedű Wanner Henrik, IV. hegedű Timár Mihály. „Az 
utolsó sor." Váradi Antaltól, szavalja Szemmel Etus. 
Biblianiagyarázatot tart Izsák Ferencz vallástanár. Him-
nusz. Belépődíj nincs. Adományokat a katonáknak jó 
olvasmányokkal való ellátására szívesen fogadunk. 

A hadiárvák dolga. Mintegy 24,644 hadiárva van, 
a kikről gondoskodtak. — Az árvák 93 százaléka az 
édesanyjánál van és csak hót százalékot kellett elhe-
lyezni. A kormány intencziója az, hogy lehetőleg minden 
árvát családnál helyezzenek el és ezért is a hadiárvák-
nak csak 85 tizedszázaléka van menedékhelyen. A csa-
ládoknál lévő árvákat figyelni fogják az árvaszékek s 
főleg erkölcsi nevelésükről gondoskodnak. Valószínűleg 
hadiárva-patronázs fog létesülni, hogy minden árvát 
nemcsak az árvaszék gondozzon, de a patronázs is : 
ellenőrizze azokat a családokat, a melyek az árvákat 
nevelik, gondoskodjék hogy jól bánjanak velük s szere-
tettől áthatott otthont nyerjenek. Ebből a munkából ter-
mészetesen egyházunknak is részt kell kérni. 

Az országos statisztikai hivatal jelentése. A há-
ború idehaza is pusztít. Erről beszélnek az országos 
statisztikai hivatal rideg, szívtelen számai. A „Statisz-
tikai Havi Közlemények" novemberi füzetében olvassuk, 
hogy 1915. óv első tizenegy hónapjában 456,585 gyer-
mek született (204,000-rel kevesebb, mint 1914-ben; és 
252,000-rel kevesebb, mint 1912-ben). Ellenben meghalt 
488,786 ember (41,175-tel több, mint 1914-ben). Ebből 
pedig az következik, hogy a népesség az 1915. év első 
tizenegy hónapjában 32,201-gyel fogyott, holott 1912-ben 



a népesség 256,728 lélekkel szaporodott. Esett tehát 
1000 lakóra 28'1 születés, 13'4-el kevesebb, mint 1912-ben; 
esett 1000 lélekre 24'7 halálozás, 1'4-el több, mint 
1912-ben. 1000 lélekre kiszámítva 1912. első tizenegy 
hónapjában 13'2 volt a népszaporodás, míg 1915-ben 
1 6 volt a csökkenés, a mi az 1912. évi adatokhoz 
viszonyítva tulajdonképen 1000 lakónkint 14'8 csökke-
nést jelent. Még szomorúbbak ezek az adatok, ha meg-
gondoljuk, hogy a halálozások negyedrészét fertőző 
betegségekben meghaltak és harmadrészét hét eszten-
dősnél fiatalabbak teszik ki. A halálozási esetek 13%" a 

gümőkórban halálozás és megdöbbentő, a Duna—Tisza 
közén hal meg a legtöbb ember gümőkórban. A statisz-
tikai adatok szerint novemberben a magyar birodalom-
ban 6950 pár kötött házasságot (vegyes: 1266). Élve-
született 25,588 gyermek, meghalt 36.779 egyén, a 
halálozások száma tehát 11,191-gyei haladta meg a 
születésekét. A fogyásból az anyaországra 9,400, a társ-
országokra 1782 esett. Október havához viszonyítva 
1213-mal emelkedett a házasságok száma; a születéseké 
3395-tel, a halálozásoké 308-czal csökkent; a kedve-
zőtlenebb mérleg ezek szerint a születések újabb csök-
kenésének tulajdonítható. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
a következő adományok folytak be : Siklósnagyfalu 5, 
Baracska 67 40, Kunszentmiklós 6, Tök 16, Szólád 17'87, 
őszöd 13, Szárszó 15*96, Kasza Péter 1, Apostag 10, 
Vasad 5, Rákospalota 26, Babarcz 5, Péczel 30, Csák-
vár 5, Gyönk (magyar) 10, Gomba 50. Összesen 283'23 K. 
Befolyt eddig 3700'94 K. 

A vak katonák bibliáira újabban adakoztak : Mol-
nár Sándor ny. igazgató 3, Eperjesy József mérnök 2, 
Tóth Imre Kunszentmiklósi főbíró 6, dr. Vargha Gyuláné 
1.0, Derecske 14 kor. 

ISKOLA. 

A tudományos egyetemek hallgatói. A közoktatás-
ügyi minisztérium kiadásában megjelenő Hivatalos Köz-
löny most számol be a hazai főiskolákon az 1915—16. 
iskolai év első felében beírt hallgatók létszámáról. E be 
számolás összehasonlítja az iskolai év első felének lét-
számát a múlt iskolai év első felének létszámával. 
A háború megapasztotta a főiskolák növendékeinek szá-
mát. így Budapesten az idén beiratkozott 3882 hallgató, 
a műit évben 8185. Apadás 4303. Kolozsváron az idén 
703, tavaly 1213. Apadás 510. Debreczenben az idén 
290, tavaly 354. Apadás 64. Pozsonyban az idén 147, 
tavaly 150. Apadás 3. A műegyetemen az idén 993, 
tavaly 1804. Apadás 811. A jogakadémiákon az idén 
643, tavaly 953. Apadás 310. Összesítve ez adatokat, 
megállapíthatjuk, hogy a hazai főiskolákra az idén be-
iratkozott 6658 hallgató, tavaly 12,658. Az apadás tehát 
6000. Ha figyelembe vesszük, hogy a múlt iskolai év 
eredménye is nagy apadást jelentett az előző évhez ké-
pest, igazán megdöbbentően szomorúak ezek az adatok. 

Előadások az Országos Paedagogiai Könyvtár és 
Tanszermúzeumban. Az Orsz. .Paedagogiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum f. évi február hó 4-étől kezdve, nyolcz 
egymást követő pénteken, mindenkor d. u. 5 órakor, 
előadásokat rendez azoknak a feladatoknak a megvilá-
gítására, melyek a világháború nagy éveiben szerzett 
tapasztalatok alapján tanügyi és köznevelési intézmé-
nyeinkre, vagy egyes tanulmányi ágakra a közel jövőben 
várakoznak. Az előadások sorrendje következő: Február 
4-én: Dr. Szász Károly, a képviselőház alelnöke: Köz-

művelődési kérdésekről. Kemény Ferencz, állami főreál-
iskolai igazgató: A világháborúnak egyetemes nevelés-
és iskolaügyi tanulságai. Február 11-én : Dr. Marczali 
Henrik, tud. egyetemi ny. r. tanár: A történet és a föld-
rajz tanítása és a világháború. Nagy László, áll, tanítónő-
képző-iníézeti igazgató : Az ifjúság erkölcsi nevelése a 
háború tanulságai alapján. Február 18-án: Dr. Imre 
József, egyetemi m. tanár : Pedagógiai feladatok a vakok-
kal és gyengelátókkal szemben. Urhegyi Alajos, állami 
tanítónőképző-intézeti tanár: Erkölcsi tartalmú olvasmány 
tárgyalása a népiskolában a hazaszeretetre nevelés szol-
gálafában. (Gyakorlati tanítás keretében.) Február 25-én: 
Dr. Fest Aladár, kir. tankerületi főigazgató : A háború 
és a középiskolák reformja. Dr. Petri Mór, kir. tanfel-
ügyelő : A világháború tanulságainak alkalmazása a nép-
nevelésre és népoktatásra. Márczius 3-án: Dr. Bozóky 
Endre, az Orsz. Közoktatási Tanács t i tkára: A világ-
háború tanulságainak felhasználása mennyiség-terjnészet-
tani tanításunkban. Dr. Koch Nándor, áll. főgimnáziumi 
tanár : Hogyan értékesítsük a háború tanulságait a ter-
mészetrajz és vegytan tanításában. Márczius 10-én: Dr. 
Kacsóh Pongrácz, székesfővárosi főigazgató: A háború 
és a zene. Márczius 17-én: Dr. Alexander Bernát, tud. 
egyetemi ny. r. tanár: A háború tanulságai az iskolai 
nevelésre. Dr. Nádai Pál, iparrajziskolai tanár : ízlés-
kultura és szülőföldszeretet. Márczius 24-én : Berta Ilona, 
az Erzsébet, Nőiskola igazgatója: A háború tanulságai és 
a nőnevelés. Dr. Radnai Rezső, miniszteri tanácsos: 
Régi ideálok a nevelésben. 

Új udvari tanácsos. Dr. Finkey Ferencz, pozsonyi 
m. kir. tudom, egyetemi tanárt a ki előbb Sárospatakon, 
majd Kolozsváron működött, Ő Felsége a törv. előkészítő 
bizottságban kifejtett buzgó munkásságának elismeréséül 
a m. kir. udv. tanácsosi czímmel tüntette ki. Gratulálunk! 

Erdei iskola. Petreczky Jenő Beregvármegye segéd-
tanfelügyelője, a ki a háború kezdete óta hadiszolgálatot 
teljesít, jelenleg a zánykai XVII. őrkülönitmény parancs-
noka. Fennmaradó szabad idejét valóban nemes, kultu-
rális munkára használja fel. A Zányka és Osszatelep 
környékén elszórva lakó munkáscsaládok gyermekeit, 
a kik a rossz közlekedési viszonyok miatt a messze 
iskolákba nem járhattak — összegyűjtötte s iskolát léte-
sített velük. Összesen 18 an vannak az erdei iskolában. 
A „tanterem" felszerelését Petreczky saját költségén 
csináltatta s ő látta el írószerekkel is a gyermekeket. 
Összesen négy osztályban tanulnak s az „elsősök" már 
jól írnak, olvasnak. Ez az első erdei iskola Beregben s 
dicséret illeti érte a buzgóságáról ismert segédtanfel-
ügyelőt. 

EGYESÜLET. 

Az Evangéliumi Leány Diákszövetség 1916. év 
január hó 30-tól február hó 2-ig bezárólag a Lónyai-u. 
4/c. alatti ref. főgimnázium dísztermében tartja ötödik 
téli konferencziáját. Programm : Január 30-án : Megnyitó 
teadélután, délután 5 órától 7 óráig. Előadást tart dr. 
Szabó Aladár: A keresztyén konferencziák szükséges-
ségéről. Bibliát magyaráz Victor Gabriella. — Nyilvá-
nos előadások: Január 31-én, délután 6 órától 8 óráig: 
1. Elnöki megnyitó. Kayser Margit. 2. Az örök béke 
problémája. Mojsisovich Margit. 3. A társadalmi rétegek 
harmonizálása. Kayser Margit. 4. „Én meggyőztem a 
világot." Vargha Gyuláné. — Február 1-én, délután 
6 órától 8 óráig: 1. Intézményes reformok és egyéni 
átalakulás. Benkő István. 2. Mit várhat a nő az átal^-



kult társadalomtól? Pók Margit. 3. „Mindnyájan átválto-
zunk." Gábor Zsuzsanna. — Február 2-án, délután 6 órá-
tól 8 óráig: 1. Életkörülményeink és életeszményünk 
kapcsolata. Tildy Jolán. 2. A tudományos műveltségű nő 
a családban. Deme Lászlóné. 3. Záróbeszéd. Kayser 
Margit. — A teadélutánra belépődíj 1 K. Az előadásokra 
a belépés díjtalan. Minden diákleányt és minden érdek-
lődőt szeretettel meghív a Vezetőség. — Vezetők kon-
ferencziája vasárnap, kedden és szerdán délelőtt 9—11-ig 
a Diákszobában (IX., Csillag-utcza 4., III.). Minden evan-
géliumi munka vezetőit szívesen látjuk. 

Oiákgyűlós Kolozsvárt. A Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség szokásos téli vezető-gyűlését 
az idén vándorgyűléssé teszi ós az ország második leg-
nagyobb diákközpontjában, Kolozsvárt tarja meg január 
30—február 2-án. Programmja a következő : I. d. e. 
9—10. Az első nap (vasárnap) kivételével minden nap 
bibliatanulmány. Tárgya: „A tanítványokkal Jézus isko-
lájában". II. d. e. 10—11. Vasárnap : konferencziai isteni-
tisztelet, melyen dr. Kenessey Béla ref. püspök prédikál. 
1. Mi a keresztyén diákmozgalom? 2. A keresztyén diák-
mozgalom kísértő veszélyei. 3. Kik voltak mozgalmunk 
erősségei első éveiben? III. d. e. 11—12. Minden nap : 
bevezető előadások után megbeszélések a következő tár-
gyakról : 1. Milyen különböző diáktipusokkal vannak ne-
hézségeink munkánk közben ? 2. Hogyan készítsük elő 
a következő nyári középiskolás konferencziákat ? 3. Milyen 
rendkívüli kötelességeket teljesíthet mozgalmunk a háború 
hátralevő ideje alatt? 4. Milyen útmutatást olvashatunk 
ki a háborúból a későbbi munkánk számára? IV. d. u. 
5—6. Mindennap előadás a következő tárgyakról: „Tá-
volabbi czélok, melyeknek közvetett szolgálatára moz-
galmunk hivatva van". 1. A serdülő ifjúság keresztyén 
gondozása. 2. Népünk felemelése. 3. Egyházaink fel-
ébresztése. 5. A külmisszió ügye a jelenlegi világátala-
kulások fényében. V. d. u. 6—7. Az első három napon : 
rövid bevezető előadások után megbeszélések a követ-
kező tárgyakról: 1. Milyen ürügyekkel szoktuk felelősség-
érzetünket lazítani ? 2. Milyen különös kísértései vannak 
a vezetőnek ? 3. Milyen különös kiváltságai vannak a 
vezetőnek? Az utolsó napon: Záróbeszéd. Végleges pro-
grammot az előadók nevével a gyűlés előtti napokban 
kapnak a részvételre jelentkezettek. A gyűlés helye a 
kolozsvári ref. theol. fakultás épülete lesz, melynek inter-
nátusában, illetve konviktusán a gyűlés résztvevői napi 
1'80 K-ért teljes ellátást és szállást kapnak. Jelentkezni 
lehet Budapest, VIII., Üllői-út 26/b. I. 5. alatt, a MEKDsz. 
központi irodájában. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület a ref. főgimná-
zium (Lónyay-utcza 4/c.) dísztermében minden hétfőn 
délután 3—6 óra közt varróórákat tart. E varróórák kere-
tében előadást tar tanak: Január 24-én: B. Pap Lajos : 
A gyermek lelki fejlődéséről. Január 31-én: Muraközy 
Gyula: Ibsen és a keresztyénség. Február 7-én: Barát 

József: A nő helyzetének változása az őskeresztyénség 
hatása alatt. Február 14-én : Dr. Szőts Farkas : Teen-
dőink a háború után. Február 21-én : Kunszt I rén: A 
kinai nő. Február 28 án : Megyercsy Béla: A nő szo-
cziális munkája. — A varróórákon az egybegyűltek sze-
gények részére varrnak. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület „Hiradó"-ja 
hozza a következő februári munkaprogrammot: 3-án este 
8 órakor bibliai- eszmecsere: A világ kezdete. (I. Mózes 
I. 1—-26. Vezeti Barát József titkár. 6-án este 6 órakor 
a Katona-Otthonban szabad előadást tart dr. Koczogh 
András: Az orosz nagyhatalom keletkezése. 10-én este 
8 órakor bibliai eszmecsere: Az ember és a természet, 
(I. Mózes I. 27—31.) Vezeti dr. Koczogh András. 13-án 
este 6 órakor a Katona-Otthonban : Babona és varázslat. 
(III. rész.) B. Pap Lajos. 17-én este 8 órakor bibliai 
eszmecsere: Martírvér. (Lukács XII. 3—12.) Vezeti Barát 
József titkár. 20-án este 6 órakor vetített képes előadás. 
24-én este 8 órakor bibliai eszmecsere: Á kisebbség. 
(Lukács XII. 29—34.) Vezeti Barát József titkár. 27-én 
este 6 órakor a Katona-Otthonban szabad előadást tarf 
B. Pap István theol. tanár, elnök. Minden pénteken este 
fél 8 órakor: Vasárnapi iskolai előkészítő-tanfolyam. 
Vezeti Barát József titkár. Hölgybizoltsági varróóra min-
den kedden d. u. 3—6-ig. Utána bibliamagyarázat. Fiúk 
számára minden szerdán délután játék és bibliakör. Ve-
zeti SzathmáiT Sándor. 

GYÁSZROVAT. 

Eartha János búni ref. lelkész életének 60-ik, 
lelkipásztorkodásának 32 ik évében f. hó 14-én meghalt. 

1(1. Péter József szőlősardoi ref. lelkész, a tornai 
egyházmegye tanácsbírája, életének 74-ik, lelkészségé-
nek 47-ik évében elhunyt. 

Nyíri Kálmán érkávási ref. lelkész életének 32-jk 
lelkészségének 6-ik évében f. hó 9-éri elhunyt. 

Iíácz István gáti ref. s.-lelkész életének 29-ik évé-
ben f. hó 13-án meghalt. 

Nagy veszteség érte dr. Szabó Sándor sárospataki 
jogtanárt. Fia, i fj . Szabó Sándor joghallgató életének 
23-ik evében hosszas, súlyos betegség következtében 
elhunyt. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
O—y L—s. Kérem az illető dolgot a hét elejére. Szíves 

üdvözlet! — V—e E — k. Nagyon szép, a mit küldött, de nagyon 
hosszú, egyelőre nem jöhet, — B—i J— ö. A lev.-lapot megkap-
tam, de a többi, fájdalom, késik. Mindnyájunk részéről üdvözlet! 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 
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Debreczeni LelKészi Tár 
SzerKesztiK: Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond. 
Tartalma: 1-ső száma megjelent. 
I. THEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ. 

Dr. Varga Zsigmond: Az ókori keleti kutatások 
hatása a theológia különböző ágaira s azoknak 
egymáshoz való értékviszonyaira. 

II. BESZÉDEK ÉS IMÁK STB. 
Dr. Baltazár Dezső: Megtartás az Úrban. Közön-
séges egyházi beszéd elő- és utóimával. (Háborús.) 
Pásztor: Mindent cselekedhetem. Egyházi be-
széd. (Háborús.) 
Csűrös Jóísef: Mit prédikál a háború? Egy-
házi beszéd. (Háborús.) 
Marjay Károly. Megújulás! Újévi egyházi beszéd 
1916. év újesztendején. (Háborús.) 
Raffay Sándor. A talentoniokról. Bibliama-
gyarázat. 
S. Szabó József. Az örökkévalóság keresése. 
Egyházi beszéd ifjúsági istentiszteletre. (Háborús.) 
Szombati Szabó István. Imádság harcztéren 
eltemetett katona emlékére. 
Dr, Tüdős István. A játszó gyermekek és az 
utolsó ítélet. Közönséges egyházi beszéd elő- és 
utóimával. 

III. ÉRTEKEZÉSEK STB. 
Dr. Lencz Géza. A háború ethikai megítélése. 

Előfizetési díja: Egész évre K 14.—, félévre K 7.50, negyed-
évre K 4.—. Az ORLE és MELE tagjainak egész évre K 12.—. 
M u t a t v á n y s z á m o t kívánatra ingyen és bérmentve 
küld a kiadóhivatal: Debreczen, Piacz-utcza 34. szám. 

^ 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 í'elszereU hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

CSUHA ANDRÁS 35 »XÓ 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D I F f t F D OTTí í gőzüzemre berendezett csász. 
I v I L v I L I y U 1 1 U és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb temploinorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 
Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
K párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező lizetési 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). Orgonajavi-
tásokat ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

® 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

Mf 

® 

® ® 

® ® ® 
<D E B R E S Z T O . 

képes keresztyén szépirodalmi, csa- | | 
ládi é s ifjúsági havi folyóiratot. © 
Szerkeszti: ® 
M E G Y E R C S Y B É L A . | 
Előfizetési díja egy évre 2 kor. j§ 
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: ® 
I Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® ® 
@®@®®®® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® < § > ® 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság; 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., 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 lagok díjarányukban 
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, vag}' 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 <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 

„GONDVISELÉS" 
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 vegves-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



STOWASSER J. 

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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maövar — villamos erőre berendezel! — hangszergjár. 
cs. és kir .'udvari hangszergyáros, 
a m. klr. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, I I . , Lánozíhd-u, 5 , sz, G y á r : Öntöház-u, 2 . sz, 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

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 

9 f 

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 áruforga lommal . 

PE.NZE.T 
visszaHüldjüK ha a megrendelt árú 

nem felel meg. 
VidéKre 20 Korona rendelésnél 
portóKöltséget nem számítunK. 
Férf i - ing 100 m i n ő s é g sz ínes mel lű d b . . K 4 . — 
Fér f i - ing 100 m i n ő s é g egész f ehé r d b . . „ 4 . — 
Fér f i - ing 150 m i n ő s é g d a m a s z t mellű d b . „ 5 . — 
Férf i - ing 150 m i n ő s é g k e m é n y p iké mellű d b „ 5 . — 
Férf i - ing 2 0 0 m i n ő s é g k e m é n y p iké mellű d b „ 7 . — 
Fér f i -há ló ing 1 méter hos szú d b . . . . „ 6 .— 
Fé r f i -nad rág Ima k ö p p e r h ú z ó s d b . . . . „ 5 .— 
Fér f i -nad rág Ima k ö p p e r g o m b o s d b . K 5 . — , 6 . — 

I n g - r e n d e l é s n é l k é r j ü k a n y a k b ő s é g e t p o n -
t o s a n m e g a d n i . 

R ö v i d á r ú - ü z l e t ü n k b e n m i n d e n f é l e szabóke l l ék ( k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) k a p h a t ó . 

Rende l é sek a l e g n a g y o b b körü l tek in tésse l azonna l 
e szközö l te tnek u tánvé t mellet t . 

Herzog TestvéreK, Budapest 
F ő - Ü 2 l e t : V I . , K i r á l y - u t c z a 3 4 . 

F i ó K - ü z l e t : V I I . , R i r á l y - u t c z a 21 . 

!! Legújabban megjelent hönyveh!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században: írta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3.— 

Akarsz-e d iadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A val lás élete. írta dr. Szöts Farkas 3. — 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás f á j a . Irta Takács Mihály . . . . 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . 
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Menyasszonyi Kelengyék 
300—12,000 Koronáig 

Baby és gyermeKfehérneműeK 
minden árban. A sifon, vászon és damasztárú 
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TARTALOM. Az Ele t Könyvébő l : Halál, örök élet. Gödé Lajos. — Veíé rcz ikk : A reformáczió négyszázados évfordulóiának 
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Az Élet Körevéből . 

Halál, örök élet. 
A bűn zsoldja a halál ; 

az Isten kegyelmi ajándéka 
pedig örök élet a mi Urunk 
Krisztus Jézusban. 

Róm. 6.23-

Ismét behoztak egyet. Egyet a sok közül. Egyet 
a sok után. 

De be is népesülsz, b . . . i domboldal! Rajtad, 
körülötted üresek a házak. Régi lakóid elmentek. El-
szórta Őket a vihar. Ki tudja, merre! Ki tudja, hová! 
Új lakóid hűségesebbek lesznek! — Ne engedd bán-
tani kicsiny hajlékuk tetejét, f e j f á j á t ! Susogjanak fe-
nyőid nékiek csendes, édes álmokat ébresztő zenét. S ha 
néha, néha beszélgetni akarnak messze földről, vad-
regényes halmokról, napfényes rónáról, arról a kicsiny 
házról, azokról a tulipános ládán játszogató apró árvák-
ról : akkor némuljanak el a susogó tűlevelek! Szent a 
halottak álma ! Csak erre vágynak, ezt kívánják. Teljesítsd 
ezt az óhajtásukat, b . . . i domboldal! Hisz itt maradnak 
sokáig! Nagyon sokáig ! 

Készen is már a sír. Már benne fekszik a bús 
tanyának ú j lakója. 

Itt állok fölötte. Úgy elgondolkozom. Miért is van 
ez így? Miért kell új, meg új csendes hajlékot építeni? 
Miért hagynak itt testvéreink oly fiatalon egymásután? 
S ha már így van, találok-e valami magyarázatot, valami 
megnyugtatót? Eszembe jutnak Pál apostol szavai: 
„A bűn zsoldja a halál; az Isten kegyelmi ajándéka 
pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." 

Hogy is gondolja ezt az apostol? 
A halál egy ember bűne által jött a földre. „Az 

Úr mondta az embernek: „Mivelhogy . . . ettél arról a 
fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: 
Átkozott legyen a föld te miattad ! . . . Orczád verítéké-
vel egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert 

abból vétettél: mert por vagy te és ismét porrá leszesz." 
(I. Móz. 3 . 1 7 - 1 9 . ) A bűn egy ember által elhatott az ösz-
szes emberekre. Elhatott a büntetés is. A halál. S Ez 
mutatkozott is csakhamar Még pedig rettenetes alakban. 
A teremtés történetének fényes lapjáról csak egyet kell 
fordítanunk, ránk mered az a sötét kép. „És lőn, mikor 
a mezőn valának, támada Kain Ábelre, az ő atyjafiára 
és rnegölé őt." (I. Móz. 4.8.) Tehát megnyílt az első sír. 
Utána a sok, sok. Egymást érik a halotti menetek. 
A szomorúak. A lesújtók. Az ember megretten. Leborul 
a hatalmas Jehova előtt. Mellét veri. Porban fürdeti 
homlokát. Imádkozik. A halotti menetek sorjáznak tovább. 
Áldozik égő áldozattal, véres áldozattal. Lehangzik az 
Úr szava: „Avvagy eszem-e én a bikák húsát és a ba-
koknak vérét iszom-e? (Zsolt. 50M3.) Tehát hiába min-
den! A Kain-bélyeg csak tovább ég az emberi homlokon 1 
A szentek szentjét elzáró kárpit le van bocsátva! „Egy-
nek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat." 
(Róm. 5.18.) 

Az ember emelkedni akar s mélyebbre sülyed. 
Csúfolkodva já r ja meg azt a vérvirágos golgotai utat. 
Gűnykaczajjal állja körül azt a meggyötört nagy Szen-
vedőt. Az Úr eltűri mindezt, hogy minél jobban kitűnjék 
az emberi bűn és sz isteni kegyelem. Eltűri csak azért, 
hogy akkor, mikor elsötétül a nap, mikor a föld meg-
rázkódik, ott, azon a legsötétebb halmon, a Golgotán 
felragyogjon az 0 megváltó kegyelmének napja. Azt a 
tátongó szakadékot, a mely eltávolította és elzárta az 
embert Istentől, áthidalja a kereszt. Fel a fejekkel, fel 
a szívekkel, megtérni akaró bűnösök, az édes Atya há-
zához visszakívánkozó tékozló fiúk! Kiderült az ég! 
A szentek szentje előtt ketté hasadt a kárpit! „Miképen 
egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kár-
hozat : azonképen egynek igazsága által mieden emberre 
elhatott az életnek megigazulása." (Róm. 5.18.) „Ne fél-
jetek többé a sírtól, Isten kegyelméhez ragaszkodó hí-
vek ! Oda csak az száll alá, a mi a porból vétetett! 
Minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá let-



tetek pedig Istennek: megvan gyümölcsötök a megszen-
teltetésre, a vége pedig örök élet." (Róm. 6.2.r) 

Aludjál hát csendesen, b . . . i domboldal új lakója ! 
A bűn zsoldja a halál! Látjuk ezt napról napra! Vé-
tekbe merültünk, Isten ellen támadtunk egy által és egy 
után mindannyian. Ezért elköltözünk a mi atyáink után. 

De Isten kegyelmes, irgalmas. Magához fogadja 
elszálló lelkünket Egynek érdeméért. — „A sír csak 
útjokba esik, kik a szebb hazát keresik." Te már át-
léptél az akadályon. Ott vagy a túlsó parton azokban a 
hajlékokban. En csak tükör által homályosan látok, te 
már színről színre; bennem csak rész szerint van az 
ismeret, te már úgy ismersz, a mint ismertetel. Te már 
látod szemtől szemben nemcsak azt, hogy „a bűn zsoldja 
a halál", hanem azt is, hogy „az Isten kegyelmi aján-
déka örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban0 . 

B . . . i domboldal, ne engedd bántani a kicsiny 
hajlékok tetejét, f e j fá já t ! Fenyők, susogjatok csendes, 
édes álmokat ébresztő muzsikát! 

Oroszország, 1916 január 20-
Gödé Lajos. 

A REFORMÁCZIÓ NÉGYSZÁZADOS 
ÉVFORDULÓJÁNAK MEGÜNNEPLÉSE. 

A reformáczió négyszázados jubileuma oly gyorsan 
közeledik, hogy annak méltó megünnepléséről most már 
csakugyan mind sűrűbben kell beszélnünk, hiszen az 
egyházkerületek addig már úgyis legfeljebb csak 2—3 
közgyűlést tartanak. Viszont megfelelő és a jubileumhoz 
méltó nagyobbszabású intézmények létesítéséhez meg 
alapos előkészület, költségvetés és tárgyalás szükséges. 
Ezért nagyon helyes volt az is, hogy a püspökök és fő-
gondnokok e tárgyban már egyszer ülést is tartottak. 
Ezen az ülésen, mint közöltük ís, azt határozták, hogy 
az egyetemes egyház a jubileum emlékére egyetemes 
egyházfenntartási alapot létesít, a mely hivatva lesz az 
egyházat az államhoz kötő s folyton keményebben szo-
rító kapcsoktól megszabadítani. Mi a püspökök és fő-
gondnokok e lépését a legnagyobb örömmel üdvözöljük, 
mert ez a lépés szerintünk visszatérést jelent azokra az 
egyedül helyes alapokra, a melyeket a későbbi kálviniz-
mus az államtól való tökéletes függetlenségben jelölt 
meg s a mely alapról az egyház az utóbbi évek folya-
mán mindig jobban és jobban kezdett már lecsúszni. 

A fentebb említett értekezleten egyébként s az 
egyházi lapokban is újra előhozták némelyek az unió 
kérdését is. A szerencsétlen német példa tehát újra kísért. 
Úgy látszik, még mindig nem temettük el elég mélyen, 
hogy ne járjon fel a naiv lelkeket továbbra is kísérteni. 
Reméljük azonban, hogy komoly formában nem is kerül 
majd szőnyegre. Mi már sokszor megmondtuk róla a 
véleményünket. De ha kell, elmondjuk még százszor, 
hogy ez a szerencsétlen terv végleg lekerüljön a napi-
rendről. Örülünk annak is, hogy legutóbbi vezérczikkei-
ben végre a „Lelkészegyesület" is határozottan állást 

foglalt ellene. Egygyel kevesebb, a mi elválaszt ben-
nünket. 

A mi most más egyéb intézmények létesítését illeti,-
nincs reményünk arra, hogy ilyet a kerületek közösen is 
létesítenek. Legjobb lesz tehát, ha mindegyikre reá-
bízzuk, hogy mit akar. így legalább még több intézmé-
nyünk létesül, mert mindegyik kerület becsületbeli köte-
lességének tartja majd, hogy külön csináljon valamit. 

Vannak azonban irányelvek, a melyek megszabják 
a mai kor szükségéhez képest az intézmények rendel-
tetését. így egyik legnagyobb problémánk a nőnevelés 
egyetemes emelése és széles körűvé tétele, a melyet 
a korszellem is oly nagy erővel sürget, de elsőrangú 
egyházi és kulturális érdek is egyszersmind. Igen szép 
lenne, ha majd 1917'tői számíthatnánk a magyar refor-
mátus nőnevelés nagyarányú fejlődésének idejét az egy-
háztörténelemben. 

A koronája persze a nagy évfordulónak egy reformá-
tus egyetem felállítása lett volna a magunk fajta „utó-
pisták " szerint. De ez most annyira szomorú téma, hogy 
nem beszélünk róla. Hisszük azonban mi is, hogy „a 
leányzó nem halt meg, csak aluszik". Talán 2017-re 
majd belátjuk, hogy az állami egyetemeknek mégis csak 
„vágynák néminemű fogyatkozásaik". 

A másik nagy vezérelv lehetne a tudomány, iro-
dalom és a sajtó terén sokáig tartott nagyszerű pozi-
cziónk visszahóditásának megindítása. Miért ne létesít-
hetnénk intézményeket e téren elkövetett évtizedes bű-
neink lassú kiküszöbölésére ? 

Egy kiválóan szerkesztett gyermek- vagy ifjúsági-, 
vagy képes családi lap, könyvnyomda és iratterjesztés 
sokkal nagyobb jelentőségű dolog szerintünk szocziális 
szempontból, mint egy internátus vagy árvaház felállí-
tása ós kisebb tőke is elég a jól kiszámított megalapo-
zásához, persze nem protekcziós, hanem ahhoz értő-
emberek vezetése alatt. 

Azután előlegezhetné például a konvent tíz-húsz. 
világhírű és elsőrangú theologiai munka lefordításának 
és kiadásának költségeit is a parochiális könyvtár kötetei 
mellett. Hiszen ezzel is emelnénk a theol. tudományos-
ság színvonalát. És így tovább. Eszme, gondolat van 
bőven, csak ki kell válogatni belőlük a legjobbakat. 

Budapestnek pedig külön is meg kell örökíteni a 
reformáczió négyszázados évfordulóját. És pedig nem-
csak úgy, hogy a meglevő 400,000 koronából megépíti 
a józsefvárosi templomot, hanem úgy, hogy mindenek-
fölött két fontos dolgot épít. Először egy gyönyörű nagy 
evangelizáló termet amfiteátrális formában, a város köz-
pontjában, akár a Kálvin-téri templom végéhez ragasztva, 
üvegtető alatt az udvarban, úgy hogy ez mindennemű 
nagyszabású református gyűlésekre alkalmas legyen s 
a konfirmáczió-oktatás stb. tekintetében is az egyháznak 
hasznára váljék. Szóval olyasvalamire gondolunk, mint 
a genfi híres „Salle de la JReformation", a mely annyi 
nagyszabású gyűlésnek volt már színhelye Kálvin váro-
sában. Ezzel az ország kongresszusokat tartó egyesüle-



teit is nagy hálára kötelezné, mert hiszen köztudomású, 
hogy nincs Budapesten egyetlenegy olyan nagy termünk 
sem, a mely igazán impozáns, nagyszabású gyűlések 
tartására alkalmas lenne. 

A Ráday-utczai díszterem kicsiny és a második 
emeleten van. A Lónyayutczai főgimnázium díszterme 
szóba sem jöhet s különben az is a második emeleten 
van. A skót missziós nagyterem mindentől messze esik, 
a konvent díszterme meg már nincs is Budapesten. Min-
denképen nagy szükség lenne tehát egy hatalmas, üveg-
tetős, utczai bejáratú impozáns teremre, a mely nagyobb-
szabású ünnepélyekre és gyűlésekre is alkalmas. 

A második dolog, a mit szintén a budapesti egy-
háznak kellene megcsinálni, egy keresztyén szálloda 
építése (Christliches Hospiz) lehetne. A budapesti egyház 
építendő palotájának Oroszlán-utczai vagy Lónyay utczai 
részét, a melyet úgyis bérháznak szántak, egyenesen 
erre a czélra építtethetnék fel s az egész Ilospizet ki-
adhatnák a ker. ifjúsági egyesületnek bérbe. Nagyon 
valószínű, hogy az egyház így is megtalálná a maga 
számadásait. A magyar reformátusságot pedig óriási 
hálára kötelezné azáltal, hogy a város igazi szívében 
valóban keresztyén szellemű otthont tudna a vidékről 
feljövőknek mindenkor nyújtani. Szóval lényegében ez 
is országos jelentőségű intézmény lehetne. 

Cserébe pedig mindezért megépíthetné az ország 
reformátussága Budapesten s így természetesen elsősor-
ban a budapesti egyház örömére és használatára azt a 
szép kis templomot, a mely a világháború emlékezetére 
állana itt a reformáczió jubileumától kezdődőleg, az 
ország szívében. 

Nagy Ferencz esperes vetette fel ezt a szép gon-
dolatot lapunkban. Mi a legnagyobb mértékben helye-
seljük ezt, mert össze is lehetne kapcsolni a kettőt. 
A templomot a világháború emlékezetére s a reformáczió 
négyszázados jubileumának örömére építhetnénk fel kö-
zösen. A szükséges összeget ma, a mikor pénzrbőség van 
a nép körében, nagyszabású agítáczióval talán elég köny-
nyen össze is lehetne hozni. Azoktól pedig, a kiknek 
halottjuk is van a világháborúban, külön alapítványokat 
is lehetne szerezni. Csakhogy ehhez persze országos szer-
vezés és agitáczió kellene, de minél előbb. 

Annyi bizonyos, hogy jó lenne, ha a reformáczió 
jubileumának megünneplésével minden egyházmegye és 
lelkészértekezlet foglalkoznék. Az összes jelentéseket és 
terveket aztán egy külön bizottságnak kellene fontolóra 
venni ós osztályozni. így lehetne aztán a legértékeseb-
beket nyilvánosságra hozni és megvalósulásuk érdeké-
ben egyetemes agitácziót indítani. 

Sebestyén Jenő. 

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

„PROTESTÁNS TÁMADÁS A JEZSUITÁK 
ELLEN." 

— Válasz a „Magyar Kulturá"-nak. — 

II. 
bb. a királykoronázó Simor herczegprimást is bele-

keveri erőszakosan argumentumai közé. Szerinte, ha a 
törvényhozás ezt az abszolutizmus ideje alatt kinevezett 
herczegprimást nem tekintette volna esztergomi érsek-
nek, I. Ferencz József se volna törvényes magyar kirá-
lyunk, minthogy csak az lehet törvényes király, a kit 
az esztergomi érsek megkoronáz. Ebből azután — igazi 
jezsuita rabulisztikával és vakmerőséggel — azt a követ-
keztetést vonja le, hogy „vigyázzon tehát kissé jobban 
a Prot. Egyh. és Isk. Lap : ha a jezsuitákat visszatele-
pítő legfelsőbb királyi (?) leirat nem elég neki, akkor 
— ugyanez alapon — azon is kételkednünk kell, van-e 
Magyarországnak törvényesen koronázott királya s I. Fe-
rencz József nem trónbitorló-e ? Ugyebár ennyit még sem 
mer állítani?" Nem szívesen követjük vakmerő elkalan-
dozásaiban bb.-1, mégis fölvilágosítjuk a felől, hogy a 
koronázás törvényes volta távolról sem az esztergomi 
érseken fordul meg. Hadd beszéljen helyettünk ismét a 
budapesti egyetem r. kath. közjogtanára: „A törvényesen 
egybegyűlt országgyűlés azon állami orgánum, mely a 
koronázás közjogi tényére hatáskörrel bír. Azon diszting-
válás, miszerint a nemzet és a kath. egyház, vagy ennek 
főpapsága koronáz, nem szükséges, sőt nincs is helyén, 
miután az országgyűlésnek a főpapság alkateleme. A ko-
ronának a király fejére tétele a primás, vagy a primási 
szék üresedése, a primás akadályoztatása esetén öt helyet-
tesítő magyar kath. főpap és az országgyűlés külön meg-
bízottja . . . által együttesen történik". Tehát a herczeg-
prímás közreműködése nélkül is lehet valaki törvényesen 
megkoronázott király! 

Nyilvánvaló, hogy a magyar törvényhozás a törvé-
nyes uralom helyreálltával nem foszthatta meg állásuk-
tól az abszolutizmus ideje alatt kinevezett egyházi digni-
táriusokat. Egész más elbírálás alá esnek azonban azok 
a nem személyi vonatkozású uralkodói ténykedések, a 
melyekbe még az alkotmányunkat új alapokra fektető 
1848 as törvények előtt is befolyást gyakorolt a magyar 
törvényhozás. Ilyen ténykedés — többek közt — a szer-
zetesrendek betelepítése is. 

Kifogásolja bb. az újabb szerzetesrendek befelepí-
téséről szóló 1715: 102. t.-cz.-ről vallott értelmezésünket. 
Ennek 3. §-a szerint „a jövőben semmiféle szerzetesrend 
és zárda nem szaporíttatik állami szükség és a királyi 
felség kegyes beleegyezése nélkül". De vájjon megálla-
pítható-e az állami szükség fönnforgása az országgyűlés 
nélkül? Épen ezért hivatkoztunk az egyes szerzetes-
rendek beczikkelyezéséről szóló 1723 : 96., 1729 : 50., 
1741: 65., 1765: 42., 43. t.-czikkekre. Ha a szerzetes-
rendek bevételének a joga a királyoknak ú. n. „fönn-
tartott jogai" közé tartozott volna, vájjon megengedték 
volna-e az uralkodó jogaikra féltékenyen őrködő III. Ká-



roly vagy Mária Terézia, hogy jogaik csorbításával az 
országgyűlés is beleszóljon ebbe? 

Ha az 1848-as törvényekben lefektetett újabb alkot-
mányunk megalkotásáig még lehetett volna is ezt vitatni, 
ma már az érdekelt r. katli. egyházi körökön kívül senki 
se vitatja, hogy a király a maga főkegyúri jogait is a 
felelős minisztérium és a törvényhozás részesedése nél-
kül gyakorolhatná. Ismét Kmety Károlyra hivatkozunk, 
ki a legnagyobb határozottsággal utasít vissza minden 
ilyen törekvést: „Alkotmányunk szellemét és múltját 
tagadja meg az, mondja, a ki a király legfőbb kegyúri 
jogát a királyi közhatalom s így az államhatalom köré-
ből kikülöníteni, az alkotmányos faktoroknak, így az 
országgyűlésnek és felelős minisztériumnak arra való 
befolyását kizárni akarja, egyházi vagy állami jog sze-
rint kizárandónak tart ja" (174. 1.). íme, nem mi, hanem 
a budapesti egyetem r. kath. közjog professzora állítja 
ezt! Annak bizonjságául pedig, hogy a szerzetesrendek 
befogadásánál is szükség van a törvényhozás hozzájáru-
lására, hadd szólaltassuk meg a budapesti egyetem volt 
r. kath. egyházjogtan tanárát, Kőnek Antalt. „Hazánk-
ban — olvassuk Egyházjogtanában (1871.) — régibb és 
újabb országos törvények, jelesen pedig az 1715: 102-
t.-cz. s szakadatlan gyakorlat szerint szerzetes intézete-
ket az országba behozni és alapítani csak királyi enge-
delemmel lehetséges; sőt nem hiányoznak példák, hogy, 
főleg a mult században, több szerzetesrendnek honunk-
ban! elfogadása az országgyűlésen eszközöltetett, . . . és 
hazánk jelen kifejtett alkotmányosságánál fogva a legis-
lativa ebbeli hozzájárulásának szükségessége minden két-
ségen kívül van" (422. 1.). 

Még csak azt kérdezzük &&.-tól, hogy ha a magyar 
törvényhozás magáévá tette volna az 1852. decz. 15-iki 
uralkodói engedélyt a jezsuitarend visszafogadásáról s 
ezáltal törvényes jogalapot nyert volna a jezsuiták itt-
léte : miért akarták akkor Apponyi kultuszminisztersége 
alatt a jezsuitarend reczepczióját tető alá hozni s miért 
nem áll még ma sem mindenük a saját nevükön ? 

bb. arról is gondoskodik, hogy védekezés közben 
erős vágásokat mérjen a magyar protestántizmusra. Ezért, 
bármennyire valljuk most is, hogy a mai nehéz idők 
nem alkalmasak felekezeti ellentétek kiélesítésére, nem 
haladhatunk el szó nélkül ezek mellett. 

Elpanaszolja, hogy reánk, protestánsokra „milliós 
ajándékokat fordított már a közös adópénzből" az állam, 
hogy a közpénzekből évenként csaknem tízszer annyit 
ad az állam nekünk, mint a katholikusoknak. Arról — 
természetesen —• mélységesen hallgat, hogy az állam a 
századok folyamán óriási kiterjedésű birtokokat adott a 
római egyház főpapjainak bizonyos ellenszolgáltatások 
fejében s ezek a milliárdokat érő birtokok még ma is 
a kezükön vannak, a mikor a hadviselés, az igazság-
szolgáltatás stb. terén való terhes kötelezettségeiket már 
rég lerázták magukról. Azt is állítja bb., hogy „ha gim-
náziumra van szükségünk, azt mindig az állammal állít-

tatjuk föl". Nem mondaná meg, hogy 29 gimnáziumunk 
közül melyiket állította föl az állam ? 

Azt is elpanaszolja, hogy a protestántizrnus nyújt 
évszázados szomorú példát a radikális, tomboló szabad-
kőmivességnek a jezsuitákkal szemben való gyűlölködés-
ben s hozzáteszi: „Még azon sem álmélkodnának, ha a 
magyar protestántizmusnak a szabadkőművességgel állan-
dóan együttműködő része, a Baltazár-féle demagóg, sze-
kularizáló irány intézne durva támadást" ellenünk, de 
azon megütődnek, hogy a mi türelmet hangoztató lapunk 
sem átalja „a legtürelmetlenebb kirohanást" intézni elle-
nük. Megnyugtathatjuk bb.-1: ha más kérdésekben van 
is eltérés a reformátusok és az evangélikusok közt, vagy 
Baltazáréit és mi köztünk, a jezsuita-kérdésben minden 
protestáns a legteljesebb mértékben egyetért. Az okát 
is könnyű megérteni. Vájjon a mi irántuk érzett ellen-
szenvünk nem gyönge visszhangja-e csupán annak a ten-
gernyi sok gyűlöletnek, üldöztetésnek, a miben a jezsuiták 
hosszú időkön keresztül, különösen hatalmuk tetőpont-
ján. egyházainkat, iskoláinkat, lelkipásztorainkat része-
sítették? Odáig azonban sohase tudnánk elmenni, a med-
dig ők mentek, hiába vádol meg minket azzal, hogy 
„protestáns írók kath. papok és magyar honpolgárok 
kitolonczolását sürgetik ugyanakkor, mikor nincs egyet-
len szavuk a romboló radikalizmus, a hit és haza de-
strukcziójára fölesküdött szabadkőművesség ellen". Az ő 
kitolonczoltatásukat múltkori czikkünkben nem sürgettük, 
viszont — ha nemcsak ilyenkor olvasnák lapunkat, a 
mikor róluk van benne szó, látniok kellene, hogy — a 
destruktív irányzatok ellen mindenkor a leghatározottab-
ban fölemeltük a szavunkat! 

Az is állítja végül bb., hogy Magyarország kultu-
rális fejlődése „legalább annyit köszön a Jézus-társaság-
nak, mint a magyarság vallási egységét fölöslegesen 
megbontó s annyi véres polgárháborút (?) és fejetlen-
séget okozó idegen protestántizmusnak" és hogy „a 
magyarországi Jézus társaságának legalább annyi histó-
riai és törvényes joga van ahhoz, hogy ez országban 
éljen és működjék, mint akármelyik protestáns feleke-
zetnek". Erre a képtelenül szerénytelen állításra nem 
kell felelnünk: megfelelt már rá sokszorosan a magyar 
történelem. Felelete ott él a r. katholikusok nagy töme-
gének a lelkében is; a kik — bár nem egy felekezeten 
vannak is vélünk, a nagy Beöthy Ödönhöz és nemes 
gondolkozású társaihoz hasonlóan — tisztelnek, becsül-
nek, szeretnek minket, míg őket nemcsak a r. kath. 
hívek ezrei és ezrei, de saját paptársaik se . . . De erről 
már nem is kell szólnunk: ezt az egyet már csakugyan 
jobban tudja bb., mint mi! Dr. K. I. 

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

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



KÜLFÖLD. 
Amerika, 

Hírneves amerikai lelkész elhunyta. Az amerikai 
prot. világnak, közelebbről a ref. lelkészi karnak kiváló 
tagja hunyt el karácsony szombatján Pittsburg városá-
ban, a magyar-barát érzelmeiről ismert dr. Prugh János 
személyében. Az elhunyt 35 esztendőn keresztül szol-
gálta a fényes pittsburgi ref. gyülekezetet és mint ennek 
lelkipásztora, roppant befolyásával és jiagy összekötte-
téseinél fogva a Pittsburg városában lakó magyar refor-
mátusok lelki érdekeinek felkarolására irányította rá az 
egész város társadalmának figyelmét. Ennek eredménye 
lett aztán, hogy az amerikai protestánsok felépítették 
a magyar hittestvéreik részére 25 esztendővel ezelőtt 
az első magyar ref. templomot Amerikában, nevezetesen 
Pittsburg városában. A gyülekezet részére ugyancsak 
dr. Prugh hozatta ki Debreczenből a legelső magyar 
ref. papot is, Kovács János személyében, kinek nemcsak 
útiköltségét, hanem teljes fizetését is elvállalta dr. Prugh 
és az ő lelkes gyülekezete. Dr. Prugh két czikluson 
keresztül volt elnöke az amerikai ref. egyetemes egyház 
zsinatjának és egyáltalán egyike volt az országos hír-
nevű amerikai ref lelkészeknek. Temetése karácsony 
ünnepén ment végbe gyülekezete és a város közön-
ségének óriási részvétele mellett. Gyászbeszédet az el-
hunyt felett dr. James Good theol. tanár, a ref. egye-
temes egyház zsinati elnöke tartott két más lelkész 
segédletével, a temetőben pedig a magyar gyülekezetek 
nevében dr. Harsányi Sándor, kihez az elhunytat 20 
évre terjedő meleg barátság fűzte, búcsúzott el az illusztris 
férfitől, kiben az amerikai magyar reformátusság egy 
igazán nemes barátját veszítette el. A végtisztességtéte-
len több mint 50 lelkész volt jelen. 

A MI ÜGYÜNK. 

Konferencziánkról a most előttünk lévő egyházi 
lapjaink méltánylással emlékeztek meg. Ne vegye senki 
szerénytelenségnek, ha megjegyzéseiket ide iktatjuk. A 
jó ügynek óhajtunk ezzel is szolgálni. 

A Dunántúli Prot. Lap tudósítója a konferencziá-
ról adott részletes méltányló megemlékezése után ezt 
mondja: Az előadások kivétel nélkül megerősítették a 
résztvevőkben a vágyat a munkára, felkeltették az érdek-
lődést s annyi-annyi kérdést adtak hogy alig várjuk a 
legközelebbi konferencziát, mely a felmerült problémákra 
lesz hivatva feleletet adni. Bizony-bizony nagyon sok 
problémánk van nekünk. Ki oldja meg őket? Isten már 
segít nekünk. 0 az, a ki ezeket felébresztette szívünk-
ben. Vájjon mi mit teszünk? 0 már tett. Csodákat mű-
velt. Látunk és látjuk, hogy gyengék, bűnösök, hanyag 
szolgák vagyunk. Adja Isten, hogy ez a konferenczia 
hathatós eszköznek bizonyuljon kérdéseink helyes meg-
oldásához. Adja Isten, hogy minél gyakrabban, minél 
többen összejöhessünk és beszélgethessünk az Úrnak 
dolgairól olyan komolyan, olyan alázatos lélekkel, mint i t t! 

A Sárospataki Prot. Lapok-ban Nagy Béla „A buda-
pesti szép napokról" cz. tudósításában elismerőleg mondja, 
hogy a szép kezdeményezés minden várakozáson felül 

sikerült s a konferenczia jelentőségét így méltányolja: 
A legnagyobb jelentősége ennek az összejövetelnek, hogy 
ott mindnyájan épültünk, növekedtünk a hitben. Van-e 
ennél nagyobb, nehezebb és kívánatosabb dolog a vilá-
gon ? Hogy lélekben épüljön az, a kinek élethivatása a 
lelkek építése . . . Felejthetetlen, kedves órák, napok 
voltak azok ott, a budapesti theologia dísztermében. 
Olyan édes melegség áradt ott a szemekből, szívekből: 
mindenkiéből! elkezdve azon a két jóságos püspökön 
(Németh I. és Petri E.), a legfiatalabb falusi papiglan. 
Képzelni se lehet ennél testvériesebb együttlétet. Én 
azzal a boldog reménységgel távoztam abból a kedves 
hajlékból, hogy a magyar kálvinizmus reneszánsza már 
nem puszta ábránd. 

Az Erdélyi Ref. Szemlében R. L. nemcsak az el-
múlt konferencziát méltatja, hanem programmot is ad 
a jövőre. A vezérczikkből a következőket ad juk : Meg 
vagyunk győződve, hogy a Kálvin-Szövetség kezdemé-
ny ező lépése igen nagy jelentőségű, mondjuk történelmi 
dátum egyházunk belső életében. Nem nagyotmondás ez ; 
bizonyítsák az eredmények és a további lehetőségek. 
A kurzus már a maga külső képében is teljes sikert 
mutatott. Negyven-ötven tagra számítottak és jelentke-
zett körülbelül száz. Az előadásokat állandóan 80—120 
ember hallgatta végig, s a hallgatóság száma nemhogy 
csappant volna, hanem — hogy, hogy nem — folyvást 
növekedett. Pedig ugyancsak tömött programm volt: na-
ponta nyolcz előadást hallgatni végig s köztük legalább 
is három olyat, a mely a theologia alapvető kérdéseit 
sokszor igen tömören és teljes elvontsággal foglalja össze: 
csakugyan nem könnyű dolog. Négy napon át reggeltől 
estig kemény szellemi munkát végzett minden egyes tag, 
tehát szó sem lehet arról, a mi az ilyen papi összejöve-
teleknek a sorsa szokott lenni: a megnyitás után kiki 
megy a maga dolga, mulatsága után s a legfontosabb 
határozatokat már csak egynéhány nagyobbtehetségű ülő 
hozza meg. A mi konferencziánknak ez a komoly állha-
tatosság^, valamint az a tény, hogy magyar kálvinista 
papok a mai drága világban 60—100 koronát képesek 
áldozni csupán azért, hogy gondolatot és lelket vegye-
nek : mély tiszteletre indít mindenkit az ily módon meg-
nyilatkozó komoly életfelfogás, tudományszomj, kötelesség-
érzet és áldozatkészség iránt. Természetes, hogy a kur-
zusról mindenki meggazdagodva jött el. Mindenki tanult 
annál többet, minél többet tudóit már azelőtt is. Nyoma 
sem volt annak a gondolatnak, a mit régebben hangoz-
tattak némelyek : mit, hogy engem ott oktatgasson valami 
tacskó ? Benőtt már nekem a fejem lágya ahhoz, hogy 
iskolába jár jak. Mindenki érezte, hogy itt nem felnőttek 
oktatásáról van szó, hanem közös munkáról és közösen 
kivívott eredményekről. Egyik theologiai tanár kijelen-
tette, hogy ő máskor négy hét alatt sem tanult volna 
annyit, mint most négy nap alatt. Az elméleti kérdések 
pompás összefoglalásai kiváló alkalmat nyújtottak az 
általános tájékozódásra, vagy a halványulni kezdő isme-
retek felújítására. — A konferenczia szellemi légkörében 
nyilván érezhető volt két áramlat (egyik egészségesebb 
ós termékenyítőbb, mint a másik): elméletileg a Kálvin 
gondolatainak a reneszánsza, gyakorlatilag: a kálvini 
theológia alapelveiből következő praktikus állásfoglalás. 
A konferenczia nem röstelte visszatérni Kálvinhoz, tehát 
hatalmasat lépett előre. A Kálvinhoz való visszatérés még 
mindig haladást jelent. Minden keresztyén felekezet között 
a katholiczizmus mellett egyedül a kálvinizmus az, a 
melyik egy óriási ós egységes theologiai rendszer uralma 
alatt kezdette meg és folytatta a maga pályafutását, 
tehát a kálvinizmus szellemi alkata kellene, hogy a leg-



kompaktabb és leginkább elsajátított legyen. A gyakor-
lati kérdések tárgyalásánál nyilvánvalóvá lett a többek 
között először az, hogy nem szabad félnünk a kálviniz-
mus kifelé való vonatkozásainak a megállapításától: kál-
vinizmus és politika, kálvinizmus és liberalizmus, kálvi-
nizmus és szabadkőmívesség, kálvinizmus és szocziál-
demokráezia. Nyilvánvalóvá lett azután az, hogy minél 
több gyakorlati kérdést kell a konferencziák program ra-
jába felvenni : egyliázfegyelem, gyermekvédelem, rokkant-
ügy, átvándorlás, cselédügy, hitoktatók ügye, vallástanítás 
szervezése, a falu, a város stb. Azt is megtanultuk, hogy 
a kurzusokat többször, több helyt lehet és kell rendezni, 
hogy egyszerre ne gyűljön túlságosan nagy tömeg össze. 
A beszélgetés jellegét meg kell őriznünk s ezért 100 ember 
bőven elég egy kurzusra. — Végül megéreztünk ínég egy 
igen nagy szükséget. Azt tudniillik, hogy a pap is pász-
torlásra szorult lény. Nekünk szakadatlanul adnunk kell; 
gondoskodunk-e arról, hogy vegyünk is ? A lélek olyan 
hamar megfásul s a lelki munka mihamar szakmánnyá 
változik. Tehát szükség vau arra, hogy a pásztorok is 
néha gyülekezetté vál janak: meg kell valósítanunk a régi 
kálvinista exerczicziumokat. Nyarankint, egyik-másik üdülő-
hely közelében összegyűlhetne 50—100 lelkipásztor s 
foglalkozhatnék 3—4 napon át a saját lelki életének 
kérdéseivel. Például: A lelkipásztor kísértései. Krisztus 
és az én családom. A betű és a lélek. A halál kapujá-
ban. A mi igazi reménységünk. Miért vannak ellensé-
geim? A ki gyanakodik, hogy ez nem vezet jó ra : siessen 
az első ilyen konferenczián résztvenni. Azután beszéljen 
róla; azt hiszem, lesz bátorsága hozzá. 

A többi lapokról jövő számunkban. 

IRODALOM. 

Válasz „Kr i t ikus inak 
„Brassay Zoltán jogász úr kálváriája" czímü mtivecském bírálatára. 

1. Illetlenség volna tőlem, ha művecském itt e 
helyen védeni akarnám, de mert a kritikának is van 
kritikája, hogy el ne harapódzék a fenti mélyen tisztelt 
„Kritikus"-féle kritika, azért vétót kiáltok; sajnos, hogy 
ép jelenben én volnék a páczos lében, de ma nekem, 
holnap neked . . . 

2. Szerintem a kritika csakis objektív lehet, de 
fenti Kritikus ezt a szó teljes értelmében félrelökte. Az 
egész bírálaton végig vonul a szó legteljesebb értel-
mében vett lekicsinylés, úgy ül a Kritikus az ítélő szé-
kében, mintha joga lenne ítélni eleveneket és holtakat. 
Aztán a tárgyhoz épen semmit se szól érdemlegesen. 
45 soros bírálatában csak három sorban foglalkozik a 
fenti füzettel érdemlegesen (25—28-ig), egyebütt mindig 
oda nem vonatkozó dolgokról beszél, a melyek meg-
czáfolása előtte, úgy látszik, még ismeretlenek, de a 
mélyen tisztelt olvasóközönség előtt eléggé ismeretesek, 
hiszen nem egyszer olvasták e lap hasábjain, hogy úgy 
„Korszerű bibliai magyarázatok" czímű művem, mint 
„ Gyertyafény "-em az őt megillető elismerésben, nem pedig 
negligálásban részesült, a mi azt mutatja, hogy a „Kri-
tikus" a személyeskedés porondjára lépett, a hova bizony 
senki sem követheti. Hogy mégcsak azon észrevétele 
sem állhat meg, mintha bizony én fenti füzetemben 

novella-kísérletre vállalkoztam volna, mi bizonyít jobban 
mellettem, mint ama tény, hogy a legutóbbi Koszorú-
füzet-pályázatra is beküldtem, de kevés vártatva minden 
bírálat bevárása nélkül visszakértem, mivel a kitűzött 
terjedelmet meghaladta. Nem novella-, hanem Koszorú-
füzetről van szó, mely hogy czélját elérte, azzal is 
eléggé bizonyítható, mert rövid egy hó alatt csaknem 
mind elkelt. 

A fenti sorokat nem azért indítom útnak, mintha 
nem tudnék mindezeken is felül emelkedni, hiszen mi, 
kik az Úr munkásaivá lettünk, kevés elismerésre s sok 
gáncsoskodásokra számítunk; hanem mert elhallgatnom 
egy illetéktelen, ilyen kevésbbé objektív alapon nyugvó 
kritikát nem lehetett. Hiszen az is meglehet, hogy ne-
kem ténylegesen adatott öt tálentum irodalmi munkál-
kodásra, de annyit biztosan kell tudnunk, hogyha az 
egyet kamatoztatjuk, még az ötöt is meghaladhatja, 
különösen ha azt elássák. De az olyan kritika, a melyet 
nekem volt (jelen esetben) szerencsém megnyerhetni, 
100 közül 99 esetben egyáltalán nem építő. Az objektív 
kritika előtt földig lehajlok, a fentihez hasonló szemé-
lyeskedést pedig nem tekintem irodalmi munkálkodásnak. 

Szerző. 

Válasz a Szerzőnek. 

Engedtessék meg nekem a következőket meg-
jegyezni: 

1. Bírálatom, mely a szerzőnek mindnyájunk előtt 
rokonszenves személye s mindig tiszteletben tartott pasz-
torális működése ellen egyáltalában nem irányult — tel-
jesen objektív volt. Nem csak csekély magam, hanem 
többek véleményét fejezte ki. Az eddigi bírálatokat — 
hiszen a hallgatás is bírálat sokszor — a szerző iránti 
szimpátia feszélyezte. 

2: Hogy „Brassay Zoltán" nem novella, hanem 
csak Koszorú-füzet, arról nem tehetek. Mindenkit meg-
tévesztett, biztos tudomásom van arról, hogy voltak, a 
kiknek a mű szerencsétlen véletlenből kezébe kerülvén, 
bizonyos következtetéseket vontak le keresztyén szép-
irodalmunkra nézve. 

3. Az én kritikám csak szelep volt, mely a szer-
zőnek ezutáni roppant tevékenységű irodalmi működése 
feletti aggodalmainkat — kifejezésre juttatta. Azt akar-
tuk hangsúlyozni, hogy sokszor erény és jó tett vala-
mire elő nem fizetni is. Rá akartunk mutatni, hogy 
szerző bizonyos talentumok fényét tintájával csak el-
homályosítja s olyan helyre teszi, a hol nagyon kicsi 
— a kamatláb. 

4. A bírálat különben mindig negatíve építő. Olyan, 
mint a metsző-kés, mely levágja a ferde hajtásokat, 
hogy a fa jó irányba nőjjön. Némelyek jó lelkipásztorok, 
de nem írók. A kritika épít, ha általa mindenki meg-
találja a maga helyét. 

{Kritikus.) 



Kamm Adél. írta Seippet Pál. Fordította Földváry Ele-
mérné. A könyv tiszta jövedelme tüdőbeteg katonák javára fog 
fordíttatni. (208 lap. Ára 2 K 50 f. Bizományban Kókai Lajos 
könyvkereskedésében.) 

Ezzel a könyvvel oly könyv hagyta el e napokban 
a sajtót, a mely érdekes, hézagpótló és épen most idő-
szerű. 

Érdekes, mert egy gyógyíthatlan tüdővészben szen-
vedő, de erőslelkü és elbatározású fiatal leány lelki és 
érzelmi világába enged bepillantást, a ki még beteg-
ségében is szolgálni akarja szenvedő embertársait s 
ezzel munkálni Isten országát közöttük. És a könyvön 
végighaladva azt látjuk, hogy minél odaadóbban mun-
kálkodik, annál könnyebben viseli saját súlyosodé beteg-
ségét. Úgy tekinti azt, hogy Isten azért bocsátotta rá, 
hogy ilyen állapotában használjon embertársainak. Üze-
neteivel, leveleivel, röpirataival felkeresi azokat, a kik 
hozzá hasonlóan szenvednek, de a kiknél hiányzik a. 
súlyos kereszt hordozását könnyítő belső, onnan felülről 
vett erő. Egyesületet alakít köztük („a katalinka bogár-
kák egyesületét" !), a kik egymással persze csak írásban 
és körözés útján közlik örömeiket és — a mi gyakoribb 
— fájdalmaikat; de a kik azért e közleményekből 
mégis vigasztalást és erőt merítenek ! Felkeresi leveleivel 
a rabokat, * gyógycsarnokot létesít; szóval a gyenge 
cserépedényben lakozó erős lélek csupa munka és szol-
gálat ott a nehéz kórágyon — siet, mert tudja, hogy 
hamar eljő az éjszaka. 

Hézagpótló a könyv, mert, tudomásunk szerint, nincs 
irodalmunkban más oly könyv, mely egy súlyos beteg 
szeretetmunkáját mutatná be beteg felebarátai érdeké-
ben. Egész kis kötet arról, hogy miként fejlődik a lé-
lek s növekedik a belső ember a szenvedések kohójában 
s hogyan nyer képességet munkálni mások üdvét. 

De épen ezért időszerű is. Hiszen most, fájdalom, 
annyi a betegünk, a kiknek nagy szükségük van arra, 
hogy a betegségben ne csak megpróbáltatást lássanak, 
hanem lássák azt is,, hogy súlyos, emésztő betegségben 
is lehet vigasztalást találni, szolgálni, az Úrnak igáját 
hordani. 

Mindig örülünk, ha buzgó, hivő asszonyaink iro-
dalmilag is részt vesznek az Isten országát építő mun-
kában s valóban elismerést érdemel Földváry Elemérné 
úrnő, hogy — nem kis fáradtsággal és tetemes anyagi 
áldozattal — ezt az értékes könyvet — s pedig jó 
magyarsággal — átültette irodalmunkba. 

A könyv mindvégig érdekes, rövid fejezetei köny-
nved építő olvasmányul szolgálnak s kiállítása — Kamm 
Adél megnyerő, beszédes arczképével — csinos. 

Mindenkinek, a kit a szenvedésben elérhető lelki 
tökéletesség útja érdekel, legmelegebben ajánljuk a 
könyvet, különösképen betegeinknek, a kiknek tekin-
tetét saját szenvedésüktől elvonva, oda irányítja az igaz 
vigasztalódás forrásaihoz! 

Sikvári. 

Az Út. Folyóirat a lelkipásztori munka számára. 
A januári szám tartalma: Csendes óra. A nép. (M. S.) 
Igehirdetés. Kultusz. A mi istentiszteletünk. I. Alapelvek. 
II. A homiletikai istentisztelet. (K. L.) Vallásos nevelés. 
Hogyan tanítsunk vallást? (Vallástanítás az iskolában. 
Legendák és bibliai történetek tanítása M. S.) Gyüle-
kezeti munka, pásztorkodás, belmisszió. (A faíu evan-
gélizálása F. Gy.) (A gyülekezeti munka bevezetése. Egy 
falusi gyülekezet munkaprogrammja. Egy városi gyüle-
kezet munkaterve. I. L.) Kalászok. (Sailer J. M. levelé-
ből egy nagyratörő lelkipásztorhoz.) Szerkesztői üzenetek. 

Közlemények az Evangéliumi Leánydiákszövetség 
munkájából. Szerkeszti Pók Margit orvostanhallgató. 
Tartalom: Gondolatok a konferencziáról. Mn. levele az 
E. Ldsz. tagjaihoz. Tolsztoi eszmevilága. Kayser Margit. 
Rózsahulláskor. (Vers.) Ecsedi Csapó Márta. A háború 
és imádság. Balogh Margit. Hírek. Előfizetési ára egész 
évre 1 kor. 50 fill. Az előfizetési pénzek Pók Margit 
czímére (IV., Vámház-körút 14, I. e.) küldendők. 

A Kisfaludy-Társaság multheti közgyűlésében az 
irodalmi helyre Szász Károlyt, a költőire gróf Bánffy 
Miklóst, a külföldire Aage Madelungot választotta meg. 
Szász Károly székfoglalójában Fiók Károlyról, Bánffy 
gróf pedig dr. Baksay Sándorról tart emlékbeszédet. — 
Elhatározta a közgyűlés, hogy a Társaság megfesteti 
a képes terem számára boldogult Baksay püspökünk 
arczképét. — A Társaság alaptőkéje meghaladja a fél-
millió koronát. 

EGYHÁZ. 

Lelkészbeiktatás. Az ácsi ref. egyházközségben, 
a melyben b. e. dr. Antal Gábor is szolgált, jan. 16-án 
iktatta be lelkészi hivatalába ifj. Czike Lajos egyház-
megyei tanácsbíró Kelemen Bélát, a ki most az északi 
harcztéren teljesít tábori lelkészi szolgálatot. 

Egyházmegyei választások. A vértesaljai egyház-
megyében a lemondás folytán megüresedett világi főjegyzői 
tisztségre és két-két, újonnan létesített lelkészi és világi 
tanácsbírói állásra elrendelt szavazatok január 31-én bon-
tattak fel Bicskén a Lévay Lajos esperes elnöklete alatt 
Sárközv Aurél, Urházy Lajos és Tóth László tagokból 
álló bizottság által. A világi főjegyzőségre megválaszta-
tott dr. 'Sigray Béla dunapentelei földbirtokos; vliági 
tanácsbíráknak Huszár Dezső adonyi főszolgabíró és 
Balassa Sándor vármegyei főjegyző; egyik lelkészi tanács-
bírónak id. Varga Sándor ercsii lelkész, a másik lelkészi 
tanácsbíróságra általános szavazattöbbséget senki sem 
nyervén, a legtöbb szavazatot nyert Papp Albert mányi 
és Nyikos Lajos vértesdobozi lelkészek között szűkebb-
körű szavazást rendelt el a bizottság. — A barsi ref. 
egyházmegyében a lelkészi tanácsbírói állásra Paál János 
garamsallói lelkészt, a világi főjegyzői állásra pedig 
Konkoly Thege Sándort választották meg. 

Szeretetvendégség. Jól sikerült szeretetvendégség 
volt az erzsébetfalvai ref. gyülekezet körében. A most 
már több ezer lelket számláló gyülekezetnek még nincs 
temploma, de építtetett egy nagy imatermet, a mely zsú-
folásig megtelt. A leánykör énekkarának és Laub Adolf-
nénak szép énekei, sikerült szavalatok tették változatossá 
az estélyt, a melyen B. Pap István is intézett néhány 
szót az egybegyűltekhez és Szinok Zoltán lelkész ma-
gyarázott bibliát. 

Hát mi nem örökítenénk ? . . . E czím alatt 
F. Varga Lajos nagyrábéi lelkész a „Lelkészegyesület" 
f, évi 4 ik számában indítványt tesz az iránt, hogy a 



ref. papság indítson gyűjtést az orosz dúlás folytán sokat 
szenvedett Mezőlaborcz ref. fi ók egyháza részére, hogy 
ott egy szerény kis kálvinista templom hirdesse a ref. 
lelkészi kar áldozatkészségét és legyen beszélő bizony-
sága az Űr kegyelme iránt érzett hálánknak, a ki a mi 
gyülekezeteinket, templomainkat nem engedte ellenségtől 
tiportatni. Az eszme propagálására, az akczió intézésére 
dr. Tüdős István tiszáninneni püspököt kéri föl; ő maga 
50 koronát ajánl fel erre a czélra. — A nemes szívre 
valló felhívás, hisszük, nem fog felelet nélkül maradni 
és bár nekünk ott fenti a végeken nem sok hitsorso-
sunk van, de azért a sokféle „— fa lva" sorában valami 
majd mégis hirdeti a mi áldozatkészségünket is. De az 
is bizonyos, hogy nekünk a jövő emlékezetes esztendő-
ben, a mely, hisszük, a béke eljövetelének ideje lesz, 
le kell tennünk itt a központban valamely olyan áldásos 
intézménynek az alapkövét, a mely a mi magyar ref. egy-
házunkhoz méltó örökítés leend. Videant consules . . . 
Jam proximus ardet . . . 

Unió. Erről írnak és beszélnek most sokat. De 
hogy milyen kár a szervezeti unióval mégcsak foglal-
kozni is, mutatják a konkrét esetek: Kaposváron az ev. 
testvérek külön egyházközséggé tömörülnek, szeptem-
bertől kezdve külön hitoktató s.-lelkészt alkalmaznak és 
megteszik a szükséges lépéseket az anyásítás érdekében. 
— Budafokon is megkezdődött, mint olvassuk, a külön-
válást czélzó és erre vezető munka. — A példát ter-
mészetesen mi is követjük. A tények beszélnek! 

Új diakonissza és szeretetház. Méltó módon ké-
szül a budapesti ev. egyház a reformáczió 400 éves 
jubileumára. A pesti magyar egyház tanácsa január 10-én 
tartott ülésén ugyanis egyhangú lelkesedéssel fogadta 
el Rafifay Sándor lelkész előterjesztését, melyben ki-
mutatta, hogy újabb adományokból és gyűjtésekből, 
valamint régebbi adományokból és alapokból évi 10,000 
korona biztos fedezet áll rendelkezésre a végből, hogy 
az ev. diakonissza és szeretetház felállíttassék, a gyüle-
kezet Balassa-u. 9 szám alatti, néhai Kakas Lídia által 
hagyományozott házában. A terv szerint a diakonissza 
és szeretetház egyelőre 4 próba-nővér és egy vezető-
nővér felügyelete alatt 3—4 elaggott ós munkaképtelen 
szegény nőt ós 4 árvaleányt fogad magába. Fejlesztése 
fokozatosan történik. 

A tábori papság működéséről. Német nyelven 
jelen meg egy folyóirat, a mely a róm. kath. tábori lel-
készek szolgálatára vonatkozó dolgokról ad közlemé-
nyeket. Legutóbbi száma, mint olvassuk, részletes ada-
tokat közöl a katonai lelkészek tevékenységéről, a tábori 
püspök működéséről és az uralkodó által való elisme-
résről. — Mi még a mi tábori lelkészeink czímeit sem 
tudjuk a maguk összeségében, működésükről is vajmi 
keveset tudunk. 

Kitüntetés. Arokháty Bélának és a most Heidel-
bergben tartózkodó Berta Imrének, budapesti theologu-
soknak Ferencz Szalvátor főherczeg a hadiékítményes 
vöröskereszt ezüst díszjelvényt díjmentesen adományozta 
a, sebesültek közötti munkálkodásukért. 

Egyházmegyei ós egyházközségi lapok. A kerü-
letünkben megjelenő három egyházmegyei lap januári 
számait a mult hét folyamán vettük. A felsőbaranyai 
Kálvin-Szövetség lapja a Baranyai Kálvinista Lobogó 
czímen 4-ik évfolyamát já r ja s előbb Csikesz Sándor, 
most Bocsor László szerkesztésében jó szolgálatot tel-
jesít a baranyai hitélet ébresztése körül. — A Kecskeméti 
Egyházmegyei Reformátusok Lapja több érdekes há-
borús aktuálitást közöl; leírja a többek között azt a 
szép karácsonyi ünnepélyt, a melyet az ottani tábori 

lelkészek rendeztek a bécsi Ker. Ifj. Egyesület szép 
otthonában a katonák számára. Bizony némi szégyen-
kezéssel kell tudomásul vennünk, hogy ott már saját 
háza van az Egyesületnek ; abban lakik két tábori lel-
készünk is. — A Tolnai Reformátusok Lapjá-t most 
Szakács Imre mórágyi lelkész szerkeszti. Megragadóan 
szép czikk ebben az „Istentisztelet a Kárpátokban" czímü, 
a melyben Okos Gyula tábori lelkész írja le azt az isten-
tiszteletet, a melyet a magyar bakáknak tartott 1915 
januárban a honvédelem nagy és nehéz napjaiban. — 
A Vértesaljá-1 az új szerkesztők, ifj. Varga Sándor, Kis 
Dániel és B. Szabó János nagy ambiczióval és szere-
tettel szerkesztik. Fejes György ráczkevei lelkész ebben 
is közöl egy hangulatos „rajzot", ezúttal a jelenből. — 
A budapesti „Egyházi Értesítő" most a háború miatt 
fél akkora terjedelemben jelen meg. Jó volna talán 
követni a helybeli ev. testvérek példáját, a kik heti 
gyülekezeti lapot adnak ki négy lapnyi terjedelemben, 
így a hívek frisebb híreket kaphatnának. — A poroszlói 
Egyházi Elet-et is nagy gonddal szerkeszti a súlyos 
betegségéből felgyógyult Gaál Ferencz lelkész (V. év-
folyam), ebből olvassuk, hogy a Téli Újságnak ott 300 
előfizetője van. 

Adományok. A katonák vallásos irataira adakoztak: 
Gödöllő 50, Vukovár 40, Alberti-Irsa 14, Pócsmegyer 
25, Gerjen 6, Mogyoród 30,44, Ung (Esztergom m.) 
16, Zoltai Ignáczné 2, Fábián Károly Fehérgyarmat 2 K. 
Összesen 185'44 K. Eddig befolyt 3886'38 K. 

A vak katonák bibliájára adakozott: Molnár Sán-
dor ny. igazgató 2 K, M. P. 10 K, E. A. 2 K, Borsos 
Jánosné 2 K, Báán Zsigmondné 2, Takács Jánosné 2 K. 
Befolyt eddig összesen 538'41 K. 

ISKOLA. 
Kitüntetés. A király kiváló, eredményes működé-

séért dr. llosvay Lajos államtitkárnak, a mi budapesti 
egyházunk egyik buzgó presbiterének és parochiális 
gondnokának a Lipót rend középkeresztjét adományozta. 
Ad multos annos! 

Eötvös-emlékünnepély. Báró Eötvös József halálá-
nak évfordulóján, február 2-án délelőtt szép ünnepély 
volt a Magyar Tud. Akadémia kistermében, a melyet a 
magyarországi tanítók áldásosán működő Eötvös-alapja 
rendezett. Az ünnepi beszédet gr. Apponyi Albert mon-
dotta, azután Lampérth Géza szavalta el nagy hatással 
ünnepi ódáját. Az ünnepély a Szózat éneklésével ért 
véget. 

A fiúgimnáziumok leánydiákjai. Mint tudjuk, az 
autonóm felekezeti főgimnáziumok közül néhány a leá-
nyokat nyilvános tanulókként is felvette, a miniszter 
helytelenítő kijelentései daczára. A miniszter ugyanis 
azon az állásponton volt, hogy ez beleütközik a közép-
iskolai törvénybe. A felekezeti főhatóságok ezzel szem-
ben azt vitatták, hogy nekik joguk van erre. A mi 
Egyetemes Tanügyi Bizottságunk és konventünk is fog-
lalkozott ezzel a kérdéssel. A miniszter most félbeszakí-
totta a diszkussziót, erélyes hangú átiratban eltiltotta a 
jövő iskolai évtől kezdve a leányoknak nyilvános tanulókul 
való felvételét. Szép, szép, de ezzel természetesen ismét 
mi húzzuk a rövidebbet, mert hiszen nekünk eleddig 
csak egyetlen leányfőgimnáziumunk van Debreczenben 
ós egyhamar nem is lesz módunkban többet felállítani. 
A koedukáczió kellő intézkedések, berendezkedések mel-
lett, a pedagógusok egyező véleménye szerint, eddig nem 
is járt semmi veszedelemmel. 



EGYESÜLET. 
Jíonferencziák. A mult hét folyamán volt a Magyar 

Evangéliumi Diákszövetség vezetőségének és a Leány-
diákszövetségnek konferencziája a mult számunkban kö-
zölt programm szerint. Az előbbiről, a mely Kolozsváron 
folyt le, közelebbi értesítést nem adhatunk, az utóbbiról, 
a mely itt volt a Lónyay-utczai főgimnázium termében, 
elmondhatjuk, hogy az minden tekintetben jól sikerült. 
A terem mind a négy estén át zsúfolásig megtelt figyel-
mes hallgatósággal. Valóban lélekemelő volt hallani a 
főiskolai leánydiákok mély meggyőződésből, átélésből és 
érzésből fakadó bizonyságtételét az evangélium mellett. 
A szebb jövőnek értékes és biztató záloga fiaink és leá-
nyainknak ez a mindjobban erősbülő mozgalma, a mely 
méltó arra, hogy részünkről a legodaadóbb figyelemben 
és támogatásban részesüljön. Csodálatos, hogy sokan 
milyen közönnyel mennek el mellette 1 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület február hó 6-án, 
vasárnap, tartja évi közgyűlését s azzal kapcsolatos hála-
adó istentiszteletét és estélyét. Sorrend : D. e. 10 óra-
kor hálaadó istentisztelet a kálvin-téri református temp-
lomban. Prédikál Petri Elek püspök. D. e. 1/i12 órakor 
közgyűlés a IX., Ráday-utcza 28. sz. alatti theol. aka-
démia épületében. Este Vs6 órakor estély a IX., Ráday-
utcza 28. sz. alatti ref. theol. akadémia dísztermében. 
Belépőjegy ára teaszelvénnyel együtt 1 K. Fenntartott 
hely 2 K. Mindenkit szeretettel meghív a Lorántffy Zsu-
zsánna-Egyesület elnöksége. — Az estély programmja: 
1, „ím, nagy Isten . . ." Énekli a L. Zs.-E. énekkara 
Arokháty Béla vezetésével. 2. „Milyennek képzelik a 
különböző népek a túlvilági életet?" Előadás, tartja 
dr. Kováts István. 3. Brahms: „Auf dem Kirchhofe", 
Reger: „Maria Wiegenlied", Schumann: „Tavasszal", 
Énekli hg. Sulkowski Viktorné, zongorán kíséri hg. Sul-
kówski Valerie. Tea. 4. Beethoven: Menuette. Hándel: 
Arioso. Lully: Gavotte. Hegedűn előadja Istók Barna-
bás. 5, Mozart: „Varázsfuvola" cz. dalművéből: „Ozirisz, 
Izisz . . . " „E templom csarnokában . . . " Énekli Fiers 
Elek, zongorán kíséri Noseda Károly. 6. Bibliamagyará-
zatot tart dr. Patay Pál. 7. Imádság, közének. 

Az Evangéliumi Noegyletek Nemzeti Szövetsége, 
mint az „Olajág"-ból olvassuk, a háború miatt eddig 
elhalasztott konferencziájat február 23—25-én tartja 
Budapesten. A konferenczián érdekes témák kerülnek 
szőnyegre és a Szövetség titkára dr. Misley Sándorné 
(IX., Bakács-tér 9.) kéri a vidéki testvéregyesületeket, 
hogy képviseltessék magukat a konferenczián. Az érdek-
lődők forduljanak őhozzá. 

Háborús felolvasások. A Sárospataki Irodalmi Kör 
ebben az évben is rendez háborús előadásokat. Az elsőt 
dr. Rácz Lajos akadémiai tanár tartotta „Jézus és a 
világháború" czímen, A következőt dr. Gulyás József 
főgimn. tanár tartja. Czíme : „A világháború és a magyar 
költészet." 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
január 22-én Mezőtúron jól sikerült estélyt rendezett. 
A. XXV. zsoltár eléneklése után Marjay Károly lelkész 
emelte a lelkeket Istenhez. Csomasz Dezső lelkész meg-
nyitó beszédében reámutatott arra a nagyfontosságú mun-
kára, melyet a M. E. K. D. Sz. a magyar ifjúság szel-
lemi életének irányításában hivatva van betölteni. Nem-
csak érdeklődésünket, hanem segítő erőnknek munkájába 
való beállítását is méltán várhatja 1 ölünk e nagyjelentő-
ségű mozgalom. Nagy művészi élvezetet nyújtott a fő-
gimnáziumi ifjúság zenekara, Erik Mayer: Rokoko sze-
renádjának előadásával, melyben az érdem oroszlánrésze 

Vécsei Artúr zenetanár fáradságot nem ismerő lelkes 
munkáját illeti. Az estély súlypontja ifj . Viktor János-
nak, a M. E. K. D. Sz. főtitkárának előadása volt; be-
szélt meggyőző erővel, figyelmet lebilincselő egyszerű-
séggel „Nemzeti jövendőnk nagyságának biztosításáról1'. 
Nem a szónoki művészet hatásos eszközeivel, hanem 
tartalmi igazságainak elragadó hatalmas erejével nyerte 
meg lelkeinket amaz ügy számára, melyért csendes sze-
rénységgel, önzetlen munkával dolgozik már évek óta. 
Csak az általa jellemzett leendő magyar főiskolai ifjúság 
teremthet olyan új Magyarországot, melyért érdemes 
„ma" a legfájdalmasabb, legsúlyosabb áldozatokat meg-
hozni. A mai véres vetéshez ilyen aratók kellenek! 
Szarka László főgimn. tanuló szép csello-szolóját Keller 
Imre felsőbb leányiskolái igazgató kísérte zongorán, Nagy 
Dalma főgimn. VIII o. tanuló szavalata bájos egyszerű 
ségével nyert nagy tetszést, Bilkei Pap Lajos budapesti 
s.-lelkész közvetlen, tartalmas bibliamagyarázata után a 
sikerült estélyt a főgimn. ifjúság zenekara zárta be a 
török induló és a Himnusz szép előadásával. A tiszta 
jövedelem több mint 200 kor. volt. (Mezőtúr és Vidéke.) 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
B—i I—ii M—ly. Előfizetése 1913. július 1-én lejárt. A lap 

az új czimre megy. — lí—i J —ö. Megkaptuk, köszönet. — 31—y 
K—ly. Köszönet a küldeményekért, jönnek. Szíves üdvözlet! 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

HIRDETESEK. 

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 divatczíkkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

A l e g j o t o t o 

kályhákat és vÉL*, kandallókat 
• szállít raEsaiRII caátagájl é& I r ixályl 

H E I M FT.agBi d̂̂ î száiutá 
M t i c l a p e a t , T l i o o e t - u c i v o r . 

Különlegességek: templomok, családi há* 
zak, iskolák, irodák stb. róssóre. Több 
min t 100.000 van belőle haflználatban. 

Valódi 
osak ezze 

& •édő-
^gygye i . 

MEID1NGER-ÖFEN 
él* H . H E I M ^ 

Prospektusoké*költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a i é r i e L U t o a t o 1 0 . 



Debreczeni Lelkészi Tár 
SzerKesztiK: Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond. 
Tartalma : 1-ső száma megjelent. 
I. T H E O L O G I A I É R T E S Í T Ő . 

Dr. Varga Zsigmond: Az ókori keleti kutatások 
hatása a theológia különböző ágaira s azoknak 
egymáshoz való értékviszonyaira. 

II. B E S Z É D E K ÉS IMÁK STB. 
Dr. Baltazár Dezső: Megtartás az Úrban. Közön-
séges egyházi beszéd elő- és utóimával. (Háborús.) 
Pásztor: Mindent cselekedhetem. Egyházi be-
széd. (Háborús.) 
Csűrös József: Mit prédikál a háború ? Egy-
házi beszéd. (Háborús.) 
Marjay Károly. Megújulás! Újévi egyházi beszéd 
ígiő. év újesztendején. (Háborús.) 
Raffay Sándor. A talentomokról. Bibliama-
gyarázat. 
5. Szabó József. Az örökkévalóság keresése. 
Egyházi beszéd ifjúsági istentiszteletre. (Háborús.) 
Szombati Szabó István. Imádság harcztéren 
eltemetett katona emlékére. 
Dr. Tüdős István. A játszó gyermekek és az 
utolsó ítélet. Közönséges egyházi beszéd elő- és 
utóimával. 

III. É R T E K E Z É S E K STB. 
Dr. Lencz Géza. A háború ethikai megítélése. 

Előfizetési díja: Egész évre K 14.—, félévre K 7.50, negyed-
évre K 4.—. Az ORLE és MELE tagjainak egész évre K 12.—. 
M u t a t v á n y s z á m o t kívánatra ingyen és bérmentve 
küld a kiadóhivatal: Debreczen, Piacz-utcza 34. szám. 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

® ® ® 

E B R E S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi é s ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszt 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. iU 
§) Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® ® 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 

® 
® 

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 l'elszereU hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ES POL 
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAV-l. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D I P / ^ P U f k T T f l gőzüzemre berendezett csász. 
I x l L v l H t Y " I I " és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
K 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 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mü ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgbnajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság; 

Budapest, Kálvin-tér 1Q., 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 irányban készséggel szolgái 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 

„ 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 
nélkül. 



fm magyar villamos erőre berendezett hangszargyár, 

STO WASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= g y á r . = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

r 

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 1 2 7 6 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árúforga lommal . 

PILNZILT 
visszaküldjük,, ha a megrendelt árú 

nem felel meg. 
VidéKre 20 Korona rendelésnél 
portóKöltséget nem számítunK. 
Férfi- ing 100 minőség színes mellű d b . . K 4 . — 
Férf i - ing 100 minőség egész fehér db . . „ 4 . — 
Férf i- ing 150 minőség d a m a s z t mellű d b . „ 5 . — 
Férfi- ing 150 minőség kemény piké mellű d b „ 5 .— 
Férfi- ing 200 minőség kemény piké mellű d b „ 7 .— 
Férf i -hálóing 1 méter hosszú d b . . . . „ 6 .— 
Férf i -nadrág Ima köpper húzós d b . . . „ 5.— 
Férf i -nadrág Ima köpper g o m b o s d b . K 5.—, 6 .— 

I n g - r e n d e l é s n é l kér jük a n y a k b ő s é g e t p o n -
t o s a n m e g a d n i . 

Rövidárú-üz le tünkben mindenfé le szabókel lék (k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) kapha tó . 

Rendelések a l egnagyobb körül tekintéssel azonnal 
eszközöltetnek utánvét mellett . 

Herzog Testvéreit, Budapest 
Fő-üzlet: VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

teformtítiis Kis ÉneMonyu 
katonáink részére. 

Tartalma: 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű 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. 



M 

M e n y a s s z o n y i k e l e n g y é k 
300—12,000 Koronáig 

Baby és gyermeKfehérneműeK 
minden árban. A sifon, vászon és damasztárú 

és fehérnemű árjegyzéK ingye-
nes és bérmentes megküldé-
sét készséggel ajánlom fel a t. 
hölgyKözönségneK 0 0 0 0 

mintagyűjtemény 

STERN JÓZSEF 
cs. és Kir. udv. szállító Budapest, IV., fiálvin-tér 1 

• 

MflfT IPIPHT MFC* »A h a l á l szérűjén." 
I l U k i l k J L k L l l I I l L M e Imádságok. — Hősi halált halt katonák koporsója felett. 

Irta: Szombati SZABÓ ISTVÁN püspökladányi ref. lelkész. 
Ára 3.— Korona. Ara 3.— Korona. 

„Korszerű bibliai magyarázatok" 
II ik kötete. 
I r t a : T O R R Ó M I K L Ó S i k a f a l v a i református l e l k é s z . 
Ára 2.— Korona. Ára 2.— Korona. 

„Amit a lélek mond/4 
58 evangyéliumi elmélkedés. 
Átdolgozások nagy írásmagyarázók müveiből. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B I T A Y B É L A d é v a i l e l k i p á s z t o r . 
Ára 4.— Korona. Ára 4.— Korona. 

K a p h a t ó k : 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

[TORNYÁNSZKY VLKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 63452. 



PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová \ 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

dijak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A K Á L V I N - S Z Ó V E T S É G 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEJ P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Mariay Károly, Patay Pál dr.f 

Sebestyén Jenő 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, nyolezad oldal 5 K. 

TARTALOM. Vezérczikk : Szövetségünk átirata a Presbiteri Világszövetség Vezetőségéhez. — Második czikk : Jajkiáltások, p. 
— Tárcza : Több meleget. Custodius. — Bel fö ld : A Diákszövetség kolozsvári vezetőgyűlése. Referens. — A mi 
ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Pályázat. — Szerkesztői üzenetek. —• 
Hirdetesek. 

SZÖVETSÉGÜNK ÁTIRATA 
A PRESBITERI VILÁGSZÖVETSÉG VEZETŐSÉGÉHEZ. 

Testvéreink ! 

Annak a világháborúnak szenvedései, melyek ezidő-
szerint a nyugati műveltség és keresztyénség bölcsőjét 
elborítják, nem jutottak el a Ti boldog partjaitokig. 
Szerencsések Ti, a kik nem látjátok a nyomort, nem 
élitek át a szenvedéseket és nem viselitek azt a sötét 
gyászt, mely ernek a páratlanul nagy küzdelemnek nyo-
mában fakad. Vzon érzelmi közösségnél fogva azonban, 
mely a keresztién népeket összeköti, lehetetlen, hogy 
ne kísérnétek aggódó figyelemmel, vájjon ennek az el-
keseredett tusának mily eredménye lesz a népek értelmi, 
erkölcsi és vallási fejlődése körül. Mi velünk ezen érzelmi 
közösségen kivül az a szoros kapocs iratja Hozzátok 
ezeket a sorokat, a mely a Presbiteri Világszövetség 
testvéri kötelékébe való tartozás révén Hozzátok is fűz 
bennünket. 

Bizonyára ismerni fogjátok azt a diplomácziai jegy-
zékváltást is, mely az osztrák-magyar monarchia külügyi 
képviselete ós az Egyesült-Államok kormánya között a 
semleges államok jogai ós kötelezettségei tekintetében 
lefolyt. Tudomásotok lesz arról, hogy ezek a jegyzék-
váltások tisztázták ugyan úgy az Egyesült-Államok kor-
mányának felfogását, valamint azokat a nézeteket is, 
a melyeket ebben a tekintetben az osztrák-magyar 
monarchia külpolitikájának vezetői vallanak. Az ellen-
tétes álláspontok kiegyenlítése s a követendő eljárás 
tekintetében azonban megegyezés nem jött létre. Mintha 
a diplomácziának legalább ezidőszerint nem lennének 
meg azok az eszközei, a melyekkel a nemzetek között 
kifejlett harezot csillapítani, a különböző érdekek tusá-
ját kiegyenlíteni képes lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy 
ennek a sajnálatos ténynek oka főleg az, hogy a nagy, 
általános emberi érdekek, melyek vallásunk alaptételein 

nyugoszuak, nem nyerhetnek kellő érvényesülést, s mintha 
elvesztették volna legalább mulóan annak a hatalomnak 
egy részét, melyet a keresztyén szívek felett gyakorol-
niok kellene. Az a tény, hogy Hozzátok fordulunk, meg-
okolása! abban a felfogásunkban találja, hogy szerintünk 
csakis a keresztyénség elveinek érvényesítése az, mely 
jövőben ilyen harezoknak elejét veheti és most is alkal-
mas lehet arra, hogy a békés kiegyenlítésnek, a nem-
zetek közötti egyetértés helyreállításának eszköze legyen. 
De tudjuk azt is, hogy az Új Világ egyes államaiban 
ma itt-ott erősebb a vallásos hagyományok ereje, mint 
ott, a honnan lakóik ősei e szent örökséget magukkal 
hozták. 

Az óvilág szabadságszerető népei, nevezetesen pedig 
a magyar haza, lehetetlen, hogy hálával ne gondoljon 
arra a kitüntető vendégszeretetre, melyben az Egyesült-
Államok népe annak idején a magyar szabadságharcz 
vezető férfiait, Kossuth Lajost és társait fogadta és arra, 
hogy ma százezreukint élnek az Egyesült-Államokban 
olyanok, a kiket magyar anya nevelt és a kiknek böl-
csője a Tisza és Duna vidékén ringott. A mikor ennek 
a hálának fokozódó érzete köt le bennünket, legalább 
azok, a kik nem rettennek vissza attól, hogy a múltba 
visszanyúljanak, kell, hogy kegyelettel emlékezzenek 
meg az Egyesült-Államok igazi megteremtőire, azokra 
a vándorokra, kik 300 évvel ezelőtt, az akkor még mű-
veletlen partokon kiszállva, megalapítói lettek annak a 
köztársaságnak, a melynél gyorsabban fejlődőt és na-
gyobbat a világtörténelem csak egyet ismer. 

A Pilgrim Fathers ideálja, ugy-e bár, az volt, hogy 
egy új világ alapjait rakják le, a melyben szabad lesz 
a lelkiismeret, háboríttatlanul érvényesülhet a vallásos 
meggyőződés és a mely menedéke lesz mindazoknak, 



a kik az elnyomó zsarnokság által üldöztetve, nemesebb 
érzelmeiknek kifejtéséhez talajt és lehetőségeket keres-
nek. Ezekhez a nemes hagyományokhoz az Unió népe 
sokáig ragaszkodott és legalább nemesebb részében eze-
ket a hagyományokat máig is a legértékesebb örökség-
nek tekinti, mely atyáiról reániaradt. 

A Nagy Unióban élő, presbiteri szervezetű egy-
házak kebelében mnnkálkodó liitfeleink bizonyára tudják 
azt, hogy Európa keletén a magyar presbiteri egyház 
legszélső előőrse volt azoknak a tanoknak, melyeket 
Kálvin nevéhez fűzünk s a melyek oly drágák voltak 
új Anglia lakóinak és azok maradtak a mai nemzedék 
javarésze előtt is. A magyar presbiteri szervezetű ref. 
egyház az európai szárazföldön ma is a legszámosabb 
mindazok között, a melyek Kálvin tanai szerint szervez-
kedtek. Ennek az egyháznak ezidőszerint számos híve 
az Egyesült-Államok területén ápolja atyái hitét, s ré-
szesül a Ti tettekben is sűrűn nyilvánuló támogatás-
tokban. 

Vannak sokan, a kik ezidőszerint a keresztyénség-
nek felekezetekre való tagozódását károsnak, vagy leg-
alább is feleslegesnek tartják. Mi a magunk részéről azt 
hisszük, hogy ez a természetnek el nem utasítható köve-
telménye és a fejlődésnek igazán hathatós tényezője, és 
úgy gondoljuk, hogy az Egyesült-Államok vallásos életé-
nek elevensége és ereje nem a legutolsó fokban ennek 
köszönhető. Éppen azért mi értékesnek és jelentékeny-
nek tartjuk a presbiteri egyházak munkáját és büszke-
séggel tölt el bennünket az, hogy e részben szorosabb 
kapcsolatban állunk azokkal, a kiknek az Unió felépíté-
sénél, a nemzet erkölcseinek fejlesztésénél és megóvá-
sánál oly jelentékeny szerep jutott. Az a meggyőződé-
sünk, hogy nem tisztán a sors játéka, hogy azoknak az 
intézményeknek a legnagyobbika, melyek a háború bor-
zalmainak enyhítésén fáradoznak — a Vörös Keresztet 
értjük —, ugyanabban a városban székel, a melynek 
legnagyobb jelentősége és büszkesége ma is csak az 
lehet, hogy Kálvin falai között lelte meg azt a mene-
déket, a melyre vágyott s a mely megadta neki a lehető-
séget tanai megalapozására. 

Vallásos felfogásunk közös származására, a sok 
tekintetben még ma is azonos erkölcsi és vallásos törek-
vésekre támaszkodva vagyunk mi bátrak, kik a magyar 
presbiteri szervezetű ref. egyházban a vallásos életnek 
társadalmi úton való ébresztésén működünk, Hozzátok 
fordulni. 

Lehetetlen, hogy megfontolás tárgyává ne tegyük 
azoknak az Amerikába szakadt véreinknek helyzetét, a 
kik a mostani viszonyok között sok esetben kénytelenek 
oly munkával keresni meg kenyerüket, mely gyilkos 
szerszámoknak gyártásában áll azoknak elpusztítására, 
a kik itthon, hazájukért, családjuk nyugalma és boldog-
ságáért szálltak fegyverbe. Lehetetlen megdöbbenéssel 
nem venni tudomást arról a rettenetes ellentétről, mely 
a kifogástalan erkölcsi felfogás és- a vállalt munka kö-
zött kifejlődik s a melyet a megélhetés követelményei 

kényszeritettek rá azokra, a kik az Egyesült-Államokat 
választották második hazájukul és ott nemcsak megél-
hetést, hanem, a puritán hagyományok révén, erkölcsi 
nemesülést is kerestek. Nekünk úgy tetszik, hogy ame-
rikai hitrokonainknak velünk együtt módot és lehetőséget 
kell találni arra, hogy e tragikus ellentmondás meg-
szűnjék s az erkölcsi kötelezettségek, szemben a meg-
élhetés lehetőségével, érvényesüljenek. 

Nem vesszük magunknak azt a bátorságot, hogy 
az eszközök és eljárás tekintetében Titeket valamiképen 
is befolyásolni akarnánk. Nem tartjuk magunkat erre 
illetékeseknek. Mi tisztán és kizárólag arra kérünk Ben-
neteket, hogy tegyétek megfontolás tárgyává ezt a súlyos 
és nehéz problémát. Igyekezzetek az ellentéteket úgy 
elsimítani, a mint az meggyőződéstek és tudástok szerint 
legkielégítőbb. Mi lehetetlennek tartjuk, hogy ne volna 
mód ennek a feladatnak olykép való megoldására, mely 
a nemzeti önérzet és jogos érdekek sérelme nélkül meg-
teremti a lehetőséget annak a keresztyén ideálnak meg-
valósulására, a mely bennünket kölcsönös szeretetre int. 

Talán nem tévedünk, ha azt hisszük, hogy ebbe 
a kérdésbe bele göngyölődik az is, vájjon a modern 
fejlődéssel szemben lehetséges-e a keresztyénségnek 
azokat az ideáljait megvalósítani, a melyekért a puritán 
atyák vérző szívvel mondottok búcsút annak a régi hazá-
nak, a melyhez őket a szeretetnek és ragaszkodásnak 
ezernyi kötelékei csatolták. Ezek tették képessé őket 
arra, hogy a műveletlen vadont az okos emberi munka 
és törekvések eredményeivel népesítsék be, megadván 
az alapot arra a káprázatos fejlődésre, mely ma az 
Egyesült-Államokba lépő idegent annyira lebilincseli. 
Ezekre a jövőnek is el nem utasítható szüksége van. 

Meggyőződésünk az és ebben a tekintetben, azt 
hisszük, felfogásunk tökéletesen egyezik a Tietekkel, 
mert egyeznek azon kiváló férfiúéval is, a kinek kezébe 
tette le az Egyesült-Államok népének többsége köz-
ügyeinek vezetését, a nagyon tiszteletreméltó Wodrow 
Wilsonéval, a ki nyíltan és határozottan azon az állás-
ponton van, hogy a Wall Street-ben felhalmozott milliók 
nem az az igazi gazdagság, a melyre az Egyesült-Álla-
mok népe igazán büszke lehet. Ezek a milliók csak esz-
közök lehetnek fenköltebb czélok érdekében. Az igazi 
boldogság szerinte az igaz és őszinte ragaszkodásban 
áll a léleknek azokhoz a láthatatlan sejtelmeihez, me-
lyeken egyedül nyugodhatunk meg s tarthatjuk fenn 
magunkat ellankadás nélkül ebben a küzdelmes világban. 

És ha nem volna elég annak a tekintélye, a kinek 
kezében nyugszik ezidőszerint a Nagy Unió népének poli-
tikai irányítása, szabad talán reámutatni, hogy Bürke, 
tehát az a férfiú, a ki akkor, a mikor az amerikai gyar-
matok felszabadításának erkölcsi indítékait kellett meg-
okolni, a legnagyobb szolgálatot tette a szabadságért 
vérüket ontó gyarmatosoknak, szintén abban a véle-
ményben van, hogy: A legigazibb bölcsesség a politi-
kában sokszor a nagylelkűség; nagy birodalom és ki-
csinyes felfogás rosszul párosul. Azután, a mint Ti 



emlékezni fogtok reá, felhívta honfitársainak figyelmét 
arra, hogy kötelességük felemelkedni azon örökség nagy-
ságához, a melynek kezelését az isteni Gondviselés reá-
juk bízta. Az angolul beszélő népek ősei voltak azok, 
a kik el nem feledve magasztos hivatásukat, a kietlen 
vadont ragyogó birodalommá emelték és nem pusztítva, 
hanem előmozdítva az emberiség vagyonosodását, sza-
porodását és boldogságát, a legmesszibbre terjedő és 
tiszteletet egyedül parancsoló hódításokra tettek szert." 

Az Egyesült-Államok népe eddig nem vallotta 
kárát annak, hogy ragaszkodott ezekhez a tanításokhoz, 
hogy nehéz időkben és erős kísértések mellett sem fe-
ledte az emberi lélek nemesebb hivatását és szemben 
a vagyoni előnyökkel, többre becsülte a fennkölt hitéhez 
ragaszkodó lélek tiszta nyugalmát annál, melyet az opum 
metuenda potestas nyújthat. 

Az a kérdés, melyben támogatástokhoz folyamo-
dunk, nézetünk szerint, az egyetemes keresztyénség 
lelkiismereti ügye. A megoldás nehézségei teljes egé-
szükben állanak előttünk, de az igaz és erős hit Annak 
tanítása szerint, ki ma is élő kapocs köztetek és köztünk 
— mindent legyőzhet. Ha erre a nagy lépésre elhatá-
roztuk magunkat, mertük ezt tenni azért is, mert a Pan 
Presbiterian Alliance vezető szellemei azon a gyűlésen, 
melyet pár évvel ezelőtt hazánkban tartottak, biztosítottak 
bennünket arról, hogy követeink, szószólóink lesznek 
nyugati egyházaik körében és s/orongattatásunkban s 
bajaink közt nyugodtan és bizalommal forduljunk hoz-
zájuk és azokhoz a tényezőkhöz, melyek ez Alliance-t 
létesítették és fenntartják, kérésünk a presbiteri egy-
házak szolidaritása alapján meghallgatást és panaszaink 
jóakaratú méltánylást fognak nyerni. 

Mi az Európában dúló háborúnak, mely az Európán 
kívüli tartományok közül is annyit érint, becsesebb ered-
ményt elképzelni se tudnók, mintha a szenvedések és 
ellentétes érdekek tusájából a keresztyén szeretetnek, 
megértésnek és a jogos érdekek kölcsönös méltánylásá-
nak olyan ereje fakadna, a mely az anyagi érdekeket 
hátratólva, lehetetlenné tenné azokat az összeütközéseket, 
melyek ezekből a forrásokból erednek. Visszaállítva régi 
fényükbe az egyszerűségnek és lemondásnak ideáljait, 
képesítené a nemzeteket olyan, a politikai élet és az 
erkölcsi világ közt kifejlődő ellentétek elsimítására, me-
lyek a diplomáczia és jogtudomány minden eszközeinek 
felhasználásával sem oldhatók meg. 

JAJKIÁLTÁSOK. 
Nem lehet, hogy egyházunk közönnyel menjen el 

azok mellett a jajkiáltások mellett, a melyek most mind 
sűrűbben hangzanak fel a háború okozta súlyos anyagi 
viszonyok között tengődő lelkészek és különösen a lel-
készözvegyek ajkairól. 

A mi a lelkészeket illeti, tudjuk, hogy a képviselő-
házban ázóba került a lelkészek drágasági pótlékának 
ügyé. De ott jóformán egy kézlegyintéssel kedvezőt-

len elintézést nyert. Pedig hát reaül ii i i"! 
hogy különösen azok a lelkészek, a kiknek l o -
való járandóságait „megváltották" — és mily sok helyen 
történt ez az utóbbi esztendőkben! —, nagyon nehéz 
helyzetben vannak. Nem akarunk most immorálni a felett, 
hogy milyen súlyos következményeket sziilt ez a nem 
nagy előrelátásra valló eljárás, azt sem tárgyaljuk hosz-
szasabban, hogy néhány év előtt egyházi lapjaink telve 
voltak sürgető szózatokkal a terményeknek készpénzzel 
való megváltását illetőleg. Elég most annyi, hogy meg 
kell látnunk a helyzetet a maga teljes valóságában és 
be kell látnunk, hogy itt valami sürgős intézkedésre 
van szükség. 

Dunántúl történt kísérlet a helyzet javítására nézve. 
A kerület püspöke hivatalos, szép, szívhez szóló levél-
ben felszólította az összes egyházközségeket, hogy ad-
janak lelkészeiknek és kántortanítóiknak, azoknak t. i., 
a kik az államtól ilyen czímen semmit sem kapnak, 
drágasági pótlékot. Hogy milyen eredményt szült ez a 
lelkes felhívás a gyülekezetek nagy többségénél, nem 
tudjuk, de a Lelkészegyesület legutóbbi számában két 
nagyobb gyülekezet lelkésze jelenti be, liogy a presbi-
tériumok annak daczára, hogy lett volna fedezet a drá-
gasági pótlékra, az előterjesztett kérelmet kereken el-
utasították azzal a jól ismert „minek a" féle válasszal, 
hogy „ki ad nekünk drágasági pótlékot!" Az illető lel-
kész, a kinek fizetését szintén megváltották (1 méter-
mázsa búzát 12 koronáért!) nagy elkeseredéssel ír erről 
a dologról. Bizonyára többen is jártak így abban a kerü-
letben; lehet, hogy voltak olyanok is, a kik ismerve a 
hangidatot, nem is nagyon siettek a püspöki körlevélben 
foglalt kérelem előterjesztésével. 

Bizony súlyos helyzet! A lelkészek látják, hogy 
minden testület, egyesület stb. legalább valamit ad tiszt-
viselőinek drágasági pótlék czímen és sajnosan tapasz-
talják, hogy — tisztelet a kivételeknek — az egyház-
községek a legtöbb helyen még csak hallani sem akar-
nak arról, hogy nékik ilyen czímen valamit juttassanak. 
Pedig hát igen sok helyen volna is miből adni, az egy-
házi adófizetés nem ütközik akadályokba, nincs pénz-
telenség falun, sőt ellenkezőleg. De a legtöbb gyülekezet-
nél, elöljáróságoknál hiányzik az a lelki, szellemi emel-
kedettség, a mely ebben az ügyben legalább most meg-
értő belátást, méltánylást produkálhatna. 

Mit kell tehát tenni ? Mert hogy kell valamit tenni, 
nemcsak az illetők iránti tekintetből, hanem egyházi, 
nemzeti közérdekből kifolyólag is, az bizonyos. Ter-
mészetesen az államra gondolunk, ha valami segítségről 
van szó. Igen, erélyesen kell kérni, zörgetni azoknak a 
családoknak érdekében, a melyeknek fejei most is oly 
nagy szolgálatot teljesítenek a front mögött a haza meg-
védése körül. De ez nem elég, össze kell szedni, kaparni 
minden rendelkezésre álló pénzt a kasszákban és segí-
teni kell ott, és pedig minél előbb, a hol erre égető, 
elodázhatlan szükség van: a nagy családú, gyermekeket 
taníttató és más lesújtó körülmények folytán szűkölködő, 



nélkülöző lelkészek jajkiáltásait meg kell hallania az 
egyháznak. Mert kell, hogy lássa minden, szinte elvisel-
hetetlen terheket hordozó lelkész, hogy az egyház, a 
melynek szolgálatában áll, tehetségéhez mérten törődik 
vele, hogy megfeszíti minden erejét, hogy segitsen rajta, 
Mert ha ezt nem látja! . . . Csak annyit mondunk, nem 
lesz-e ez befolyással az egyház jövőjére, a jövő lelkész1 

generáczióra ? Hisz már eddig is annyi a panasz, hogy 
kevesen jönnek és különösen kevesen azok közül, a kik 
igazi szellemi minősítéssel bírnak. 

És szóljunk-e a talán még hangosabb jajkiáltások-
ról, a melyek a mi papi özvegyeink és árváink ajkairól 
hangzanak fel ?! Innen-onnan állandó rovata lesz ez a 
mi egyházi lapjainknak. De legyen is ! 600 korona évi 
nyugdíj 1! Egy vasúti kalauznak az özvegye is kaphat 
ennyit. Hát elviselheti ezt a mi ref. cm?/aszentegyházunk 
lelkiismerete?! Hát mit lehet kezdeni 600 koronával? 
Szabad-e ennek igy lenni és maradni milliós költségvetés 
mellett? Hát nem történt itt valami nagy tévedés? Nem 
lehetett volna még várni sok helyen az adó- és tőkeesé-
lyekkel és nem kellett volna-e előbb ezt az égető sebet 
gyógyítgatni a dajkáló anyának?! 

És azután azok a „nádszál-papnék", a kiknek csak 
néhány morzsáeska jut, azok, a kik nincsenek benn az 
országos intézetben; gondolunk-e az ő görnyedő vállaikra 
most ezekben az időkben; a mikor kettős terhet hordoz-
nak?! Már csak kevesen vannak . . . 

Úgy hisszük, hogy nemcsak az egyházi lapok ha-
sábjain, hanem ott a zöld asztaloknál is szó esik majd 
legközelebb ezekről a dolgokról és lesz anyaegyházunk-
hoz méltó felelete a jaj kiáltásokra. —p. 

TÁRCZA. 

Több meleget.* 
A mostani télnek sok nyomorúságát tetézi még a 

tűzifa hiánya, kiáltó drágasága. Azokban a beborult haj-
lékokban sokan fázódnak még a meleg tűzhely mellett 
is, de ott, hol az ablak zúzmaráját nem olvasztja fel 
nyájas meleg, ott igazán tél van, bántó, hideg tél. 

Néhanapján künn járom a határt, a kis falumat 
környező hegyek lankáit, hol most fűrészek egyhangú 
muzsikája, fejszék hatalmas koppanása zavarja a tél 
csendjét. Itt is, ott is egy-egy kidöntött fatörzs állja 
utamat. Amott meg a hidegtől gémberedett kezű öreg 
emberek már vonszolják maguk után a kivágott törzset. 
Roskatag járású anyókák, fájdalmas tekintetű, fáradt 
asszonynép, vörösre fázott, vézna, köhögős gyermekek 
czipelik nagy kínnal a hátukra kötött rőzseköteget. Ha 
művész volnék, vászonra festeném ezt a megható képet 
s így nevezném meg: meleget, meleget ennek a hideg 
szomorú világnak. 

. . . Régen volt, mikor az ember űgy nélkülözte a 
meleget, mint most. Nemcsak a házi tűzhely csendes 

* Mult számra későn érkezett. 

melegét, melyet most sok-sok ezeren igazán fájdalma-
san, dideregve nélkülöznek, de még inkább azt a ki-
apadhatatlan hőforrást, mely nem más, mint a Jézus 
Krisztus evangéliuma. S ha megesik a szívem a termé-
szeti hideg szenvedőinek láttára, még inkább meg kell 
indulnom azon, hogy népem a hitetlenség dermesztő 
hidegében fázlódik, hogy hitünk életmelege immár a 
fagypontig sülyedt alá. 

De lássuk meg Isten kegyelmének jeleit és cso-
dáit ! Lássuk, hogy hideg, fagyos télben is új tavasz, 
fejlődő meleg élet reménysége töltse el szívünket. 

Mint a hideg hótakaró alatt meghúzódó meleg, 
mely a mindennapi kenyér nagy áldását biztosítja, úgy 
tekinthető Szövetségünk konferencziája is ebben a kihűlt, 
szomorú világban. A mikor a külső és belső látások a 
tél hatalmáról beszélnek, íme szokatlan melegség, re-
ményteljes új vetés, szebb, kívánatosabb jövendő zsen-
dül a hó alatt. „Természeti törvény a szellemvilágban", 
— fejtené meg a dolgot Drummond Henrik. „Élet a 
halálban", — mondjuk boldogan mi, kik a januári szép 
napok emlékével gazdagítottuk életünket . . . 

A mikor több-kevesebb esztendővel ezelőtt Krisztus 
palástjával vállunkon a nagyvilágba léptünk, nem jöt-
tünk üresen, hoztunk magunkkal valamennyi meleget. 
Hevített bennünket az a gondolat, hogy Isten titkainak 
sáfárai, országának építői lehetünk. Azt hittük, egy-egy 
pünkösti tanítvány lakozik bennünk. Szóltunk nagy hév-
vel, bátorsággal, ékesen s aztán — vártunk. Várakozá-
sainkban a legtöbbször, vagy tán mindig keserűen csa-
lódtunk. A hideg csak nem engedett. Egyszer aztán 
fájdalmasan tapasztaltuk, hogy lelkesedésünk melege 
kihűlt, hogy fázlódunk mi is. Az igazi hőforrást ismer-
tük, belőle tartósabb meleget vehettünk volna, de hát 
csak a külső megismerésnél maradtunk. Az északi jég-
világ lakói nem óhajtják a nap hevét Mi, hideg télben 
járók is mintha elvesztettük volna érzékünket a hő iránt. 
Vagy nem igazabban szólok, ha azt mondom, hogy meg 
se találtuk ? . . . 

De most történik valami . . . A jelenvaló hideg 
világ hó- és jégkérge alatt áldásos meleg fejlődik. A leg-
dicsőségesebb Példa mellé sorakozik a mostani idők sok, 
nem közönséges példája . . . A tékozló fiú bűnbánattal 
búcsúzik atyjától, hogy meghaljon érte. A máskor durva 
férj most „hű párjá"-nak, „galamb"-jának ír a lövész-
árokból. A gyermekszívek imádsága is szebben csendül 
az édes apáért. A testvér most jobban rátalál a testvérre, 
ha száz mértföldre jár is tőle. Az eddig haragtartók most 
békés atyafiak lettek a szenvedésben. Most látunk jót 
cselekedni önzés nélkül is. Az igazságért való meghalás 
dicsőségét hirdeti minden gyászjelentés . . . Nincsen-e 
mind ennek valami közössége a Krisztus lelkével ? Nem 
kell-e nekünk is az ő lelkének melegétől felélednünk, 
hogy mint igazi tanítványok, mint egy-egy belőle szakadt 
hőforrás, tegyük biztosan fejlődővé azt az új életet, 
melynek csiráját ma még hó és jég borítja? 

Nem kell-e? . . . Erre feleltünk meg ünnepélyesen 



azokban a szép januári napokban, a mikor nem papi-
rosra rótt, hangzatos határozati javaslatok elfogadtatása 
volt a czél, hanem hogy a lelkek mélyén foganjanak 
döntő elhatározások a lelkes, kitartó munkára. 

A közös áhitat óráiban boldogan hajtottuk meg 
fejünket Az előtt, kié minden dicsőség, ki az alázato-
saknak adja a maga kegyelmét, ki a Krisztusban mu-
tatta meg legvilágosabban hozzánk való hajlandóságát, 
atyai szeretetét. Ezeknek a csöndes óráknak emléke 
egymaga biztosíték, hogy januári együttlakozásunk soha 
feledésbe ne menjen. Együttlakozás volt ez a szó fel-
séges értelmében is. Együtt éreztük magunkkal Őt, a 
ki nélkül semmit sem cselekedhetnénk. Ö kért, 0 várt 
feleletet tőlünk a nagy kérdésre : „szeretsz-e engem ? . . . 

A mikor a szép előadások hosszú sorozatán át 
reformátorunkkal találkozhattunk, lehetetlen volt meg 
nem érezni, hogy Kálvin hatalmas szelleme ma is tanít, 
hevít — reformál. Be kellett látnunk, hogy az ő neve 
zászló, mely után bátran haladhatunk, mert nem a vak 
rajongás útvesztőibe, de az evangéliumi kegyesség tisztes 
utaira vezet. A modern élet problémái is milyen bölcs 
megoldást nyernek hatalmas tanításaiban s általában a 
kálvini theologia, etliika, szocziológia nagyszerű meg-
állapításai minden időkre fundamentális igazságok marad-
nak, mert ez igazságok gyökerei a Krisztus örök evan-
géliumába mélyülnek. De a hallottak meggyőztek ben-
nünket egyszersmind arról is, hogy kálvinista lelkipász-
tornak lenni különös elköteleztetést is jelent. 

Fényesnevű előadók, „világi" nagyságok hatalmas 
bizonyságtételét hallottuk arról, hogy csak az Isten szol-
gálatába állított tudomány, csak az Isten megszentelő 
lelkének kitett társadalmi akczió lehet igazán népmentő, 
igazán áldásthozó. Ez állítást megdöbbentő példákkal 
láttuk beigazolva. Ismert, vagy részben csak most hallott 
bajok, mulasztások, nenizetrontó bűnök, testi-lelki nyo-
morúságok teljes megvilágításban álltak előttünk, hogy 
lelkünk mélyéig megindulván, lelkesedéssel, meleg szere-
tettel álljunk sorompóba és fogjunk munkához Annak 
nevében, ki nemcsak „hirdette az Isten országának evan-
géliumát", de „gyógyított is a nép között minden beteg-
séget és minden erőtlenséget". 

A bizalmas megbeszélések, vagy azok a még bizal-
masabb beszélgetések az est óráiban a napi munka után 
sok érdekes dolgot juttattak felszínre, sok fontos kér-
désre próbáltak és tudtak is okos választ adni. Az éj-
szaka óráiban is világosak, hangosak voltak szállásadó 
szobáink, a coetusok; folyt a komoly megbeszélés a 
napi fáradtság legkisebb jele nélkül. Ugyanegynek 
éreztük magunkat. Mintha a vének ifjakká, az ifjak 
vénekké lettek volna Egyek lettünk a hitben, remény-
ségben, meleg szeretetben, egyek az elhatározásban a 
jövő nagy czéljait illetőleg. 

A jövő . . . Már is neki indulunk, miután elhang-
zottak a befejező áhitat igazán ünnepélyes szavai. Mintha 
most hallanám : kezedet a jónak gyakorlásában fárasz-
szad, szemed a mennyei öröm sugarát is szórja; szíved 

van, nem akarnád-e ezt hittel, szeretettel, új élet vá-
gyával tölteni meg ? . . . 

Flammarion szerint ha egyszer kihűlne a föld felü-
lete, a tudomány eszközeivel mély kutakat ásnának benne 
s a föld gyomrában fészkelő izzó tűz melegét vezetnék 
fel a hideg, fagyoskodó világ fölmelegítésére. — A Szö-
vetség konferencziáján résztvevők teljesíteni akarják azt, 
a mit ott fogadtak. Ásnak mély kutakat, a Krisztus 
evangéliumának izzó mélységéig hatókat. Ebből a ki-
fogyhatatlan hőforrásból vezetnek fel új meleget a hó-
és jégkéreg megolvasztására, a fázlódó emberiség fel-
melegítésére, új élet támasztására. Lelkipásztorok, ezt 
meg is kell tennetek, hogy „a ti futástok télben ne 
legyen" ! Custodius. 

BELFÖLD. 

A Diákszövetség kolozsvári vezetőgyűlése. 
A második háborús esztendő minden intézmény 

életében abban különbözik az elsőtől — természetesen 
csak azokról az intézményekről szólva, melyek sikeresen 
kibírták az első háborús év próbáját —, hogy míg az 
első idők váratlan zavarai meglehetősen megbolygatták 
az ügyek menetét, addig a későbbi idők folyamán úgy 
a hogy az élet visszatért a rendes kerékvágásba. 

A múlt (1914/5.) tanévben a Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség kénytelen volt lemondani évi 
programmjának egy nagyon fontos mozzanatáról, a két 
szemeszter határán tartatni szokott vezetők konferen-
cziájáról. Ebben a tanévben már sor kerülhetett rá. 
Január 30-tól február 2-ig, négy napon át gyűlésezett 
a konferenczia Kolozsvárott, mint a ref. theol. fakultás-
nak és internátusának vendége: A konferenczia szere-
tettől áthatott, meleg, mondhatnám: családias jellegéhez 
nagyban hozzájárult az a szívélyes barátság, mellyel az 
intézet vezetői közül többen — különösen Révész Imre 
professzor, az internátus felügyelője — segítettek a részt-
vevőknek abban, hogy „otthon" érezzék magukat e 
napok alatt a főiskola falai között. 

Terv szerint Kenessey püspök nyitotta volna meg 
vasárnap d. e. (30-án) istentisztelettel a konferencziát. 
Ebben sajnálatos gyengélkedése megakadályozta. Az 
istentiszteleten az intézet dísztermében dr. Kecskeméthy 
István theol. igazgató prédikált. Beszéde a konferenczia 
résztvevői előtt s a szép számban megjelent városi hí-
vek előtt mesterien tárta fel a keresztyén diákmozgalom 
lényegét: a korunk hitetlen kultúrvilágában Isten jogaiért 
és dicsőségért buzgó kis sereg küzdelmeit. 

Aznap d. u. megkezdődött a rendes gyűlések soro-
zata. Átlag 30 hallgató gyűlt össze naponként a fakultás 
tanácstermében tartott előadásokra és tárgyalásokra. 
Legnagyobb számmal természetesen Kolozsvár diáksága 
volt képviselve. (Vagy 10 főnyi állandó, rendes részt-
vevővel, nem számítva az érdeklődők hullámzó számát.) 
Sajnálatos, hogy Pápán kívül (két theológus és Pongrácz 



József tanár képviselték az ottani Diákegyesület mun-
káját) az a két tlieológus ifjúságunk, melyben a moz-
galom már erős gyökereket eresztet: a budapesti és a 
debreczeni csak egy-egy résztvevőt küldött a gyűlésre. 
Eperjesről négy tlieológus jött. Budapestről négy orvos-
tanhallgató és a MEKDsz. két titkárja, Deme László és 
Victor János egészítették ki a résztvevők csoportját. 

A programul körvonalait az határozta meg, hogy a 
konferenczia vezetőgyűlés volt — illetve: kellett, hogy 
legyen. Egy ideális vezető-gyűléshez hiányzottak ugyan 
a mozgalom törzstagjai közül, legértékesebb vezetői közül 
azok, a kik a harcztéren vannak. Azok közül a vezető-
emberek közül és leendő vezetők közül is, a kik itthon 
vannak, sokan nem vehettek részt. így a résztvevők egy 
részének a gyűlések alatt kellett nagyon, szinte ugrás-
szerűen nőnie, hogy a megbeszélt tárgyak világában 
otthon érezhesse magát. De talán ez volt a legáldáso-
sabb iskola, mely új munkásokkal, belső tűztől hajtott 
vezetőkkel ajándékozza meg a mozgalmat. 

A napokat bibliatanulmánnyal kezdette a gyűlés. 
Victor János vezette végig hallgatóit „A tanítványokkal 
Jézus iskolájában" czímen három órán át azokon az 
evangéliumi helyeken, a melyekben kifejezésre jut Jézus 
és a tanítványai közötti mély eltérés s a melyek a mai 
tanítványok számára figyelmeztetők, vészjelek lehetnek, 
ha megfeledkeznének arról, hogy még milyen messze 
vannak Mesterüktől. Ezek az órák felemelték a gyűlést 
Isten jelenléte, áldó közelsége tudatának légkörébe s 
ebben a légkörben folytak a következő tárgyakról tar-
tott megbeszélések : 

1. „A keresztyén diákmozgalom lényege", „A ke-
resztyén diákmozgalom kisértő veszélyei", „A keresztyén 
diákmozgalom erősségei nálunk az első esztendőkben" 
— erről a három tárgyról három napon át tartott elő-
adássorozat egyik legjellegzetesebb tünete volt ennek a 
konferencziának. Az jutott benne kifejezésre, hogy a 
magyar diákmozgalom már abba a stádiumba jutott fej-
lőtlésében, a mikor önmagára eszmélhet. Már nemcsak 
a megoldandó nagy feladatok s az előtte lebegő felséges 
czélok foglalkoztatják, hanem talál gondolkozni és meg-
beszélni valót önmagában, mint már nemcsak remény-
ségben űlő, hanem ide s tova egy évtizedes niult való-
ságaiban kiépült tényezőben. Ennek a reflexiónak meg-
vannak természetesen a határai, melyen túl aggasztó 
tünet, melyeken belül azonban fejlődésnek, eredmények-
nek a bizonysága. Az első tárgyat Deme László adta 
elő, feltüntetve a diákmozgalom jelentőségét helyi, nem-
zeti és világraszóló nemzetközi mivoltában. A második 
tárgy dr. Ravasz László előadásában azokat a beteges 
tüneteket foglalta össze, a melyek lélektani szükség-
szerűséggel kísértenek minden olyan mozgalmat, mely 
nagy súlyt helyez a megtérés, az újjászületés, a meg-
szentelődés, a hívő közösség mozzanataira. Kifejezésre 
jutott előadó és hozzászólók szavaiban az az egyhangú 
meggyőződés, hogy a Diákszövetség hálás lehet Isten 
iráijJv azért, hogy megóvta életét ezektől a betegségektől. 

A mennyiben távoli, tájékozatlan szemlélők mégis ilyen 
félszegségekkel vádolják az ügyet, annak oka az, hogy 
szórványos, kirívó esetekben egyes félszeg gondolkozású 
és eljárású egyének rosszul reprezentálják a mozgalmat. 
A mozgalom pedig az ilyen tagokkal szemben, bármennyit 
ártanak is jóhírének, a türelem álláspontjára helyez-
kedett és sohasem dezavuálta őket. És mivel ez az 
egyetlen mód arra, hogy az ilyen, egyébként erőteljes, 
aggresszív lelkesedésű emberek kigyógyuljanak félszeg-
ségeikből és értékes tagjaivá, munkásaivá legyenek ké-
sőbb egyházaiknak, a mozgalom a jövőben is szeretettel 
és türelemmel fogja nevelni őket, nyugodt lelkiismerettel 
fogadva minden félreértő kifogást, mely miattuk éri. — 
A harmadik tárgyról Pongrácz József beszélt. Mint a 
mozgalomnak legelső napjaitól kezdve máig számottevő 
munkása, ő volt a legilletékesebb összefoglalni a mult 
tanulságait, melyektől sohasem szabad eltérnie az ügy-
nek, bármilyen változásokra késztetné is a fejlődés 
menete. 

Ugyancsak jelentős előadássorozat vonult végig a 
délutáni gyűlések során. „Távolabbi czélok, melyeket 
közvetve kell mozgalmunknak szolgálnia" — ez volt a 
sorozat czíme. Dr. Tompa Arthur „Az ifjúság keresztyén 
gondozásáról" tartott felolvasást, különösen a serdülő 
ifjúságot tartva szem előtt. Ismertette és méltatta azokat 
a módszereket — a vasárnapi iskolát, a reményszövet-
séget, a cserkészetet —, melyek által a főiskolákról ki-
kerülve, a mozgalom tagjai legtöbbet tehetnek a serdülő 
ifjúság keresztyén nevelésének előmozdítására. Dr. Papp 
Gyula, a cserkészmozgalom vezetője, a ki átutazóban 
részt vett a gyűlésen, feltüntette azokat az okokat, me-
lyek a diákmozgalomból kikerülő intelligens férfiakra 
elutasíthatatlanul reáhárítják a serdülő generáczióval való 
foglalkozás kötelességét. — Révész Imre „Diákmozgalom 
és egyház" czímen széles egyháztörténelmi távlatba állí-
totta bele azt a hivatást, mely a keresztyénség és az 
egyház természetéből kifolyólag az olyan szabad keresz-
tyén mozgalmakra vár, mint a diákmozgalom, az egyház 
szervezett élete mellett, de az egyház élete érdekében. — 
A „Külmisszió ügyéről" -Victor János referált. Ez az 
ügy sohasem volt közel a magyar keresztyénséghez. 
Az előadó reámutatott, hogy ezt a távolságot a világ-
háború még növelte több ponton, de másfelől ugyancsak 
a világháború teremtette új világhelyzet és világlátókör 
új érintkezési pontokat is nyújt. A diákmozgalomnak el 
kell vállalnia azt a feladatot, hogy lelkes érdeklődőket 
és támogatókat neveljen a misszió számára hazánkban 
és előbb-utóbb „önkénteseket" is toborozzon a misszió 
tényleges szolgálatára. — A gyűlés érzékeny vesztesége 
volt, hogy akadályok miatt Megyercsy Béla nem tarthatta 
meg ennek a sorozatnak negyedik előadását a „Népünk 
felemeléséről". 

Csak röviden hadd soroljuk még fel azokat az 
inkább „belső" természetű tárgyakat, melyekről a mult 
tapasztalatai alapján kicserélték gondolataikat a részt-
vevők. „A vezető életének különös kísértései." (Beve-



zette Pongrácz József.) „A vezető életének különös 
kiváltságai." (Dr. Ravasz László.) „Milyen ürügyekkel 
szoktuk kivonni magunkat a felelősség alól ?" (Pongrácz 
József.) „Milyen diák típusokkal vannak nehézségeink?" 
(Deme László.) — Megbeszélés tárgyát képezte még a 
következő nyáron országszerte tartandó öt középiskolai 
gyűlés előkészítése és egy más rendkívüli háborús tevé-
kenység megindítása, illetve fokozottabb felkarolása, a 
miről bizonyára mint már megvalósult tervről fog be-
számolni a MEKDsz. vezetősége a nyilvánosság előtt. 

A zárógyűlésen Vidor János tartott befejező beszé-
det. Azokra a nagy lehetőségekre mutatott reá, melyek 
szellemi világunknak a háború utáni időkben várható 
átmeneti nagy fogékonyságában, erős szükségérzetében 
kínálkoznak a keresztyén diákmozgalomra. A gyűlésen 
résztvevőik lelkűknek mélyén bizonyára igazat adtak e 
gondolatnak. És ha nem fognak is nagyokat mondani, 
erről a gyűlésről is magukkal vitt felelősségérzettel, az 
élő Krisztus győzelmébe vetett hittel, csendes, hű, ki-
tartó munkával — nagyokat fognak cselekedni. 

Referens. 

Lapunkban közölt névsor a czáfolat erre. — A mi a/t 
a megjegyzést illeti, hogy konferencziánkban nem aktuális 
kérdéseket tárgyaltunk és hogy csak a konferenczia 
végén kezdtük sejteni, liogy mi legyen a jövő konferen-
cziának helyesebb programmja, erre nézve megjegyezzük, 
hogy a mi nézetünk szerint abban a nagy zűrzavarban, 
a mely nálunk bizonyos elvi kérdések körül fennforog, 
időszerűnek tartottuk ezen az első konferenczián mélyre-
ható elvi kérdéseknek a felvételét is a gyakorlatiak 
mellett. Kellő elvi alapozás nélkül a gyakorlat levegő-
ben lógó, ingatag dolog. Egyébként köszönet az alapos 
ismertetésért. Hiszen azt mi hisszük ós reméljük, hogy 
a következő szebb és gyümölcsözőbb lesz a mostaninál. 

IRODALOM. 

Irodalmi estély. Az „Ébresztő" keresztyén szép-
irodalmi, családi és ifjúsági folyóirat szerkesztősége feb-
ruár hó 12-én, szombaton este 6 órakor a budapesti ref. 
theol. akadémia dísztermében (IX., Ráday-utcza 28. II.) 
irodalmi estélyt rendezett a következő műsorral: 1. Meg-
nyitó beszéd. Tartotta Megyercsy Béla. 2. Költeményei 
bői felolvasott Osváth Eszter. 3. Brassin: Nocturne. 
Tschaikowszky: Valse-Caprice. Zongorán előadta Bal-
lagi Márta. 4. Elbeszélés. írta és felolvasta Muraközy 
Gyula. Szünet. 5. Dalok. Énekelte Kulcsár Juliska. Zon-
gorán kísérte Fehér Gizella. 6. Költeményeiből felolva-
sott Lampérth Géza. 7. "Grieg: Berceuse, norvég népdal, 
Cui: Orientale, Hubay: Magyar dalok. Hegedűn előadta 
Némethy Ferencz. Zongorán kísérte Ballagi Márta. 
8. Zárszó. Tartotta Bilkei Pap Lajos. 

Az Igehirdető február havi füzetének tartalma: 
F. Varga Lajos : A nagy próbában. (Háborús időben.) 
Dr. Szeberényi Lajos Zs.: A világ. (Vasárnapi.) Szűcs 
József: Mit keressünk? (Háborús időben.) Dr. Deák J á-
nos : Újuljatok meg! (Vasárnapi.) Vargha Sándor: Új 
élet. (Háború idején.) Dómján Elek: Fejlődés az erkölcsi 
világban. (Vasárnapi.) Mészáros János: Hálaadásunk. 
(Vasárnapi.) Kiadóhivatal: Nagybánya, Híd-utcza 19. sz. 
Előfizetés egész évre 12 K. Félévre 6 K. Negyedévre 3 K. 

A pataki névtelen neve. írta Harsányi István-
Különnyomat a Sárospataki Ref. Lapok 1916. évi 3—4 • 
számából. Ára 50 fillér. — A szerző ebben a kis ér-
tekezésben a mellett száll síkra, hogy az Euryalusról 
és Lukrécziáról szóló latinból átdolgozott széphistóriának 
szerzője, a „pataki névtelen", mint azt Szilády Áron 
meggyőzőleg kimutatta. Balassa Bálint; azok ellen pole-
mizál, a kik ezt kétségbe vonták. 

Az 1915. évi Kövesdy-pályázatra a következő 
jeligéjű pályaművek érkeztek: I. Hiszen a bú mester-
kezével stb. II. Feldpost. III. Euterpe. 1Y. Küzdést kívá-
nok stb. V. Erős várunk nékünk az Isten. VI. Ki lanton 
győz, nyer szíveket. VII. Bercsényi-fohász. VIII. Pax 
vobiscum. — A bíráló bizottság tagjai voltak : Mácsai S. 
elnöklete alatt P. Nagy Zoltán tanitólcépzőintézeti zene-
tanár a főiskolai gazdasági tanács és Brück Gyula zene-
tanár a Zenede részéről. Az első díjat (150 K) Ficlitner 
Sándor szegedi karnagy, a második (100 K) és harmadik 
(50 K) díjat Varga József ny. zenetanár nyerte. A díjat 
nem nyert pályaműveket a feladóvevény beküldése után 
Mácsai Sándor a főiskolai háznagyi hivatal útján díj-
mentesen visszaküldi. A folyó évi pályázat ebben a szá-
munkban olvasható. 

A MI ÜGYÜNK. 

Felhívásunk. Lapunk vezetőhelyén közöljük azt 
a meleghangú felhívást, a melyet szövetségünk intéz a 
Presbiteri Világszövetség nyugoti részének (Western Sec-
tion of the Presbyterian Alliance) vezetőségéhez. A fel-
hívás Rev. W. H. Roberís. D. D. LL. D., Philadelphia 
czimre ment el ezelőtt egy hónappal. Talán már meg is 
kapták. A szép felhívás elolvasása után bizonyára sokan 
mondják, hogy talán nem sok haszna, foganatja lesz. 
Nem tudjuk. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy 
Amerikában is vannak már sokan, a kiknek lelkiisme-
rete kezd ébredezni ebben a szomorú ügyben. Olvassuk, 
hogy a szenátusban is többen nyújtottak be határozati 
javaslatokat a municziógyártás megszüntetése, vagy leg-
alább is korlátozása, kontingentálása érdekében. — De 
mindegy, ha hallják, ha nem hallják, ottani véreink ér-
dekében el kellett hangzania ennek a szózatnak. Hiszen 
mély fájdalommal kell tudomást vennünk arról, hogy 
egyetlen nagy városban, Yougstownban, a municziógyártás 
főfészkében, 30 ezer magyar munkás dolgozik az elle-
nünk gyilkoló szerszámokat szállító gyárakban ! Ezeknek 
a félrevezetésére s hogy nyugodtabb lelkiismerettel dol-
gozzanak, az ottani municziógyárosok ó-hazájokat gya-
lázó lapot adnak ki „Józan észu czímen hat nyelven. 
Közülök többekhez talán majd ez a mi szózatunk is 
eljut. Hadd lássák, hogy nem feledkeztünk meg róluk, 
hogy mély részvéttel vagyunk irántuk a kényszerhelyzet 
miatt, melyben vannak s a melynek okozója az, a mi 
az írás szerint is minden rossznak gyökere, t. i. a pénz-
nek szerelme. 

Konferencziánkról, mint mult számunkban jelez-
tük, egyházi lapjaink megemlékeztek. Közöltünk is az 
akkor kezeink között levőkből idézeteket. A debreczeni 
lapokat későbben vettük. Ezek közül a Lelkészegyesület 
röviden referál a lefolyt dolgokról, a Debreczeni Prot. 
Lapban Budai Gerson ad hosszabb, beható ismertetést, 
a melyben azonban az a kardinális tévedés van, hogy 
ezen csak 68-an vettek részt, legtöbbnyire pestvidéki 
lelkészek, 17 erdélyi és más kerületből is egynéhány. 



EGYHÁZ, 
Lelkészválasztások. A vencsellői ref. egyházközség 

Orosz Tamást választotta lelkészéül. — A békéssámsoni 
ref. egyházközség Somogyi Lajos helyére Bartha György 
volt kőröstarcsai s.-lelkészt választotta lelkészévé. 

Választások a dunántúli ref. egyházkerületben. 
A dunántúli egyházkerület az elhunyt Molnár Béla he-
lyére dr. Balogh Jenő igazságügyminisztert választotta 
világi főjegyzőjévé. Az új világi főjegyző a kerületnek 
eddig is buzgó tanácsbírája volt. Áz Úr áldása legyen 
további hűséges szolgálatán! — A komáromi egyház-
megye dr. Szily János kir. közjegyzőt, egyházmegyei és 
kerületi tanácsbírót választotta gondnokául. Ugyanebben 
az egyházmegyében világi tanácsbíróul Somogyi Sándor 
főszolgabírót választották meg. 

Tábori lelkészek a háborúban. Az osztrák-magyar 
hadsereg r. k. tábori püspöke statisztikát közöl a tábori 
lelkészekről, e szerint hősi halált halt a harczmezőn egy; 
meghalt a harcztéren szerzett betegségben tizenegy; 
megsebesült tíz ; hadifogságba esett negyvenkettő, köztük 
több magyar is. Kitüntetésben részesült több mint hatszáz. 

A Svábhegyi Ref. Gyülekezet február hó 13-án, 
vasárnap d. u. fél 5 órakor a Svábhegyi Nagy szálloda 
fehértermében, a katonáknak olvasmánnyal való ellátása 
czéljából szeretetvendégséget rendez. Műsor: 1. Közének: 
XXV. zsolt. Szívemet hozzád emelem. 2. Az imádkozást 
vezeti s megnyitót mond Varga Antal. 3. A Leánykör 
tagjai teát szolgálnak fel. 4. Clu M. Widor: Serenade. 
Előadják : zongorán Ember Nándor, hegedűn Roth Fe : 

rencz, gordonkán Kernács István. 5. Ne sírj ! Költemény, 
írta Vargha Gyuláné. Előadja Tóth Mariska. 6. Isten 
akaratának jelentősége az egyéni életben. Előadás. Tartja 
dr. Pruzsinszky Pál, a budapesti ref. theol. Akadémia 
igazgatója 7. Mendelssohn : Trió. Előadják a 4-ik szám 
kitöltői. 8. Horváth Margitka énekel. 9. Bibliamagyará-
zatot tart Bilkei Pap István theol. akad. tanár. 10. Ima. 
Közének: CV. zsolt. 

A budapesti ref. egyház kőbányai parókhiális 
körében a Máv.-telepen a Törekvés dísztermében (Hun-
gária-körút) f. évi február hó 13-án este 6 órakor val-
lásos estély lesz a következő sorrenddel: 1. Közének. 
XC. zsoltár. Te benned bíztunk eleitől fogva . . . 2. Meg-
nyitóbeszédet tart Sipos Mihály s.-lelkész. 3. Szaval Gall 
Beatrix. 4. Énekelnek: Szemmel Etus, Lányi Erzsi, Sze-
lepcsényi Lidia. 5. „Magyarország jövője" czímen elő-
adást tart dr. Gráf Elemér. 6. Huber : „Kúnok ábrándja", 
hegedűn játsza Csapó Dezső, zongorán kíséri Csapó 
Boriska. 7. „A Tury-fiúk története" Szász Károlytól, 
szavalja Bak Antal theologus. 8. „A vén czigány", melo-
dráma, előadja Gál István theologus, zongorán kíséri 
Csapó Boriska, hegedűvel Csapó Dezső. 9. Bibliamagya-
rázatot tart Takaró Gyula orvostanhallgató. 10. Himnusz. 
Énekli a közönség. 

Bizonyítvány. Az erdélyi Ref. Szemléből vesszük 
át azt a hírt, hogy Feldoboly (Háromszék vm.) község-
ben a hadba vonult biró, László Ákos, bevonulása előtt 
a következő végrendelkezéssel hagyta 60 kat. hold bir-
tokát az ottani mindénkori ref. lelkésznek : „Én — 
mondja — katholikus vagyok, egyedüli katholikus a 
református vallású Feldobolybati, mégis engemet válasz-
tott bírájául hosszú időn át. Nem nézte vallásomat; ez 
a személyt nem válogató szeretet — bár vallásomat nem 
hagytam el — érzésben és gondolatban reformátussá 
tett. Ilyen vallásfelekezetet támogatni szent kötelesség. 
A református egyházak Magyarország győzhetetlen várai 
és annak kapitányai a lelkészek, kik közül soha egy se 

lesz a haza ellensége; a kikről a haza soha nem gon-
doskodott, mostoha kezekkel mért. Nekünk, a népnek 
kell hát az állam hibáját jóvá tennünk, mert ha a kál-
vinista lelkészeket legalább olyan helyzetbe tudjuk emelni, 
mint más vallásfelekezetek, a hol az állam kenyeret, 
kalácsot, nem morzsalékot szór, mint az ég madarainak, 
akkor nyomban száz esztendőt rohan előre magyar ha-
zánk. — Akarom, hogy hagyományozott vagyonomba se 
egyház, se annak felső hatósága, se állam ne avatkoz-
zék, jövedelme felett a lelkész rendelkezzék. Úgy aka-
rom, hogy mostani jövedelme meg ne csonkíttassék. 
Azért akarom így, hogy ne emberek, de valóban Isten 
szolgája lehessen, mert csak az a lelkész lehet a sza-
badság vára, igaz katonája, a ki fele.t nem emberek, 
de Isten uralkodik. Nagyatyám a szabadságharezokban 
koplalva gyűjtötte vagyonkámat. Emlékének áldozom, 
mikor a magyar szabadság egyik katonájának hagyo-
mányozom. Ki menti meg Erdélyt a magyarnak, ha nem 
a székely ? És ki menti meg a székelyt magának, — 
ha nem a kálvinista papság? 1" — íme, a szép elismerés 
és a bizonyítvány, a milyenben, fájdalom, nem gyakran 
van részünk! . , 

Barakkszentelés a sopronnyéki fogolytáborban. 
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek világszövetsége és 
magyar nemzeti szövetsége 6000 K költséggel egy 30 
méter hosszú és 10 méter széles keresztyén ifjúsági 
egyesületi barakkot építtetett a sopronnyéki fogolytábor-
ban az orosz foglyok részére. Á barakk rendeltetése 
ugyanaz, a mi a keresztyén katona-otthonoké. Magyar-
országon ez az első ilyen barakk, kissé ünnepélyesebb 
formában adatott át rendeltetésenek e hó 8 án. A fel-
szentelési ünnepélyen résztvettek a világszövetség részé-
ről : Phildius Keresztély főtitkár; a magyar nemzeti 
szövetség részéről: Szilassy Aladár v. b. t. t., elnök, 
Megyercsy Béla országos titkár; a hadifoglyokat gyámo-
lító orsz. bizottság részéről: dr. Darányi Ignácz v. b. 1.1. 
képviseletében Hegyeslialmy Lajos min. tanácsos; a 
hadügyminisztérium részéről : Méderer Konrád ezredes, 
soproni térparancsnok; a hadifogolytábor tisztikara ré-
széről : Niemeczek János vezérőrnagy parancsnok s az 
egész tisztikar. Az ünnepség alatt annyi orosz fogoly 
volt a teremben, a mennyi csak befért, a többiek pedig 
kívülről állottak fel a barakk egyik oldalán a nyitott 
ablakok mellett. Szilassy Aladár előbb magyar, majd 
német nyelven üdvözölte a jelenlevőket, aztán ünnepé-
lyesen átadta a barakkot a parancsnoknak, a ki mély 
megilletődéssel válaszolt szavaira. Úgy az ő beszédeiket, 
mint Hegyeshalmi Lajos üdvözletét Leonow önkéntes, 
hadifogoly tolmácsolta oroszul. A foglyok zene- és ének-
kara igen szép darabokkal szerepelt. Végül a foglyok 
nevében Schdanow Wasily őrmester mondott köszönetet. 
Az ünnepség után rövid bankett volt a tiszti étkezdében. 
Itt Szilassy Aladár mondott felköszöntőt a királyra. 
Szavai után a zenekar eljátszott pár ütemet a Gott-
erhalteból, majd a tábornok intésére a Himnuszba fogott, 
melyet az összes résztvevők nagy lelkesedéssel énekeltek 
el. A parancsnok a német császárra mondott felköszöntőt. 

Vak katonáknak vallásos irataira a vallás- és köz-
okt. minisztériumtól 500 K t, a prot. sajtóirodától emlék-
gyűrűk jövedelméből a konvent útján 500 K-t kaptunk. 
Befolyt eddig 1538 K 40 fül. 

Adományok. Katonák vallásos irataira befolyt: 
Pócsmegyer 25 K, Alberti-Irsa 14 K, Gödöllő 50 K, 
Vukovár 40 K. A prot. sajtóirodától az elszámítok em-
lékgyűrük jövedelméből a konvent útján 500 K. Össze-
sen '629 K. Befolyt eddig 4385 95 K. 



A budapesti ref. theol. akadémián a II. félévi 
előadások f. hó 8-án kezdődtek. Beiratkozott a IV. évre 
15, a III. évre 14, a II. évre 16, az I. évre 8, összesen 
53 hallgató, a kik köziil kettő külföldön (Heidelberg), 
öt exmisszióban és 14 a Pénzintézetek Hadikórházában, 
mint ápoló van. 

Yita egy óvoda körül. A Debr. Prot. Lapból olvas-
suk, hogy a ref. egyház óvodáját át akarja adni a város-
nak. A kerületi közgyűlés az átadást csak az E. T.-ben 
kijelölt feltételek betartása (óvónő ref. legyen) esetén 
hajlandó jóváhagyni. Ezt a feltételt a község nem haj-
landó elfogadni. A közgyűlésen, mint e lapban olvassuk, 
heves vita folyt e kérdés felett, többen a/t is mondot-
ták a vita hevében, hogy a kis gyermekeknek nincs is 
szüksége felekezeti méregre. A vita vége az lett, hogy a 
közgyűlés a tanács javaslata értelmében visszautasította 
az egyház által kikötött feltételeknek biztosítását. Az 
egész ügyről szóló tudósítás végső sorait szószerint idéz-
zük: „Szóval a vita magas, elvi színvonalon állott. Csak 
arról nem beszélt senki a tárgyalás rendén, hogy lehet 
olyan álláspont is, mely azért nem kíván mindenáron 
református óvónőt községi óvodánál, mert a református 
egyháznak mindaddig, míg egyáltalán van az országban 
felekezeti oktatás, minden iskoláját meg kell tartani 
áldozatok árán is. (nb.)u — Elismerésre méltó, helyes, 
de egy kissé elkésett nyilatkozat! 

EGYESÜLET, 
A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület f. hó 6-án d. e. 

tartotta évi közgyűlését a theol. akadémia dísztermében, 
a templomi hálaadó istentisztelet után, a melyen Petri 
Elek püspök prédikált Kóm. XII. 1.2. alapján. Megem-
lékezett arról az odaadó, áldozatos szolgálatról, a melyet 
az Egyesület az elmúlt év folyamán is teljesített tagjai 
és különösen diakonisszái (16) által, a kicsinyek gond-
jának felvétele, a szegények megsegítése és kórházában 
sebek gyógyítása körül; a hívek szerető figyelmébe 
ajánlotta az Egyesületet és annak munkáját. A köz-
gyűlésen ifj. Vidor János egyesületi lelkész imája után 
Szilassy Aladárné mondott meleghangú megnyitót, Szalag 
Teréz titkár részletes jelentést adott az egyesület összes 
munkáiról, id. Vidor János, a diakonissza-intézet igaz-
gatója beszámolt a Család-utczai munkáról, különösen 
az imateremben lévő kórházról, dr. Szöts Farkasné a 
gazdasági évről adott hű képet, Misley Sándorné a vesz-
prémi, keszthelyi és az újonnan alakult és szépen mű-
ködő csúzai fiókegyesületről adott jelentést (sajnos, hogy 
csak ennyiről adhatott!). Karácsony Antal dr., az Egye-
sület ügyésze a Kéler Terézia-alapítványról (6000) szóló 
alapítólevelet terjesztette elő. A tisztújítás során, Csen-
gey Gusztáv indítványára, az eddigi tisztikart újból 

megválasztották. A közgyűlés imával nyert befejezést. 
— Este jól sikerült teaestély volt a Ráday-utczai ter-
mekben. — Az egyesület mult évi munkájáról legköze-
lebb részletesebb jelentést adunk. 

PÁLYÁZAT. 
Pályázat férfinégyeskarra. 

A debreczeni ref. főiskola a Kövesdy János kegyes 
alapító énekkari alapítványából a végrendelet értelmé-
ben az 1916. évben férfinégyeskarra írt eredeti népdal-
egyvelegre hirdet pályázatot a következő feltételek alatt: 

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

1. A szöveg népies tárgyú s az alapítók emlék-
ünnepélyén előadható legyen. 

2. A kidolgozás, melyet szerző inaga köteles össze-
állítani, legyen dallamos, szabályos s elég könnyű me-
netű. Nagyon magasra (tenornál a-n felül), nagyon mélyre 
(basszusnál /-nél alább) ne terjedjen. Magánénekrészek 
kerülendők. 

3. A pályamű vezérkönyvalakban irandó (szólam-
kiírás szükségtelen) egy eredeti példányban és két má-
solatban küldendő be. 

4. A pályamű idegen kézzel írva, a szerző nevét 
rejtő jeligés levéllel ellátva (melyben a szerző lakását 
és állását jelezze) folyó évi május hó 31-ig alulírott 
lakására küldendő ; a jelige a pályaműre is ráírandó. 

5. A szerzőnek a pályamű-bíróság csak egy tagjá-
val való megismertetése is a pályázók közüli kizárást 
vonja maga után. 

6. A pályadíj csak abszolút becsű műnek adatik ki, a 
mely minden tekintetben a főiskolai énekkar tulajdona lesz. 

7. A pályadíj: a) 150 (egyszázötven) korona; b) 
100 (egyszáz) korona; c) 50 (ötven) korona, mely ösz-
szeget a főiskolai pénztár a bélyeges nyugta ellenében 
a jutalmazottaknak el fog küldeni. 

8. Azon műveket, melyek pályadíjat nem nyertek, 
1916. július 1-től kezdve, a feladóvevény beküldése után 
alulírott azonnal visszaküldi, még azon esetben is, ha 
a pályázat eredménye a jelzett időre a hírlapokban meg-
nem jelennék. 

9. Utánnyomást nem díjazunk. 
Debreczen, 1916. január 15. 

Mácsai Sándor. 
a főiskolai énekkar vezető tanára, 

Péterfia ntcza 42. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
R. K. K—a. Későn érkezett, a jövő számban. Köszönet és 

üdvözlet! — T—cs J—f. Köszönet! — Több beküldött czikk hely-
hiány miatt a jövő számban ; most egy kis torlódás van ! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 



Debreczeni Lelkészi Tár 
SzerKesztiK: Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond. 
Tar ta lma : 1-ső száma megjelent . 
I. THEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ. 

Dr. Varga Zsigmond: Az ókori keleti kutatások 
hatása a theológia különböző ágaira s azoknak 
egymáshoz való értékviszonyaira. 

II. BESZÉDEK ÉS IMÁK STB. 
Dr. Baltazár Dezső: Megtartás az Úrban. Közön-
séges egyházi beszéd elő- és utóimával. (Háborús.) 
Pásztor: Mindent cselekedhetem. Egyházi be-
széd. (Háborús.) 
Csűrös József: Mit prédikál a háború? Egy-
házi beszéd. (Háborús.) 
Marjay Károly. Megújulás! Újévi egyházi beszéd 
igi6. év újesztendején. (Háborús.) 
Raffay Sándor. A talentomokról. Bibliama-
gyarázat. 
S. Szabó József. Az örökkévalóság keresése. 
Egyházi beszéd ifjúsági istentiszteletre. (Háborús.) 
Szombati Szabó István. Imádság harcztéren 
eltemetett katona emlékére. 
Dr. Tüdős István. A játszó gyermekek és az 
utolsó ítélet. Közönséges egyházi beszéd elő- és 
utóimával. 

III. ÉRTEKEZÉSEK STB. 
Dr. Lencz Géza. A háború ethikai megítélése. 

Előfizetési díja: Egész évre K 14.—, félévre K 7.50, negyed-
évre K 4.—. Az ORLE és MELE tagjainak egész évre K 12.—. 
M u t a t v á n y s z á m o t kívánatra ingyen és bérmentve 
küld a kiadóhivatal: Debreczen, Piacz-utcza 34. szám. 

® 

®®®® ®®®®® ®® ®®® ®® ®®®®® ®®®®® 
® ® 
® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
j| tanító urak rendeljék meg és 
® terjesszék ® 
® a hívek és a tanítványaik között az ® 

É B R E S Z T Ő I 
^ képes keresztyén szépirodalmi, csa- jj| 
© ládi és ifjúsági havi folyóiratot. © 
jg Szerkeszti: ® 
® 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, ® 
H hogy a nemes szépirodalom ® 
® szárnyain minden olvasójának © 
® lelkébe bevigye a keresztyén ® 
H magyar nemzet hatalmas gon- ® 
® dolatát. © 
® Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. 1 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

E R . Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest. IV. Ker„ Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszereU hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. 1., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D I F Í i F D A T T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
l y l L U H V " 1 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. 
\ párisi, bécsi, pécsi slb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltótelek 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, vilianyerőie berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban 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 fellételek 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 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 
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 

„GONDVISELÉS" 

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 
nélkül. 
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STOWASSER J. 

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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maayar — vi l lamos erőre berendezet t — hangszergyár . 
cs. éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. klr. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

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

Hangíokozó 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 kii-
lönloges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék miu-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = = = = = = = 
=• és kicsinyben. 

T e l e f o n 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 i ó korona 
évi árú forga lommal . 

P E N Z E T 
visszaküldjük, ha a megrendelt árú 

nem felel meg. 
VidéKre 20 Korona rendelésnél 
portóKöltséget nem számítunK. 

K 4. 

» 4 , 
„ 5 , 

5. 
7.-
6. 
5. 

Férfi-ing 100 minőség sz ínes mellű db . 
Férfi-ing 100 m i n ő s é g egész fehér db . . 
Férfi-ing 150 minőség damaszt mellű db . 
Férfi-ing 150 minőség kemény piké mellű db 
Férfi-ing 2 0 0 minőség kemény piké mellű db 
Férfi-hálóing 1 méter hosszú db . . . . 
Férfi-nadrág Ima köpper húzós db . . . 
Férfi-nadrág Ima köpper g o m b o s db . K 5 .—, 6 . — 

I n g - r e n d e l é s n é l k é r j ü k a n y a k b ő s é g e t p o n -
t o s a n m e g a d n i . 

Rövidárú-üzletünkben mindenféle szabókellék ( k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) kapható. 

Rendelések a l egnagyobb körültekintéssel azonnal 
eszközöltetnek utánvét mellett. 

Herzog TestvéreK, Budapest 
Fő-üzlet : VI., Király-utcza 34. 
Fiók-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

! ! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ara K 

Hitünk hősei a XVI. században: írta dr. Pruzsinszky 
Pál 3 — 

Akarsz -e d iada lmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l l á s élete. írta dr. Szöts Farkas 3. — 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás f á j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó r á b a n . írta Ujlaky Vilma —.08 
204. A j a p á n o k apostola . Irta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados Jolán . írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az ö r e g ember . írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Is tent sze re t ik . írta Fejér Endre . —.08 
208. Az igazi i s tent isz te le t . írta Kirner A. Bertalan —.08 
209—210. Egyiptomi József . írta Bitay Béla . . . —.10 
211. Az az egy is eleset t . írta Kiss Géza . . . . —.08 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.08 
213. A hé tpecsé tes könyv . írta Bitay Béla . . . — .08 
214. Élet a ha l á lban . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon va l lás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János . írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
217. A haza i föld. Irta Lengyel Gyula " —.08 
218. Jancs i . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Ács Jancsi . írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrende léseket Kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., ftkadémia-utcza 4. sz. 



RendKluuIi alkalom olcsó f e h é r n e k beszerzésre. 
X<CQ!TH ••:•.'•> A F E H E R HET, 

mely február Hó 20-ig tart! 
KérjüK ezen alkalomra Készült s feltű-
nést Keltő KiraKatainK megteKintését! 

Rendkívül kedvező alkalom mennyasszonyí és gyermekkelengyék kiegészítésére és 
beszerzésére. 

V á s z o n - , s i f f o n - é s s z ö v e t m a r a d é K o R ! 
Végből vágott síffon-, vászonzsebkendő-mintákat és fehérnemű-árjegyzéket ingyen és 
bérmentve küld a czég. Vászon- és pamutárúk, asztalnemüek, női és férfi-, baba- és 
tXtXtác gyermekfehérneműek, ágykészletek nagy választékban, olcsó árakon. 
A postaosztály írásbelí rendelkezéseket ép oly figyelemmel eszközöl, mint személyes vásár-
lásokat. 20 K-án felül portómentes szállítás. Meg nem felelőt 8 napon belül visszafogad a cég. 
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Irta: Szombati SZABÓ ISTVÁN püspökladányi ref. lelkész. 
Ára 3.— Korona. Ára 3.— Korona. 

„Korszerű bibliai magyarázatoK" 
II iK Kötete. 
I r t a : T O R R Ó MIKLÓS ikafa lva i református lelkész. 
Ára 2.— Korona. Ára 2.— Korona. 

„Amit a lélek mond/ ' 
58 evangyéliumi elmélkedés. 
Átdolgozások nagy irásmagyarázók műveiből. 
Összeá l l í t o t t a : BITAY BÉLA dévai le lk ipász tor . 
Ára 4.— Korona- Ára 4.— Korona. 

K a p h a t ó k : 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 3 4 8 7 . 



PROTESTÁNS 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő 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. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

- Hirdetés 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 Élet Könyvébő l : Segélykiáltás. Marjay Károly. — Vezércz ikk: A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség kérése gyülekezeteink lelkipásztoraihoz, — Nekro log : Simon Ferencz. Dr. K. I. — Külföld : Hollandia. 
Barát József. — A mi ügyünk. — Irodalom. —• Egyház . — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Szer-
kesztő i üzenetek . — Pályázat . — Hirdetések . 

Az Élet Könyvéből . 

Segélykiáltás. 
Ap. csel. 16 

Maczedónia. ez a földdarab fényes múlttal dicse-
kedhetik. Hajdan a görög művészet és ész próbálta hel-
lénné tenni. Majd római sasos légiók tapodták, mint 
büszke hódítók. A jognak nagy birodalma jogosítottnak 
érezte magát e föld birtokbavételére is . . . Aztán kez-
dett Maczedónia napja is felkelni. Sándor, a kit méltán 
nevez nagynak a világtörténelem, büszkén nevezi magát 
maczedónnak. E földön erősödik meg úgyannyira, hogy 
a világ meghódítására indul el. Európai ember Keletből 
akkora darabot fegyverrel még nem hódított meg előtte, 
mint ő . . . 

Van e föld történelmének elfeledett része is. Európa 
kultúr-történészeinek erről nem volna szabad elfeled-
kezniük. Minduntalan azzal dicsekszünk, hogy mivel és 
mennyitérővel ajándékozta meg Európa a világot. Eköz-
ben olyasmiket is neki tulajdonítunk, a mit csak ügye-
sen átvett s jól, vagy kevésbbé jól megtartott. Az összes 
nagy és maradandó vallás-alakokkal Ázsia ajándékozta 
meg az emberiséget. Confucius, Buddha, Mózes, Zoro-
aszter, Jézus Krisztus, Mohamed, valamennyien Ázsia 
szülöttei. Európa nem adott vallást az emberiségnek, in-
kább elvette és elrontotta. Nemcsak a keresztyénség, 
hanem a kultúrtörténet szempontjából is végtelenül érdekes 
az, hogy a keresztyénség mely ponton tette rá lábát 
először Európa földjére ? 

Maczedónia az a pont, mert a hódító keresztyénség 
Pállal jött földrészünkre, Maczedón férfiú volt az, a ki 
Pálnak éjjel álmában megjelent s elkiáltotta a nagy 
hívó szót: „Jer által Maczedóniába és légy nekünk segít-
ségünk!" A látás és a hívó szó szívéig hata s kény-
szerítette Pált az indulásra, a segítésre. 

Ezutánra esik Maczedónia felemeltetése és mélységbe 
bukása. Évszázadokon keresztül hátán szántottak a hó-

dítók. Mohamed követői kiirtották és elnyomták a tel-
kekből Pál vetésének eredményét. A kik úgyszólván első 
kézből vették az evangélium örvendetes üzenetét és pedig 
nem kisebb férfiú kezéből, mint Pál : a legkevesebbet 
nyertek . . . 

E nagy világdúlásban ismét nem kis szerep jutott 
Maczedóniának. Mind a két tábor ennek a földnek a 
bírásáért hadakozott és még most is hadakozik. A világ 
milliói lélekzetfojtva lesik, várják a nagy mérkőzés ki-
menetelét. Szegény Maczedónia fiai és leányai immár 
másodszor szenvedték végig a pokol kínjait . .'. 

A mint itt ülök csendes szobámban, s fejemet 
kezemre hajtom, mintha én is látást látnék. Egy macze-
dón férfiú áll előttem. Sokáig néma maradt ajka meg-
nyílik . . , Közelebb lép hozzám . . . Nézem fáradt, tépett, 
rongyos alakját, éhségtől kimerült arczát, okosan ragyogó 
két szemét, a melyekből már kiapadt a könyű . . . 
Hátán korbácsvájta barázdák, mind két keze véres . . . 
Véres kezeit nyújtogatja felém, a szava mintha a mély-
ből, 2000 év távolából hangzana felém . . . De fárad-
hatatlanul mondja, sír ja: „Jer által Maczedóniába és 
légy segítségül nékünk!" Testvér, rokon magyar nemzet, 
fiaid vére összefolyt az én fiaim vérével. Mind a kettőnk 
karja izmos, lelke aczélos ... . Néked, magyar testvér, 
több jutott az Evangéliumból, a mit még nekünk senki 
sem hozott el. Magyar testvér, a ki adtál öldöklő szer-
számokat, gránátokat, a melyekkel ölni tudtam, adj az 
élet kenyeréből is, a mellyel életet támaszthassak! Jer 
által Maczedóniába, légy segítségül nékünk így is! Te 
küldd el hozzánk a Pálokat, hitvallókat, bizonyságtevőket, 
te még sohasem csaltál meg, néked hiszünk! 

Magyar református Sión, hozzád beszél ez a macze-
dóniai férfiú, vájjon látod-e, hallod-e? Elindulsz-e? 

Marjay Károly. 

Távíratmegváltásí lapok üdvözlésekhez és 
részvét kifejezé-

sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker. t Molnár-utcza 17. szám). 



8. hza iit. 

A MAGVAR EVANGÉLIUMI KERESZTYÉN 
DIÁKZSÖVÉTSÉG KÉRÉSE GYÜLEKEZE-

TEINK LELKIPÁSZTORAIHOZ. 
A Keresztyén Diákok Világszövetsége, melyhez 

magyar keresztyén diákmozgalmunk is csatlakozott, eb-
ben az évben is közzétette felhívását szokásos „ima-
napjának" megtartására. Az a jelentősége ennek a szo-
kásnak, hogy ezen a napon a Világszövetséghez csatla-
kozott nemzeti mozgalmak tagjai és mindazok, a kik 
törekvéseiket megértik és támogatják, buzgó imádságra 
összedobbanó szívvel erősítik meg a nagy közös czélhoz 
való hűségüket és könyörögnek Istennek eredményt adó 
áldásáért a maguk és egymás fáradozásaira. Ezekben a 
vészes időkben, melyek olyan mély szakadékokat hasí-
tottak az egyes nemzetek s azok keresztyén diákmoz-
galmai között is, nem vesztette el értékét ez a szép 
szokás, sőt még nagyobb jelentőségre emelkedik. Milyen 
felséges gondolat, hogy még a háború zsivaja sem nyom-
hatja el, sem a. gyűlölködés ár}a nem temetheti el azt 
a vágyat, mely összeforrasztja minden nemzet keresztyén 
diákságát abban a vágyban, hogy jöjjön el az Istennek 
Országa erővel és hatalommal diákságunk életébe és ez 
által is vegyen nagyobb diadalmat Krisztusnak Lelke 
nemzetek és népek tömegei felett. 

A mikor a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség a komoly idők súlya alatt annál komolyabban 
csatlakozik a Világszövetségnek ehhez a felhívásához, 
tisztelettel felkéri gyülekezeteink lelkipásztorait s általuk 
magukat a gyülekezeteket, hogy vegyék ki szintén ré-
szüket ebből a lelki egyesülésből. A czélok, melyekre 
törekvéseink és imádságaink irányulnak, annyira közös 
érdekűek, hogy nemcsak jogunknak, hanem egyenesen 
kötelességünknek tartjuk egyházainkhoz ezt a tisztelettel 
teljes kérést intézni. 

Arra kérjük tehát gyülekezeteink lelkipásztorait, hogy 
folyó 1916. évi február 27-én, vasárnap, tegyenek emlí-
tést igehirdetésükben azokról az eszmékről, melyeket Diák-
szövetségünk is képvisel és emlékezzenek meg Isten színe 
előtt a gyülekezetekkel egyetemben Krisztus igazságainak 
és hatalmának a diákság életében való terjedéséről. 

Hadd mutassunk reá néhány mozzauatra, mely méltó 
arra, hogy gyülekezeteinkben háladatos említés tétessék 
róluk igehirdetésben és imádságban egyaránt. 

Ha igaz az, hogy a nemzetek mostani rettenetes 
erőpróbájában egyik döntő tényező a szellemi műveltség, 
akkor eddigi győzelmeinket nagyrészben annak a mun-
kának köszönhetjük, mellyel felső tanintézeteink fejlesz-
tették nemzeti műveltségünket. Ne felekezzünk meg ezért 
hálát adni Istennek. A harcztérre kivonult diákok és volt 
diákok önfeláldozó hűségében olyan erkölcsi erők nyil-
vánulnak, melyekben keresztyén egyházaink mély hálá-
val ismerhetik fel a maguk nevelőmunkájának az ered-
ményét. Mostani veszélyes helyzetében a nemzet jövőjéért 
aggódva, széles körökben felébredt az a tudat, hogy 
egyetemeink, fő- és középiskoláink ifjúsága a legérté-

kesebb záloga jövendőnknek. Ebből beláthatatlan áldások 
származhatnak egész nemzeti életünk számára. Még ör-
vendetesebbé teszi ezt az ébredést az a fontos körül-
mény, hogy a figyelem különösen az erkölcsi jellem neve-
lése felé fordul, a mely téren hitünk erejével semmiféle 
vetélytárs nem veheti fel a versenyt. Méltó, hogy hálás 
tudatában legyünk annak is, hogy a birtokukban levő 
fő- és középiskolák által mily nagy alkalmuk van egy-
házainknak a keresztyénség erejével olyan ifjúságot ne-
velni a hazának, a milyenre annak a jövőben mindenek-
felett szüksége lesz. Emlékezzünk meg hálaadással arról 
is, hogy magában a diákságban is megindult és mun-
kálkodik egy mozgalom az öntudatos keresztyén gondol-
kozás és erőteljes keresztyén élet ápolására. Arra is 
hálával gondolhatunk, hogy ez a keresztyén diákmozga-
lom a háborúnak rá nézve különösen nehéz próbáját oly 
jól megállotta, mind a harcztérre távozott tagjainak ott 
is megnyilvánuló állhatatos buzgóságát, mind az itthon-
maradt kevesek kitartását illetőleg. És nem kell-e egy 
jobb jövő biztosítékát látnunk és hálával fogadnunk ab-
ban, hogy a mag3ar keresztyén diákmozgalom és a vele 
rokon valamennyi más nemzetbeli mozgalom, szóval a 
világ jövendő vezető elemének egy számottevő része e 
háború válságos idején is feliil tudott emelkedni minden 
gyűlöleten és ellenszenven és — ha fájó szívvel is — 
meg tudta őrizni a Krisztusban gyökeredző világegy-
ségét, melyet Világszövetségének a köteléke juttat kife-
jezésre ? 

Ezek mellett a mozzanatok mellett hosszú sorát 
lehetne elmondani azoknak a szükségleteknek, melyek 
további vállvetett munkára és isten előtti buzgó könyör-
gésre indíthatnak egyeseket csakúgy, mint egész gyüle-
kezeteket. 

Hadseregünknek alig van még egy olyan eleme, a 
melyet úgy megtizedel a halál, mint épen a főiskolákról 
kisereglett diákságot, melyet nem régen egy kiváló tanár 
nemzetünk „legdrágább kincsének" nevezett. Az így tá-
madt pótolhatatlan rések azt a nagy felelősséget hárítják 
a felserdülő fiatalabb diáknemzedékekre, hogy a maguk 
értékét munkás komolysággal megsokszorozva, minőség-
ben térítsék meg a diákság számában bekövetkezett fáj-
dalmas kárt. Adná Isten, hogy ennek a szent felelős-
ségnek tudata olthatatlanul égne bennük ! Ennek a vál-
ságos időnek tanulságait levonva, elemi erővel arra kell 
óhajtoznunk és törekednünk, hogy felsőbb tanintézeteink 
necsak az értelem kiművelésével foglalkozzanak, hanem 
az Önzetlen szolgálatra, a béke csendes munkájában is 
hősies, a magas eszményekért folytatott életre neveljék 
ifjúságunkat. A buzgó, gyakori imádság, a mellyel Isten 
elé visszük ezt a nagy szükségletünket, sok új munka-
erőt fog felfakasztani a lelkekből és sok csodálatos ered-
ményt szülhet. Össze kell dobbannia minden hívő szívének 
főképen abban a vágyban, hogy diákságunk gondolat-
világában, érzelmeiben és gyakorlati életében a mi Ürunk, 
Jézus Krisztus elfoglalja az Őt megillető helyet és vele 
szemben elveszítse az erejét mind az az erkölcsi kísér-



tés, mely oly sok ponton fenyegeti diákságunk életét 
elsodrással és mindannak a hitetlen gondolatáram latnak 
az ostroma, mely szintén oly sok diák hitét lerontotta 
már. Különösképen pedig vegyük szívünkre és foglaljuk 
imádságainkba egyházi fő- és középiskoláink ügyét, hogy 
ezek az intézmények, melyeket az Evangéliumból táplál-
kozó buzgóság és áldozatkészség hozott létre, továbbra 
is necsak a tudományos kultúra magas színvonalú otthonai, 
hanem a krisztusi élatnek is messzire fénylő és meleget 
sugároztató központjai legyenek. Fogadják a gyülekezetek 
szeretetükbe és imádságukba azoknak a diákoknak munká-
ját is, a kik szerte hazánk egyetemein és főiskoláin arra a 
czélra tömörültek egyesületekbe és csoportokba, hogy Isten 
országának, a tisztaság, az igazi boldogság és a szeretet 
e láthatatlan birodalmának hódító terjedését szolgálják 
magukban és társaik között egyházuknak és nemzetük-
nek javára. És szálljon fel azért is imádságunk mind-
nyájunk Urához, hogy erősödjenek meg azok a baráti 
szálak, melyek hazánk és más nemzetek Krisztusban 
hívő és Öt komolyan, követni akaró diákságát egybekap-
csolják és a nemzetek jövendő vezetőinek e testvéri 
világköteléke által is készítse elő a királyok Királya 
annak az óhajtott időnek eljövetelét, a melyben nép 
többé nem emel fegyvert nép ellen, hanem lészen „egy 
nyáj és egy Pásztor". 

Fenti kérésünket megismételve, ahhoz még csak 
azt Jegyen szabad hozzáfűznünk, hogy nemcsak nagy 
bátorításunkul és erősségünkül, hanem értékes tanulsá-
gunkul is szolgálna és ezért nagyon hálásak volnánk, 
ha erre a kérésünkre mintegy visszhangképen — ha 
csak egy levelezőlapon is — értesítést kaphatnánk azok-
tól, kik kérésünket szívükre vették, hogy milyen módon 
volt alkalmuk azt teljesíteni gyülekezetük körében és 
milyen hatást váltottak ki azzal annak lelkéből-

Budapesten (VIII., Üllői-út 16/B alatt), 1916 11/15. 

A Magyar Evang. Keresztyén Diákszövetség nevében: 
I f j . Vidor János, Rényi György, 

főtitkár. elnök. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség-
nek ezt az evangéliumi lelkületből fakadó kérését lel-
késztársaim jóindulatú figyelmébe, gyülekezeteink mél-
tányló szeretetébe melegen ajánlom. 

Budapesten, 1916. február hó 15-én. 
Petri Elek, 

püspök. 

NEKROLOG. 

SIMON FERENCZ 

A napokban volt két hónapja, hogy a jászberényi 
templom szép udvarán, lassan permetező téli esőben, 
könnyező szemekkel állottuk körül a „munka, a hit, a 

szeretet ós az imádság emberének" koporsóját. Egyház-
kerületünknek, egyetemes egyházunknak egyik erős osz-
lopa dőlt ki a benne nyugvóval. Egy ilyen oszlop kidőltét 
nem elég megsiratnunk: életét, ezt az igazi nemes kál-
vinista papi életet s annak nagy eredményeit oda kell 
állítanunk követendő és buzdító példaként a fiatalabb 
lelkészi nemzedék elé. Hadd tanulja meg belőle min-
denki, hogy a komoly, lelkiismeretes munkán mindenkor 
megnyugszik az Isten áldása, hogy szerény anyagi erők 
mellett is tud igazi fénnyel ragyogni a hatalmas római 
egyházzal szemben egy elenyészően kisebb evangéliumi 
egyház is, ha Isten lelkétől áthatott pásztor vezérli a 
híveket a kies mezőkön . . . 

Már hamarabb is fogtunk volna tollat a kezünkbe. 
A baráti tisztelet és szeretet kész is volt reá. De ez az 
igazi nagy lélek, a ki a benső baráti szívek előtt oly 
sokat tudott beszélni arról, hogy miként lehetne, miként 
kellene életet lehelni sokra hívatott magyar református 
Sionunknak a legutóbbi évtizedekben szemlátomást el-
alélt, szinte megdermedt tagjaiba, olyan csodálatosan 
keveset tudott, helyesebben akart önmagáról beszélni! 
Szerető rokoni szívektől, a szülői házban : a kicsinyke 
petneházi és tuzséri paróchiákon többször megfordult 
öreg barátoktól és régi újságczikkekből kellett tehát az 
elhunyt gyermekkoráról, szép reményekre jogosító ifjúsá-
gáról s ezeket a reményeket sorra beváltó férfikoráról 
az adatokat összeszedegetnünk. 

Szabolcs adta őt nékünk. Ott született az egy szoba-
konyhás kis petneházai paróchián 1861. április 18-án. 
Még egy fiú- ós egy leánytestvére volt. Petneházáról a 
tuzséri paróchiára került a kis család, a mi rendkívül 
nagy befolyással volt az értelmes kis gyermek jövőjére. 
Itt ugyanis hasonló nevű édes apja, ez az izzig-vérig 
papi lélek csakhamar intim viszonyba került az ott élő 
Lónyay Menyhért gróffal, a későbbi pénzügyminiszterrel. 
A grófi pár gyakran ellátogatott a két első feleségét 
hamarosan elvesztő és a harmadikkal is igazán eszmé-
nyi családi életet élő lelkipásztorának egyszerű kis paró-
chiájára. Ennek a nádfödeles, kisablakos háznak is 
csak egy szobája volt, de a végén keresztben már volt 
egy kis mélyedés. 0 maga deszkáztatta ki a padlóját, 
mikor odament. A grófi pár mégis örömmel időzött a 
szeretetet, boldogságot sugárzó nádfödeles házikóban. 

A család apraja, nagyja szép nyári estéken kiült a 
ház elé. Odajöttek a barátok is. Ott dalolgattak. Na-
gyon szép hangja volt az apjának. A községbeliek oda-
gyülekeztek. Csaknem szemben volt a gróf Lónyay-kastély. 
Azok is kiültek és úgy gyönyörködtek a szép éneklésben. 
Ha valamelyik este elmaradt az ének, máris átiizentek a 
kastélyból, hogy talán valami baj van V 

Az öreg Simon Ferencz csupa szív volt — beszélte 
egy, ott többször megfordult érdemes, idős lelkésztár-
sunk. Nagy tekintélynek örvendett. E mellett gyüleke-
zete nagyon szerette. 0 is úgy tekintette az egyszerű 
népet, mintha mindannyian az ő családjának lettek volna 
a tagjai. Ebben a napsugaras, boldog környezetben nö-



vekedett a kis Feri. Maga az édesapa tanítgatta az okos 
kis gyermeket. 

Az olvasásban, betűvetésben és az elemi ismere-
tekben oly gyorsan halacl a kis fiú, hogy már nyolcz-
éves korában fölcsaphat gimnázistának. 1869 őszén már 
ott látjuk a sárospataki kollégium ősi falai közt, mely-
nek kevés nálánál fiatalabb diákja volt. Ehhez a diá-
koskodáshoz azonban más is kell: az, a miből a hábo-
rúhoz olyan sok kell! Itt kezdődik a Lónyay grófoknak 
Istentől rendelt, nemes szerepe a mi Simon Ferenczünk 
életében. Lónyay Menyhért nemcsak az Isten házába 
járogatott vasárnapról-vasárnapra családjával együtt, 
nemcsak a nádfödeles kis paróchiát tisztelte meg gya-
korta látogatásával. Erezte, hogy az Isten hív szolgájá-
val szemben többel is tartozik. A községben a gr. Ráday 
családnak is volt birtoka. A két gróf önként fölajánlott 
a derék apának, minden ellenszolgáltatás nélkül, évi 
800 frtot friinak taníttatási költségeire. Ennek kéthar-
madrészét Lónyay, egyharmadát pedig Ráday gr. adta. 
S ígéretüket évről-évre hűségesen be is váltották. Áll-
junk meg itt egy perezre. Szálljon el a lelkünk meg-
hatottan a két nemes gróf haló poraihoz. Mondjon hála-
adó imát az Egek Urának, a miért ilyen főurakat is 
adott egyházunknak. Azután kérjük, hogy adjon ilyene-
ket ma is nékünk! S ne szorítsa össze e közben lel-
künket az a fájó tudat r hogy manapság sok üresfejű 
tekintetes úr is leereszkedésnek veszi, ha a „papocs-
kámmal" vállveregetés közben egy-két szót v á l t . . . 

A felsőbb gimnáziumi osztályokat, a német nyelv 
elsajátítása kedvéért, Késmárkon végezte, hasonlóképen 
kiváló eredménnyel. Pályaválasztás előtt áll az ifjú. 
A választás nem nehéz: szíve-lelke édesat}rja hivatásához 
vonzza. S ez olyan természetes is: egy hivatását őszin-
tén szerető lelkipásztor gyermekének nem atyja hivatása 
felé kell-e elsősorban fordulnia ? Mindig sajnálhatjuk 
azokat a lelkészeket, a kiknek több fiúgyermeket adott 
az Isten s egyik se választja az ő pályájukat. Nagy 
bajnak kell ott l e n n i . . . 

Az édesatyai és a gyermeki közös vágy testet ölt : 
1879 őszén már a budapesti theologiának a hallgatója 
Simon Ferencz. Pestre jövetelében a tuzséri grófi patró-
nusoknak is része van. Erre a támogatásra hamarosan 
még nagyobb szüksége lesz. Alig van Pesten, máris 
meghal az áldott szívű, fáradhatatlan gondosságé édes-
atya. Ettől az időtől kezdve önmaga tartja fönn magát. 
Lónyay grófék most is támogatják: jó nevelői állást 
szereznek neki és budapesti otthonukban is szívesen 
látják. 

A mindennapi kenyérért való küzdelem sem töri 
meg az árvasorba jutó ifjú tudományszeretetét. A theo-
logián mindvégig a legelső marad. Mint ilyen szénior 
lesz, A pályadíjak legnagyobb részét ő viszi el. A ki-
válók közül is kiválik. Mikor vizsgázik, hallgatótársai 
mind bemennek hallgatni: „Gyertek be, mondogatják a 
többieknek, Simon Feri vizsgázik." Nagy oka van annak, 
a mikor a diák nemcsak a maga, hanem a más vizs-

gája után is érdeklődik ! Nemcsak theologustársai, de á 
budapesti egyetemi és főiskolai if júság körében is nagy 
népszerűségnek örvend az imponáló megjelenésű, kiváló 
szónoki képességekkel megáldott ifjú. Mikor Rudolf trón-
örökös megnősül és feleségével első látogatását teszi 
Budapesten, az ország szívének egész ifjúsága nevébe.i 
ő üdvözli. 

A theologia elvégzése után két évet tölt külföldön, 
ebből másfelet a skótok fővárosában, Edinburghban. 
Visszafelé jövet megáll Párisban. Itt súlyos betegségbe 
esik. Gyógyíttatnia kell magát. A párisi orvosok, mint 
többször elpanaszolta később, valósággal kirabolták. A mi 
pénze csak maradt Skócziában, minden értékes angol 
könyveket szerzett be a tudományszomjas ifjú. Párisban 
az utolsó könyvét is el kellett adnia! Nem is bocsátotta 
meg sohasem a franeziáknák ! 

Az 1883-ban, nyelvi ós theologiai ismeretekkel bő-
ven megrakodva, hazatéuő ifjút a budapesti egyház al 
kalmazta hitoktató s.-lelkészül. Még ebben az esztendő-
ben budai s.-lelkész lett önálló hatáskörrel. 0 szervezte 
a budai ref. egyházat. A budai előkelő ref. családokkal 
Lónyay grófék révén került összeköttetésbe, kik külföldi 
tanulmányútján is szerető fig\ elemmel kísérték. Négy év 
alatt csaknem egészen tető alá hozta a budai ref. egy-
házat. Nem kis munka volt! Hozzá még, szerény anyagi 
viszonyai miatt, egy napilapnál is vállalt éjszakai mun-
kát. Gyalogszerrel bandukolt föl éjszakánkint Pestről 
várbeli lakására ! 

Budai szervezőmunkássága közben választotta meg 
a jászberényi gyülekezet lelkipásztorává. Csakugyan el-
mondhatjuk, hogy valósággal az Isten küldte oda, hogy 
a nagy r. kath. áradatban minden vonalon bajokkal, 
adósságokkal kiizködő, szinte pusztulásnak induló gyü-
lekezetet, romjaiból új életre keltse és a virágzás útjára 
vezérelje. Egyházalkotmányunk — s a j n o s — n e m engedi 
meg, hogy egyházi hatóságaink, szervezeteink legalább 
az ilyen exponált gyülekezeteink lelki vezéreinek meg-
választására gyakoroljanak befolyást, így, míg a róm. 
kath.-ok legjobb erőiket küldik az ilyen helyekre, ná-
lunk csak ritkán kerülnek az ilyenek élére csakugyan 
odavaló lelkipásztorok. Ezek közé a valóban ritka ese-
tek közé tartozott Simon Ferencz 28 éves jászberényi 
papsága! 

Méltán mondotta a főgondnok 25 éves lelkészi 
jubileuma alkalmával: „Büszkeségünk, hogy az Isten 
ilyen lelkipásztort vezérelt hozzánk". Súlyt tudott adni 
abban a nagy r. kath. tengerben a kis ref. szigetnek. Ezt 
a súlyt elsősorban saját személyével adta meg, azután 
azzal, hogy egyházából valóságos mintagyülekezetet 
teremtett. Egyéni súlyát mi se bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a jászok nagy kath. városának nagy kath. kép-
viselőjét, Apponyi Albert grófot véle üdvözöltettCk csak-
nem mindig a város nevében. Halála után jegyzőköny-
vében örökítette meg érdemeit a város. 

Gyülekezete körében tettereje, hivatottsága valóban 
csodákat müveit. Negyedszázad alatt százezer koronával 



növelte az egyház vagyonát. Legelőször a szívéhez any-
nyira hozzánőtt iskolára gondolt: megépíttette a má-
sodik tantermet, azután a csonkatornyú, zsindelytetős 
templomot varázsolta újjá. Csak a mikor iskolával, temp-
lommal rendbe jött, akkor gondolt önmagára, akkor 
építtetett a templom aj ta ja elő;t álló százados, roskatag 
parasztház helyébe modern ú j épületet. A templomudvart 
átalakíttatta gyönyörű virágos [kertté. Míg annyi gyüle-
kezetünk sokszor könnyelműen átadta az államnak is-
koláját, később még a harmadik tantermet is fölépítette, 
mert — miként a nagykőrösi ref. tanítótestületnek írta 
— az volt a szent meggyőződése, hogy „papi hivatást 
betölteni csak jó iskola mellett lehet, mert hiábavaló 
minden prédikálás ós cura pastoralis, ha az iskola mű-
velt, fogékonnyá tett szíveket nem készít elő. Csak 
együtt, egy szívvel, egy lélekkel folytatott munkánkon 
lehet áldás." Arany szavak ! Vajha minden leendő lelki-
pásztorunk, tanítónk szívébe be lehetne vésnünk ! 

Családalapításra csak későn szánta rá magát. 
„A palánkon röpült át hozzá a galamb a szomszédból." 
Ezen a téren is a családi tradicziókat követte: édes 
apja mir.daháromszor kath. leányt vett el, a fivére is, 
ő is. Mindből jó kálvinista asszonyt formáltak. Igazi 
boldogság honolt az ő fészkükben is. Ebben is minta-
képe lett gyülekezeténél*, melyről büszke örömmel mond-
hatta el jubileumán, hogy egyikük sem él vadházasság-
ban. Szeretetüket egj gyermekkel áldotta meg az Isten. 
Persze, a kis Ferkó is papnak készül . . . 

Tekintélyét a nagy róm. kath. egyházzal és annak 
papjaival szemben is fönn tudta mindvégig tartani, pedig 
— jó pásztorhoz illően — féltő gonddal őrizte nyáját 
a ragadozó farkasoktól. A békés lelkű Koncz Menyhért 
helyébe új plébános jött. Áttérítették egy kis pénzzel 
az első, a második, a harmadik földhöz ragadt kálvinistát. 
Simon Ferencz megtalálta az orvosságot. Megüzente az új 
kollégájának, hogy eddig egyik se vágta a sarlóját a 
másik vetésébe. Ha erre vállalkozik, ő is megteszi a 
magáét. Van két vagyonos, gyermektelen kálvinista család. 
Ezek hajlandóak egész vagyonukat arra áldozni, hogy 
rossz pápistákat vásároljanak ra j ta ! A plébános látta, 
hogy emberére akadt s — 25 éves jubileumán már ő 
vezette hozzá a róm. kath. papság küldöttségét a paró-
chiára s a banketten lelkes szavakkal ünnepelte „mint 
a valláserkölcsi nevelésben jeles, hithű munkatársát'1. 
így tudta megőrizni Simon Ferencz a maga nyáját a 
nélkül, hogy oktalan dühvel támadta volna a többi fele-
kezeteket. 

Hívei csodás szeretettel csüggtek rajta. Negyed-
százados jubileuma alkalmával szeretetüknek mindenféle 
jelével elhalmozták. Öt a sok szeretet nem kábította el: 
azt a szeretetet mindjárt kamatoztatta egyháza jövőjének 
biztosítása érdekében. A szeretet megnyilatkozás ünnepé-
lyes perczeiben évi 290 K-ás összeget szavaztat meg 
gyülekezeti tartaléktőkére, melyet a sajátjából 400 K ra 
egészít ki évről-évre, „a míg jászberényi pap lesz, illetve 
a míg él, mert reá nézve ez a két határidő egy". 

A két határidő csakugyan egy lett, de — fájdalom 
— nagyon rövid let t : mindössze negyedfél év. Áldott 
jó szívét, a melyben szerettein és gyülekezetének minden 
egyes tagján kívül egyházmegyéje, kerülete, egyetemes 
egyházunk minden igaz ügye számára tudott helyet szo-
rítani, kikezdte a súlyos betegség. A hatalmas ember 
szemünk láttára kezdett halványodni, összeesni . . . Se-
gítőtársat kért. Sajnos, éveken át nem kapott. Nagyobb 
szüksége lett volna rá, mint sokaknak. Nem követelőd-
zött, nem zajongott: megfogyatkozott erővel, de ép oly 
lelkiismerettel végezte tovább sokirányú terhes munká-
ját. E sorok írója is ment néki néhányszor segíteni, 
mikor közbe ágybadőlt. Mikor újból fölkelt, hiába kér-
tük, hogy kímélje magát, ép oly lelkiismeretesen járt 
továbbra is a távoli tanyákra hittant tanítani, temetni, 
a kemény téli időben is, ép úgy prédikált vasárnapon-
kint a délelőtti és délutáni istentiszteleteken kívül a 
katonáknak, a raboknak, ép úgy tanította továbbra is a 
vallástant a gimnáziumban, a polgári leányiskolában, 
ép úgy rendezte a Kálvin-estélyeket, ép fily csodás rend 
uralkodott továbbra is lelkészi hivatalában, a, templom, 
az iskola körül, ép oly fáradhatatlanul buzgólkodott a 
kecskeméti egyházmegye lelkészegyesülete élén, a kerü-
leti bizottságokban és közgyűléseken. Az egyházigaz-
gatás terén kevés szakavatottabb lelkészünk volt nálánál. 
A sok hivatásos jogásszal szemben kevesen képviselték 
még a jogi tudás terén oly nagy súllyal lelkészi karun-
kat, mint ő. 

Igazi, önmagát fölemésztő gyertyaszál volt. A gyer-
tyaszál utolsó föllobogásai is hatalmas, erős fényt lövői-
tek sokak, nagyon sokak szívébe. A legutóbbi kerületi 
gyűléseken a hazaáruló hadseregszállítókat bélyegezte 
meg hazáját mélységesen szerető lelke. Halála előtt még 
néhány nappal czikket ír lapunkba a felsőireghi esetről 
a tiszta kálvinista meggyőződés megvédelmezésére. S meg-
szakadni készülő imádságos nagy szíve imádságokat dik-
tál néki a harczba, a halálba induló katonák számára. 
0 tud nékik igazi imádságokat írni, hisz o is a halál 
ösvényén jár . . . Mint a legenda hőse, a ki, a mikor át-
gázol raj ta a nyomában rohanó tömeg, megragadja szívét 
és magasra emeli, hogy annak fénye mellett törjön előbbre 
a csapat, ő is kiönti Ura szerelmével csordultig megtelt 
szívót háromszázezer küzdő, vérző, halálba induló kato-
nánk számára. így világít a deczember 14-én délután 
szép csöndben utolsót dobbanó, a jászberényi boros-
tyánnal telisteli futtatott temetőben nyugvó szíve továbbra 
is és áraszt meleget, erőt százezrek szívébe továbbra 
is — egész a nagy diadalomig! 

Kell-e ennél szebb lelkipásztori élet, kell-e ennél 
szebb vég? A kerület is oda tette utólag pálmáját a 
hantokra. Ha a szive idő előtt meg nem gyöngült volna, 
bizonyára még nagyobb pálma is jutott volna néki osz-
tályrészül. így csak odafönn nyerhette el a legdicsőbb, 
a legértékesebb pálmát Urától, kinek kevés hűségesebb 
szolgája volt nálánál! 

Dr. K. 1. 



K Ü L F Ö L D . 
Hollandia. 

holland ref. egyházakról. Hollandiának két ref. 
egyháza egymástól való különállását nevében is szereti 
kifejezésre juttatni. Magyarul is megtehetjük e külön-
böztetést, bár ez kissé idegenül hangzik: az egyik a 
reformáczió idejéből származó s azóta sok küzdelmet ólt 
református egyház (Nederlandsche Hervormde kerk) s a 
másik az előbbi egyházból idővel kivált s a mult század 
folyamán dr. Kuyper Ábrahám által szervezett megrefor-
mált egyház (Gereforrneerde kerk). E két holland ref. 
egyház legújabbkori életének figyelemmel kísérése sok 
értékes tanulságot nyújthat. Most, a midőn dr. Kuyper 
Ábrahám leányai nálunk tartózkodnak a holland vörös-
keresztes misszió kötelékében, hogy a háború által ütött 
sebeket segítsenek begyógyítani, illő, hogy az ő egy-
házukkal közelebbről is foglalkozzunk; de meg azért is 
magára vonja figyelmünket ez az egyház, mivel annak 
tulajdonkópeni szervezője, dr. Kuyper is megígérte 
látogatását. Hivatalos lapjuk, a Heraut, foglalkozik a 
mult évről beszámoló évkönyvükkel. Ennek adatai sze-
rint a megreformált egyház 699 gyülekezetet számlál és 
az egyház által gyűjtött adatok szerint 463,502 tagja 
van. Ez a szám azonban nem egészen megbízható. Az 
1910-ben tartott hivatalos népszámlálás szerint 491,451 
tagja volt. Ez a különbség a lelkészek kikerekített, 
tehát nem egészen pontos adataiból magyarázható. 

A lelkészek száma 559. Az említett lap két hosz-
szabb czikkben foglalkozik a theologusok mindig jobban 
apadó számával. Megállapítja, hogy ha az egyház újabb 
módokat és eszközöket nem talál, előállhat az az eset, 
hogy lelkészhiány lesz. Ezen részben az által akar segí-
teni, hogy felhívja a sziilők ügyeimét, arra, hogy gyer-
mekeiket a lelkészi pályára szenteljék és hangsúlyozza 
a szülök felelősségét, de másrészt azután rámutat arra 
is, hogy vannak olyan esetek, a mikor a szülő szívesen 
taníttatná gyermekét papnak és a fiatalember is érzi a 
benső elhívást, a melyet elengedhetetlen követelmény 
gyanánt jelölnek meg, de a legjobb akarat mellett sem 
bírják fedezni a hosszú tanulmánnyal járó költségeket. 
Az egyháznak tehát az a kötelessége, hogy alapos vizs-
gálat alá véve a jelentkezőket, a kiknél az arravalóságot, 
a testi és szellemi képességet megtalálja, anyagi támo-
gatásban részesítse. De nemcsak tanulmányi ideje alatt, 
hanem később a gyülekezetben is biztosítson számára 
olyan fizetést, hogy abból nyugodtan, műveltségéhez 
méltóan megélhessen. 

Nevezetes a ref. egyház (tehát nem a Kuyper-féle 
egyház) életében 1816 január 6-ika, melynek százéves 
évfordulója újra felélénkítette az ellentéteket e két egy-
ház között. A Heraut ily czímen foglalkozik a kérdéssel: 
„A ref. egyház százéves fennállása". Ebben a czikkiró 
azon álláspontjának ad kifejezést, hogy a ref. egyház 
I. Vilmos király azon törvénytelen intézkedésének kö-
szönheti létrejövetelét, a mellyel száz évvel ezelőtt a ref. 

egyház „egyetemes szabályzatát" (Algemeene Eeglement) 
jóváhagyta. Törvénytelen volt ez az intézkedés azért, 
mert ehhez sem az alaptörvény, sem valami más törvény 
neki jogosultságot nem tulajdonított. De még sokkal 
rosszabb volt ennél az, hogy I. Vilmos olyan szervezetet 
kényszerített az egyházra, a mi több átkot, mint áldást 
hozott magával. Természetes, hogy a megreformált egy-
ház tiltakozik és hivatalos lapjában, a Kerkelijke Cou-
rantban hangsúlyozza 1., hogy a német-alföldi ref. egy-
ház, a melynek I. Vilmos az egyetemes szabályzatot 
adta, nem ezen szabályzat jóváhagyása által jött létre, 
hanem ez csupán egy új szervezetet jelentelt számára, 
2., hogy az 1816-ban megállapított szabályzatot később, 
1852-ben, helyettesítette egy másik, a mi ugyan az előbbi 
módosítása által jött létre,, de lényegében, az államhoz 
való viszonyt tekintve, elvi különbséget mutat. Tehát 
már 1816 előtt is megvolt ez a németalföldi ref. egyház, 
a mi kitűnik a zsoltárok hiteles szövegéhez fűzött ma-
gyarázatból, a melyet 1773 július 19-én írtak alá s 
a hol Németalföld ref. egyházában használt zsoltárok 
könyvéről beszélnek és a melyben arról van szó, hogy 
a kiküldöttek gondoskodnak arról, hogy a versbeszedésnél 
semmi se csússzon be, a mi ellentétben lehetne a német-
alföldi ref. egyház elfogadott tanával. 

Igaz ugyan, hogy ez az általános szabályzat nem 
volt törvényes egyházi szempontból, de rendet teremtett 
és lerakta a későbbi fejlődés alapját Az 1816-ban létre • 
jött általános szabályzat tehát csak annyi újat hozott, 
hogy az egyetemes zsinat felállítása által a tartomány-
egyházakat országos egyházzá szervezte. Ennek a szer-
vezetnek az árnyékoldala nem az egyetemes zsinatban 
rejlett, mint azt a megreformált egyház hirdeti, hanem 
abban a kapcsolatban, a mely az egyházat az állam 
tekintélyéhez kötötte. Ez a kapocs azonban 1852-ben 
megszakadt, a mikor maga az egyház egy új általános 
szabályzatot fogadott el, míg végül azután 1870-ben a 
régi állapot utolsó maradványai is eltűntek és így az 
egyház önállósága és egysége teljesen kifejlődött. 

Barát József. 

A MI ÜGYÜNK. 

Utazó titkárunk. Szövetségünk életében nevezetes 
mozzanatot képez, hogy Isten segítségével immár mi is 
beállíthattuk Fiers Elek s.-lelkész, volt ref. tanító sze-
mélyében első utazótitkárunkat. Hisszük, hogy nem sokáig 
marad egyedül: hamarosan lesz második utazótitkárunk 
is. Az utazótitkár' készséggel és díjmentesen megy el 
mindenüvé, a hova lelkészeink meghívják, Szövetségünk 
munkásságának ismertetése és helyi úókszövetsógek 
szervezése érdekében. Az utazótitkárnak szóló levelek 
Budapest, IX., Eáday-utcza 28 alá intózendők. 

Szövetségünk választmánya február 13-án tar-
totta ülését Petri Elek és Bernát István elnökletével a 
Ráday-könyv tár olvasótermében, a választmányi tagok 
élénk érdeklődése mellett. Az utazótitkár alkalmazásával 



kapcsolatban elhatározta a választmány, hogy körlevélben 
hívja fel a ref. lelkészeket a Szövetségünk munkájához 
való csatlakozásra s az annak czélját ismertető füzetkét 
az alapszabályokkal együtt több ezer példányban ki-
nyomatja. Elhatározta a választmány * hogy a januári 
lelkészi konferencziának 15—16 íves emlékkönyvét min-
den rendes tagnak, az újonnan belépőknek is, ingyen 
megküldi, míg mások csak 3 K-ért szerezhetik azt meg. 
Örömmel vette tudomásul a választmány dr. Kováts 
István társszerkesztőnek a lap anyagi ügyére vonat-
kozó részletes jelentéséből, hogy az elmúlt háborús esz-
tendő sem rendítette meg lapunk anyagi állapotát, a 
minek fényes bizonysága, hogy az 1915-ik évi szám-
adás is fölösleggel zárult. Dr. Berend Miklós egyetemi 
m. tanárnak a lelkészi konferenczián tartott nagyhatású 
előadásával kapcsolatban elhatározta a választmány, hogy 
az ijesztő csecsemőhalandóság ellenében megindítandó 
nagyobbarányú akczió érdekében fölír a belügyminisz-
tériumhoz, belép a Stefánia-Szövetségbe és kéri, hogy 
az a lelkésznék számára csecseinovédőtanfolyamot ren-
dezzen, az egyetemes konventet pedig fölkéri, hogy a 
kultuszminisztertől kérje a szocziálhigiéniai alapismeretek-
nek theologiáinkon, tanító- ós tanítónőképzőinkben meg-
felelő szakértők útján való terjesztését. 

IRODALOM. 

Az Ébresztő irodalmi estólye, melynek műsorát 
mult számunkban közöltük, nagyszerűen sikerült. ARáday-
-utezai termet teljesen megtöltötte az érdeklődő kö-
zönség; sorában ott láttuk a minden jó ügyet nagy sze-
retettel pártoló püspökünket és Szilassy Aladárt is. 
Megyercsy Béla megnyitója után Osvátli Eszter és Lam-
pérth Géza mély érzésű, szép versekkel, Ballagi Márta 
ós Némethy Ferencz művészi zongora-, illetőleg hegedű-
játékkal, Kulcsár Juliska szép énekkel, Muraközy Gyula, 
az „Ébresztő" főmunkatársa és az estély egyik rende-
zője, derült hangú elbeszéléssel gyönyörködtette a nagy 
társaságot. Az estély végén B. Pap Lajos záróbeszédé-
ben ajánlta az Ébresztőt, ezt a most már nemcsak ifjú-
sági, hanem szépirodalmi családi lapot a közönség pár-
toló figyelmébe. — Mi is ajánljuk ! 

A Protestáns Szemle ez évi első száma is gazdag, 
tanulságos tartalommal jelent meg Ravasz László szer-
kesztésében. Különös figyelmet érdemlő czikk a dr. 
Makkai Sándoré, a melynek Magyar protestáns szépiro-
dalom a czíme; ennek pótlólag még ez a felirata van: 
„Komoly szó valamiről, a mi nincs, de a minek lennie 
kell." — Lapunk mult évi számában a mi egyik ifjú 
munkatársunk, Muraközy Gyula is hasonló szellemben 
írt szép czikket. De nemcsak czikket írt, hanem töb-
bekkel összefogva, már eddig is figyelemreméltó mun-
kásságot fejtett ki ezen a téren. — Jóleső érzéssel ol-
vastuk a Makkai czikkében azoknak az irodalmi ter-
mékeknek pellengérre állítását, a melyeken Prohászka 
püspök is nemrég hatalmasan végigsuhintott. Erre a 
suhintásra egyik nyugatos napilap azt a megjegyzést 
tette, hogy Ady és társai Csokonai és Arany nevében 
fogtak munkához és az ő általuk képviselt irodalmi irány-
zat ezek szellemében jutott diadalra! Mi a mi lapunk-
ban több ízben megemlékeztünk a „nyugatos sárbafet-

íengésrol", sőt egy ízben egy kis mutatványt is közöltünk 
ebből; örülünk, hogy most a Prot. Szemle is felvette 
komolyan a harczot ezzel a rothadt irányzattal. Mert 
nem volt-e szégyenletes helyzet, hogy ezzel az irodalmi 
szennyessel szemben, úgy a hogy ez a hírlapok hasáb-
jain, apróhirdetéseiben, szépirodalomban, színpadon már 
eddig is mind merészebben jelentkezett, jóformán csak 
a katholikus sajtó emelte fel elítélő szavát. — Azt 
mondja Makkai, meg kell csinálni a protestáns szépiro-
dalmat. Igen, legyen nekünk is egy orgánumunk, a hol 
nemcsak épen protestáns, hanem más felekezethez tar-
tozó írók a megfelelő feltételek mellett elhelyezhetik 
tiszta légkörben született és ilyent terjesztő munkáikat. 
Az „Élet"-beu prot. írók nevével is gyakran találkozunk. 
Senki se veheti ezt tőlük rossz néven. Fentebb van szó 
egy protestáns irodalmi estélyről. Az Ébresztő ifjú gár-
dája a jelzett czél megvalósítására tör. Itt a mustár-
magnyi kezdet. Tehát van már kezdeményezés; nem 
csak czikkekben, papíron, hanem a valóságban is van 
öntudatos czél kitűzés — jöjjön a növekedés ós meg-
segítés ! 

A Szent-István Akadémia vezetősége következő-
képen alakult, illetőleg választatott meg: elnök Giess-
wein Sándor kanonok, orsz. képviselő; az 1. osztály 
elnöke Dudek János, titkára Schütz Antal; a II. osztály 
elnöke Concha Győző, titkára Döry Ferencz ; a III. osz-
tály elnöke Négyesy László, titkára Vargha Dámján. 

EGYHÁZ. 

Egyházi gyűlések. Az Egyetemes Konvent május 
hó 23-án és a következő napokon tartja ülését. — Egy-
házkerületünk tavaszi közgyűlése május hó első nap-
jaiban lesz. 

I)r. Baltazár Dezső ós az „Evangélikus Őrálló". 
Az ügynek históriája az, hogy Baltazár Dezső püspököt 
a reformáczió évszázados ünnepének rendezésével kap-
csolatban meginterjúvolta egy hírlapíró. Baltazár püspök 
az unióról szólt és egyik lap közleménye szerint ez ellen 
azt a megjegyzést tette, hogy az unió által a nemzeti-
ségi (pánszláv) mozgiilom átterjedne a ref. egyházba is. 
Az Ev. Orállóban „Excubitor" név alatt a „Rovás" cz. 
rovatban erős támadás jelent meg Baltazár ellen. Erre 
Baltazár a debreczeni egyházi lapokban már megjelent 
oly értelmű nyilatkozatot küldött be, hogy ő nem nem-
zetiségi (pánszláv) mozgalomról, hanem nemzetiségi nyelv-
ről tett említést, mint az unió akadályáról. Az egész 
ügyre vonatkozólag esetleg lesz még egy két megjegy-
zésünk, mert hiszen a „Bóvás" harczias írója nemcsak 
Baltazárt támadta, hanem jónak látta más egyebekkel 
is előhozakodni. Most csak annyit, hogy legyünk őszin-
ték és vegyük le a napirendről 'az unióról folytatott 
meddő eszmecserét. Van mindenikünknek elég egyesülni, 
szövetkezni, építeni valónk a saját portánkon belül. 
Igen, testvérek vagyunk, azok akarunk maradni, de külön 
portán. így jobban, békésebben, eredményesebben gaz-
dálkodhatunk a reánk maradt örökségben ! 

Franczianyelvft istentisztelet, itt levő svájczi hit-
testvéreink 20-án d. u. 4 órakor tartják a Hoid-utczai 
templomban istentiszteletüket, a melyen Vásárhelyi Jó-
zsef erdélyi ref. püspöki titkár prédikál. 

Drágasági pótlék. A brassói egyházmegye tizenkét 
egyháza szép példáját adta áldozatkészségének, lelkészei 
iránt való megértő szeretetének, mikor Apácza 400, Brassó 
500, Bácsfalu 400, Türkös 400, Csernátfalu 500, Hosszú-
falu 200, • Fűrészmező 400, Tatrang 500, Pürkerecz 600. 



Barczaújfalu pedig 400 K át szavazott meg egyhangúlag 
lelkészének! — A poprádi egyház lelkészének 300, taní-
tójának 200, a felkai egyház lelkészének 400 K drága-
sági pótlékot szavazott meg. — Ez az ev. testvéreinknél 
történt. Hát minálunk ? 

Megható esküvő volt a mult héten a Kálvin-téri 
templomban. Egy Kalmár István nevű 68. ezredbeli vak 
katona házasságát áldotta meg Csűrös István főgimn. 
tanár. Krausz Gusztáv művészi orgonajátékkal, a fő-
gimnáziumi énekkar néhány zsoltárénekkel tette a szer-
tartást még meghatóbbá. 

Mackensen tábornagy mint keresztapa. A dél-
vidéki németek természetesen mindenütt nagy lelkese-
déssel fogadták az annak idején nagyszámmal átvonuló 
német csapatokat. A bánáti Liebling nevű községben, a 
papházban íiií született, a keresztapaságot a nagy hadvezér 
vállalta el és meleghangú levélben kívánt szerencsét a 
lelkészcsaládnak. 

Emlékirat. Lapunk zártakor vettük azt a nagy-
jelentőségű emlékiratot, a melyet budapesti egyházköz-
ségünk elnöksége intézett a konventhez a reformáczió 
40Ö éves évfordulójának és Kálvin emlékének meg-
örökítése tárgyában. Egész terjedelmében közöljük leg-
közelebb és reflektálunk reá bővebben. Egyelőre csak 
annyit, hogy benne arról van szó, hogy a Kálvin-tér, Lónyay-, 
Ráday- és Oroszlán-ufczák által határolt területen egy 
hatalmas egyházközségi és egyetemes czélokat szolgáló 
épület és új templom emeltessék. A terv megvalósítása 
igazán egyházunkhoz méltó örökítés lenne! 

A vak katonák bibliáira Geyer Henrik, a cser-
venkai ref. egyház gondnoka 100, Fráter Zsófia Vargha 
Gyuláné útján 20, dr. Joó Imre Nagykőrös 3, Pesclikó 
Margit (Poprád, Barna Jolán útján) 5 K-t küldött. Eddig 
begyült 1666-41 K. 

Adományok. A katonák vallásos irataira adakoz-
tak : Hettesheimer Henrik lelkész Oszivácz 50 K, Keck 
Péter gondnok Oszivácz 40 K (évi tiszteletdíja). Befolyt 
eddig 4475 95 K. 

Felhívás. Egy vidéki lelkésztársunk keres kisleány-
kája mellé megbízható intelligens leányt (bonne). Ezúton 
is felkéri lelkésztársait, hogy ajánljanak alkalmasat, 
esetleg papi, vagy tanítói árvát. Nála megfelelő, tisz-
tességes fizetés mellett az illetőnek jó otthona is lenne. 
Az ajánlatok Dömötör Endre ref. lelkész Szólád, Somogy 
megye, czímre küldendők. 

Új katliolikus intézmény. A lapokból olvassuk, 
hogy az esztergomi főkáptalan a garamszentbenedeki 
ősrégi kolostor épületét átengedte a Katliolikus Misszió-
Szövetségnek, a mely ott hadiárvaházat létesít 200 gyer-
mek szániára. 

Homesteadi magyarok hazafiassága. Fényes jelét 
adja az amerikai magyarság annak az igaz hazafiságnak 
és nemes segítő szeretetnek, mely a magyar szíveket 
ott a hazától távol is betölti. A hazafiasságban és ál-
dozatkész segítő testvéri munkában legelői találjuk a 
derék homesteadi magyarokat is, kik a Vak Katonák 
segítő alapjára 4000 koronát adakoztak a pittsburgi 
konzuli hivatal felkérésére. Ujabban ismét 750 koronát 
küldtek haza a derék homesteadi magyarok Ung. m. 
Nagykapos községének elöljáróságához azzal a kére-
lemmel, hogy az elöljáróság fordítsa az összeget a há-
borúban elveszett kaposi illetőségű egyének családjainak 
felsegítésére. A homesteadi magyarság körében folya-
matban van a gyűjtés a budapesti Orsz. Prot. Árvaház 
javára is. 

A Bpest III. ker.-i (óbudai) ref. egyház Katona 
Otthona f. hó 6-án belépődíj nélküli gyermek-ünnepélyt 

tartott a-következő műsorral: 1. Imádság. Énekelték 
harmóniumkísérettel a kisleányok. 2. Bajusz Toncsi sza-
valt. 3. Szeif Józsika hegedült. 4. Vera és a betűk, 
jelenet. Előadják: Németh Gizella: anyus; Bajusz Fá-
nika: Vera; Angyal: Komáromi Jolán; „a" betű: Kontra 
Enőke; „i" betű: Kontra Aladár; „t" betű: Kontra 
Kálmán; „1" betű: Gedeon Jenőke. 5 Szűcs Mariska 
énekelt harmóniumkísérettel. 6. Hegedűlt Réthy Lajos. 
7. A gyűrű. Előadták: Anya: Márton Gizella; nevelőnő: 
Németh Irén; Ilonka: Benyovits Piroska; Etelka: Gulyás 
Irénke ; virágárúsleány : Molnár Zsófiita ; szakácsné : 
Molnár Juliska; barátnők: Koncz Juliska, Magyarics 
Aranka, Bajusz Fánika. 8. Imádság. Énekelték harmónium-
kísérettel a kislányok. Az estély jövedelme közadakozás 
útján 60 K,"mely összeg Katona-Otthonunk czéljaira 
fordíttatik. — Ugyancsak a Katona-Otthonban f. hó 10 én 
d. u. 5 órakor szórakoztató estély volt, melyen az Ott-
honban levő katonáknak és érdeklődőknek a következő 
műsorral igyekezett kellemessé tenni a vezetőség az 
ottidőzést: 1. Imádság. Éneklik harmóniumkísérettel a 
kislányok. 2. Szűcs Irénke szaval. 3. Hegedűn játszik 
Kálmán Farkas, czimbalmon kíséri Mészáros Juliska. 
4. Felolvasást tart Olgyay Edit főv. tanítónő. 5. Ábránd. 
Játssza szóló-czimbalmon Debreezeni Ilonka. 6. Szűcs 
Mariska énekel. 7. Nagy Ilus szaval. 8. Imádság. Ének-
lik a kislányok. 9 Himnusz. Kálmán Farkas, a Katona-
Otthon titkára minden szerdán d, u. rendez hasonló 
műsorral szórakoztató délutánt. 

ISKOLA. 
Az első államtudományi doktor a debreezeni 

egyetemen. Folyó hó 5-én avatta fel a főiskola dísz-
termében nagy közönség jelenlétében az "egyetemi tanács 
az első államtudományi doktort, Matolcsy Gézát. 

A sárospataki főiskolában Marton János theol. 
tanár, a ki november eleje óta betegsége miatt szabad-
ságolva volt, egészsége helyreállván, tanári munkásságát 
újra megkezdette. 

Hadi-érettségi. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az idén bevonuló VIII. osztályú tanulókra is kiter-
jesztette azt a tavalyi rendelkezést, hogy bevonulásuk 
előtt vizsgálat nélkül is kaphatnak érettségi bizonyítványt. 

EGYESÜLET. 
Az Evangéliumi Nöegyesületek Nemzeti Szövet-

sége 1916 febr. 23—25-ig Budapesten tartja VIII. köz-
gyűlését és konferencziáját. Részletes programúi: Feb-
ruár hó 22-én tea-estély (Lónyay-u. 4/c) este 7 óra. 
1. Gondviselő jó atyám vagy! Előadja a Lurántfí'y Zsu-
zsánna-Egyesiilet énekkara. 2. A nők jelentősége a 
keresztyén társadalomban. Előadás, tartja Sebestyén 
Jenő. Tea. 3. Schumann: Olykor a dalt ha hallom. 
Heuschel: Morgenhymne. Énekli Martin Anna. Zongorán 
kíséri Vavrinecz Mártha. 4. Költeményeiből felolvas 
Muraközy Gyula. 5. Saint-Saens: Rondo—Capriccioso 
Svendem Románcé. Hegedűn játssza Istók Barnabás. 
Zongorán kiséri Istók Margitka. 6. Bibliamagyarázatot 
tart Megyercsy Béla. 7. Közének, ima. Február 23-án, 
szerdán. Délelőtt. Vezetők összejövetele 10—Vvl-ig. 
1. Áhitat-óra. Vezeti Kunst Irén. 2. Hogyan neveljünk egy-
leti segítőket: Szalay .József'né. 3. Nehézségeink. Szalay 
Teréz. 4. „Bibliaóra a leánykörben." Vezeti Frőhlich 
Feodora. Délután. 3 órakor a Diakonissza-Otthon (X., 
Család-u. 8) megtekintése, a hol id. Victor János a 



diakonisszamunkát ismerteti. Nyilvános előadások. 1. 
Megnyitó. Tart ja Szilassy Aladárné. 2. A magyar nő és 
a gyermekhalandóság. Dr. Szana Sándor. 3. A magyar 
keresztyén nő feladata a jövőben. Dessewffy Emma. 
4. Erőforrásaink. Dr. Patay Pál. Február 24-én, csütörtök. 
Délelőtt. Közgyűlés 10 —11-ig. 9 órától 7,10-ig Áhítat-
éra. Vezeti Szalay Józsefné. 1. Titkári jelentós. 2. Egye-
sületi jelentések. 3. Missziói elszámolás. 4. Indítványok. 
Nyilvános alőadások 11—V2 l-ig. 1. A nőegyesületek 
stokholmi világkonferencziája. Frőhlich Feodora. 2. Egész-
séges egyesületi élet. Forgács Gyula. 3. Tabitha, kelj 
fe l ! Varsányi Mátyás. Délután. V25 órakor tea a szövet-
séges egyesületek küldöttei részére Szilassy Aladárné 
elnöknél (Perczel Mór-u. 4). Missziói ünnepély. (Ráday-u. 
28 sz.) Este 7 órakor. Kunst Irén és Somogyi Edith 
misszionárusnók Kínába való kimenetele alkalmából. Az 
ünnepélyen „A magyar keresztyénség és a misszió" czí-
men előadást tart dr. Kováts István. Rövid búcsúbeszé-
deket mondanak: özv. dr. Misley Sándorné, ifj. Victor 
János, Kunst Irén és Somogyi Edith. Az előadások kö-
zött több karének és szóló-ének lesz. Február 25-én, 
pénteken. Délelőtt. Vezetők összejövetele. 10—V2l-ig. 
1. Áhítat-óra. Vezeti Somogyi Edith. 2. „Hogyan lesz 
eleven élet egyesületünkben." Megvercsy Béla. 3. „Ho-
gyan készüljünk biblia-órára?" Ifj. Victor János. 4. 
„Mentsük a menthetőt." Özv. dr. Misley Sándorné. Dél-
után. Nyilvános előadások. 6—8-ig. 1. „Nemzeti szövet-
ségünk." Özv. dr. Misley Sándorné. 2. A jótékonyság 
az evangélium szolgálatában. Beck Irén. Búcsúeste. 7-^9 
óra. 3. Elhívás, marasztalás, elküldés. Jíj Benkő István, 
a Lorántffy Penzióban (IX., Csillag-u. 4) a vidéki kül-
döttek részére. Tájékoztató. A tea estély belépő díja 1 K, 
fenntartott hely 2 K. A többi összejövetelekre a belépés 
díjtalan. A délelőtti összejevetelek, valamint, a missziói 
ünnepély a ref. theol. akadémia épületében (IX., Ráday -
utcza 28), a délutáni, illetve esti összejövetelek pedig a 
ref. főgimnázium (IX., Lónyay-u cza 4/c) dísztermében 
fognak tartatni. 

A Budapesti Evangéliumi Keres?tyén Diákegye-
sület február 27-én tartandó imanapjával kapcsolatban 
az összes fővárosi protestáns templomokban egy és ugyan-
azon időben (este 0 órakor) templomi ünnepélyeket ren-
dez, a melynek keretében ismerteti a maga czéljait és 
főleg háborús munkáját. Az ünnepélyekre .külön meg-
hívókat bocsát ki az Egyesület. (Érdeklődőknek kész-
séggel küldi meg a központi iroda: Üllői-út 16/B. I. 5.) 
A délelőtti istentiszteleteken az Egyesület által felkért 
szónokok prédikálnak: a Kálvin-téri templomban dr. 
Szabó Aladár, a Szilágyi Dezső-tériben B. Pap István, 
a fasori ref. templomban dr. Kováts J. István, Kőbányán 
Muraközy Gyula, a Deák-téri ev. templomban Marcsek 
János, a fasori ev. templomban Harsányi Mátyás, a 
Vcrbőczy-utczai ev. templomban Kozlay Kálmán. Az 
esti ünnepélyben ismertető előadásokat, illetőleg biblia-
magyarázatokat tartanak: B. Pap Lajos, Czanik Béla, 
Deme László, Forgács Gyula, dr. Gráf Elemér, Kozlay 
Kálmán, Marcsek János, dr. Molnár Gyula, Takaró 
Géza, Varsányi Mátyás, Victor János. Közreműködnek 
ínég az egyes evangéliumi egyesületek énekkarai is. 
Ének-, hegedű- és orgonaszámok egészítik ki a gaz-
dag programmokat. Az adakozásból befolyó jövedelmet 
az Egyesület a diákkatonák közt folytatott háborús 
munka (Önkéntes Otthon, ingyen kiadott Háborús Diák-
világ és egyéb vallásos iratok) czéljaira fordítja. 

A Monori Jótékony Nőegylet jól sikerült estélyt 
rendezett február 6-án az ottani Vigadó nagytermében 
az elesett katonák árvái javára, a melyen Molnár János 

által irt prológot, általa rendezett élőképeket, gyermek-
játékot adtak elő. Losonczy Lajos és Gyula vallástaná 
rok nejeikkel és mások zeneszámokkal, szavalattal, ének-
kel működtek közre és tették élvezetessé és változa-
tossá az estélyt, a mely a nemes czélra szép jövedelmet 
hozott. 

GYÁSZROVAT. 
Téglás Gábor nyug. tankerületi kir. főigazgató, a 

Magyar Tudományos Akadémia 1. tagja, a Magyar Föld-
rajzi Tarsulat 1. tagja stb., f. hó 4-én, életének 68-ik 
évében rövid szenvedés után elhunyt. 

Köszeghy József, a kéttornyulaki ref. gyülekezet 
35 éven át volt lelkipásztora életének 73-ik évében el-
hunyt. 

Kazay Gyula badalói (Bereg m.) ref. lelkész éle-
tének 51 ik évében elhunyt. Özvegyet és 7 gyermeket 
hagyott hátra. 

Lipták Tivadar izsákfalvi ev. lelkész életének 
57-ik évében elhunyt. 

Arndt János, a bonyhádi, majd soproni ev. fő-
gimnáziumnak nyug. tanára, felszentelt lelkész, életének 
70-ik évében Becsben meghalt. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
R—s Siucerus. A czikket Baltizár nyila1 kozata után abban 

az alakjában nem közölhetjük. Be kell várni, mit mond az altéra 
pars. Hátha ott is lesz helyreigazítás. - K. E. Br. .Vettük a 
czikket, torlódás miatt most nem jöhetett. — B—r R—<1 B - a . 
Sajnos, a szép czikk most is kiszorult. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

PÁLYÁZAT. 
Pályázat. 

A haláleset folytán megürült jászberényi református 
lelkészi állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalma: 
1. A várostól 1200 K (ebből 600 K 12 hektó 30 

liter tiszta búza, 33 hektó 82 liter kétszeres búza, 15 
hektó 37 liter árpailletmény váltsági ára). 

II. Az egyháztól 1200 K (ebből 240 K esketési és 
keresztelési stólaváltság). 

2. Lakás 1151 • - ö l beltelekkel. 
3. 1560 liter tiszta búza, 1800 liter árpa. 
4. 17 kat. hold szántóföld, 3 hold szőlő, temetői 

földek használata. 
5. 30 métermázsa szén. 
III. Temetési stóla. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények f. 1916- évi 

márczius hó 5-ig Ádám Kálmán espereshez Vezsenyre 
(Jásznagykunszolnok megye) küldendők. 

A megválasztandó lelkész állását az 1917. óv ápril 
hó 24-én köteles elfoglalni 

Az egyik darab szőlőn bizonyos teher van. Ha ezen 
teherre nézve a megválasztandó lelkész az özveggyel 
egyességre jutni nem tud, e kérdésben az egyházmegye 
fog dönteni. A megválasztandó lelkész köteles magát az 
egyházmegyei bíróság ítéletének alávetni. 

Budapest, 1916. év február hó 10-én. 
Petri Elek, 

p ü s p ö k . 



A PESTI HAZAI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR EGYESÜLET 

h e t v e n h a t o d i k évi 

rendes közgyűlését 
1916. évi februárius hó 26-án d. u. 4 órakor 

fogja 

Budapesten, központi épületében (IV., Deák Ferencz-
utcza 5. sz megtartani. 

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

ságnak az 1915-ik évi üzlet e redményérő l . 
2. Határozathozata l a mér leg és a tiszta jövede-

lem i rán t . 
3. Egyéb igazgatósági előter jesztések. 
4. A lelügyelőbizottság nyolez tag jának megválasz-

tása (alapszabályok 36. -a). 
Ezen közgyűlésre a t. cz. részvényesek azon 

íigyelmeztetessel h iva tnak meg, hogy az alapszabályok 
14. §-a é r te lmében csak oly részvényes gyakorolha t ja , 
akár saját személyében, akár meghata lmazot t által, 
szavazati jogát , k inek részvénye 1915. deczember 31-éig 
nevére Í ra tot t s a közgyűlést megelőző nap d. u. 5 
órájá ig az egyesület főpénz tá ráná l még le nem já r t 
szelvényeivel együt t letétetett. 

Budapest , 1916. f e b r u á r i u s 4-én. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem díjaztatik.) 

E R Z S É 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 j ó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A nmlt évben újonan épül t minden modern 
kényelemmel felszereU hatemele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

CSUHA ANDRAS Sí 3 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

r j i p / ^ p U A X T T I gőzüzemre berendezett csász. 
í V l L U L l V v f 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 Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

\ 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 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 ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

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 divatezikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

A legjobb 

kályhákat és kandallókat 
H B I M H . 

K i i d a p e a t , T h o n e t - u d v a r , 
Külön leges ségek: t e m p l o m o k , családi há -

g j zak, i sko lák , irodák stb. réssére . T ö b b 
^Blfl mint 100 .000 van be lő l e használatban. 

caáHzárl és k i r á l y i 
u d v a r i s z á l l í t ó 

Valódi 
OB&k ezzé 

a védő-
*«gygyei. 

M E I D 1 N G E R - Q F E N 

^ H . H E I M ^ 
Prospektusoké* költségvetések Ingyen és bérmentv®. 
BeszeivhetŐ 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 a r i a V a l é r i a u t o a a Í O . A Z . 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokai elfogad tűz-, j égkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az e m b e r éleiére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint e lőnyös fel lételek 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 feleslegéből közgyűlési ha tá roza t é r te lmében díjvissza-
térí tésben. 

Biztosítási a jánla tok benyú j t andók 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 hozzájárulásával 2,550.760 K 
Tar ta lékok . . . . <461.015 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kifi-

zetett j égká rokban 7,072.000 K 
Biztosított é r ték tűzben 1914. évben . . 060,000.000 K 

„ jégben „ , . . 63,500.000 K 
Elet üzlet á l lománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
intézménye a 

a . G O N D V I S E L É S 

Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagja i részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegves-biztosí tásokat közvetí t minden orvosi vizsgálat 
nélkül . 



Debreczeni LelKészi Tár 
SzerKesztiK: Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond. 
Tartalma: 1-ső száma megjelent. 
I. T H E O L O G I A I É R T E S Í T Ő . 

Dr. Varga Zsigmond: Az ókori keleti kutatások 
hatása a theológia különböző ágaira s azoknak 
egymáshoz való értékviszonyaira. 

II. B E S Z É D E K É S I M Á K S T B . 
Dr. Baltazár Dezső: Megtartás az Úrban. Közön-
séges egyházi beszéd elő- és utóímával. (Háborús.) 
Pásztor: Mindent cselekedhetem. Egyházi be-
széd. (Háborús.) 
Csűrös József: Mit prédikál a háború ? Egy-
házi beszéd. (Háborús.) 
Marjay Károly. Megújulás! Újévi egyházi beszéd 
ígió. év újesztendején. (Háborús.) 
Raffay Sándor. A talentomokról. Bibliama-
gyarázat. 
.S. Szabó József. Az örökkévalóság keresése. 
Egyházi beszéd ifjúsági istentiszteletre. (Háborús.) 
Szombati Szabó István. Imádság harcztéren 
eltemetett katona emlékére. 
Dr, Tüdős István. A játszó gyermekek és az 
utolsó ítélet. Közönséges egyházi beszéd elő- és 
utóimával. 

III . É R T E K E Z É S E K S T B . 
Dr. Lencz Géza. A háború ethikai megítélése. 

Előfizetési dija; Egész évre K 14.—, félévre K 7.50, negyed-
évre K 4.—. Az ORLE és MELE tagjainak egész évre K Í2.—. 
M u t a t v á n y s z á m o t kívánatra ingyen és bérmentve 
küld a kiadóhivatal: Debreczen, Piacz-utcza 34. szám. 
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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 közö t t a z 

® ® ® 
© 

E B R E S Z T O 
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 -
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
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. 

® 

© © © 
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K.. 

P E N Z E T 
visszaküldjük r, ha a megrendelt árú 

nem felel meg. 
VidéKre 20 Korona rendelésnél 
portóKöltséget nem számítunK. 
Férfi- ing 100 minőség színes mellű d b . . K 4 .— 
Férfi- ing 100 minőség egész fehér db . . „ 4 .— 
Férfi- ing 150 minőség damasz t mellű db . „ 5 . — 
Férfi-ing 150 minőség kemény piké mellű d b „ 5 .— 
Férfi- ing 200 minőség kemény piké mellű d b „ 7 .— 
Férf i -hálóing 1 méter hosszú d b . . . . „ 6 .— 
Férf i -nadrág Ima köpper húzós d b . . . „ 5.— 
Férf i -nadrág Ima köpper g o m b o s db . K 5 .—, 6 .— 

I n g - r e n d e l é s n é l kér jük a n y a k b ő s é g e t p o n -
t o s a n m e g a d n i . 

Rövidáru-üzletünkben mindenféle szabókellék (k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) kapha tó . 

Rendelések a l egnagyobb körül tekintéssel azonnal 
eszközöltetnek utánvét mellett. 

Herzog TestvéreK, Budapest 
Fő-üzlet: VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 
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Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Peformdítus Kis ÉneKesRönyu 
katonáink részére. 

Tartalma : 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű 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 : 

J00—500 példányig darabja 20 fillér 
500-1000 „ „ x 18 „ 
1000 példányon felül darabja 16V2B 

bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



f Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyar, 

STO WASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek slb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: ÖntBház-u. 2. Telefon: 81—20 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedíik vétele és eladása 

Legnagyobb raktár és 
= gyár. = z 
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 6kor.-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 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 1 2 7 6 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi áruforga lommal . 
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„Korszerű bibliai magyarázatok" 
II iK Kötete. 
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Ára 2.— Korona. Ára 2.— Korona. 
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K a p h a t ó k : 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
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EMLÉKIRAT 

A REFORMÁCZIÓ 400 ÉVES ÉS KÁLVIN EMLÉKÉNEK MEGÖRÖKÍTÉSE TÁRGYÁBAN. 

Budapesti református egyházközségünk értesült ar-
ról, hogy a magyarországi ref. egyetemes egyház vezető 
férfiai tanácskozást folytatnak a felett, hogy a reformá-
czió 400 éves évfordulóját s ezzel kapcsolatban Kálvin 
János emlékét minő maradandó intézményekkel örökít-
sék meg. 

A budapesti ref. egyházközség ezt az alkalmat 
megragadva, az emlékművek létesítésével foglalkozó fő-
tiszteletű és méltóságos egyetemes Konventi elnökség-
nek javaslatokat kíván tenni, melyeket a következőkben 
van szerencsénk előadni: 

Előrebocsátjuk, hogy a budapesti ref. egyházközség 
aránytalanul gyors fejlődése az egyházközségre állan-
dóan oly terheket ró, melyekkel megküzdeni egyházköz-
ségünk a lehető legnagyobb erőfeszítés mellett sem képes, 
habár mindenkinek el kell ismernie azt, hogy egyház-
községünk rövid 15—20 év alatt olyan alkotásokat léte-
sített, a milyenekre ily rövid idő alatt hazánk református 
egyházközségeinek életében példa alig van. Egyházköz-
ségünk a jövőben is mindent elkövet a tekintetben, hogy 
a vele szemben támasztott óriási igényeknek legalább 
részben megfeleljen, azonban ahhoz gyenge, hogy a re-
formáczió és a Kálvin János emlékéhez méltó nagy alko-
tásokat a saját erejéből létesíteni tudjon. 

Másrészt figyelembe veendő az is, hogy Budapest, 
mint az ország központja, úgy mint minden más főváros, 
többek között a hazai reformátusoknak aránytalanul nagy 
számát fogadja be és templomaink, főgimnáziumunk, fel-
sőbb leánynevelő-intézetünk, fiúinternátusunk, tanoncz-
otthonunk és számos közhasznú egyéb intézményeink az 
egész országból idesereglett hívőinkkel, különösen ifjú-
ságunkkal van megtöltve és így a budapesti egyházköz-
ség a saját egyháztagjain kívül az egész ország refor-

mátus közönségének is szolgálatot tesz, a mit egyébként 
a legnagyobb örömmel teljesít. 

Ezek a körülmények ébresztették egyházközségünk 
vezetőségében azt az óhajtást, hogy a reformáczió és a 
Kálvin János emlékére alkotandó intézményeknek leg-
alább egy része, t. i. azok, melyek a hazai református 
egyetemes egyházat érdeklik, Budapesten helyeztesse-
nek el. 

Nézetünk szerint a reformáczió és Kálvin János 
emléke nemcsak bizonyos intézmények létesítése által, 
de külsőleg is kiemelkedő és hatással bíró építmények 
létesítése által volna méltóan megörökítendő. Ezen czélra 
pedig egyetlen hely sem volna alkalmasabb, mint a szé-
kesfővárosban már is nagy reformátorunk nevéről elne-
vezett Kálvin-tér, a hol egyházközségünknek temploma 
és telke mellett a fővárosnak meghatározott rendeltetés-
sel nem bíró, tehát újból építendő régi házai vannak. 

Egyházközségünknek és az egyetemes egyháznak 
a Kálvin-tér, Lónyay-, Ráday- és Oroszlán-utczák által 
határolt egységes és különálló telektömbön szimmetriku-
san létesítendő épületei, esetleg egy újabb szép temp-
lommal olyan impozáns hatással emelkednének ki ezen 
a mindinkább forgalmasabbá váló téren, hogy ily módon 
a kálvinizmus szimbóluma páratlanul hatalmas kifeje-
zésre jutna. Ezt az alkalmat már azért is meg kellene 
ragadni, mert hazánk református közönsége előtt a buda-
pesti Kálvin-tér már ma is mint a magyar kálvinizmus 
szimbóluma áll. 

Igaz, hogy ezen, mintegy 1400 négyszögöl terület-
nek megszerzése és annak beépítése tetemes költségbe 
kerülne, de ez a költség nem haladná meg azt az ösz-
szeget, a mit az egyetemes egyház elbírni ne tudna, 
annyival kevésbbé, mert az építkezést oly módon lehetne 



végrehajtani, hogy az épületek egy része, főleg a pin-
czék, valamint a földszintes utczai és félemeleti helyi-
ségek üzleti czélokra és az egyházi czélokra nem szük-
séges emeleti helyiségek bérlet útján volnának igen 
előnyösen értékesíthetők és így a befektetett tőke leg-
alább is mérsékelt bérjövedelmet hozna, sőt az sem 
lenne kizárva, hogy bizonyos idő elteltével ezek az épü-
letek annak az alapnak, a melyből azok építtettek, egé-
szen megfelelő jövedelmet hajtanának. 

Ezen javaslatunk tételénél különös figyelemmel 
voltunk azon körülményre is, hogy a magyarországi re-
formátus egyetemes egyháznak központi gyűléseire és 
adminisztrácziójára rendelt helyiségek nem helyezhetők 
el czélszerűen egy a főváros központjától távol eső, 
nyaralószerűleg épült házban, hanem azoknak a főváros 
központjában külsőleg is impozáns épületben, lehetőleg 
több református intézmény keretében kellene elhelyezve 
lenniök. 

Nem kételkedünk abban, hogy a már fentebb em-
lített területet — mely mintegy 1400 négyszögöl — a 
fővárostól meg tudjuk szerezni, mert maga a magyar-
országi református egyház elég súllyal bír, hogy ezt 
megvalósítani tudja, s mert a létesítendő intézmények is 
olyanok, melyek egy ilyen transzakczió létesítésére a 
székesfőváros szempontjából is kívánatosak. 

Mindezek, a miket itt előadtunk, úgyszólván na-
gyobb áldozat nélkül volnának megvalósíthatók, mert a 
befektetendő tőke mindenesetre bizonyos bérjövedelmet 
hozna. 

Mindazonáltal az, hogy a mű tökéletes és a refor-
máczió ós Kálvin János emlékéhez méltó is legyen, csak 
úgy volna elérhető, ha a létesítendő épületek közül egy 
kiemelkedő szép új templom is építtetnék és az egész 
nagy épülettömb az építendő templommal együtt egy 
összefüggő impozáns egészet képezne. Elképzelhető, hogy 
egy ilyen épületcsoport, a mely az egész magyar refor-
mátus egyházat külsőleg jelképezné, milyen hatást gya-
korolna mindenkire, azokra a külföldiekre is, a kik a 
jövőben bizonyára sokkal nagyobb számban fogják fel-
keresni fővárosunkat és a kik abban az épületcsoportban 
mindazt megtalálnák, a mi egy protestáns embernek leik1 

szükséglete. Ott lennének tehát : a templom, az evan-
gelizáló termek, a melyek a zsinatok tartására is alkal-
masak lennének, az egyházi főhatóságok tanácskozására 
ós az adminisztráczió vitelére alkalmas helyiségek s iro-
dák, a főiskolai és középiskolai tanulók számára egy-
egy internátus és még más egyházi intézmények. Vidéki 
lelkészeink, tanáraink, tanítóink s más egyházi alkal-
mazottaink és ezek férfi- és női családtagjai számára 
olyan kényelmes és olcsó szállót (Hospiz) rendezhetnénk 
be, a mely kellemes otthonként, melegséggel és szere-
tettel fogadná a feljövöket. 

Egyházközségünknek megvan a maga szép régi 
temploma, a melytől — tekintettel annak történeti em-
lékére — nem is szívesen válna meg, mert a fővárossal 
eddig folytatott tárgyalások során is mindenkor követ-

kezetesen arra az álláspontra helyezkedett, hogy egy új 
templom építése nem kívánatos és ragaszkodott ahhoz, 
hogy az öreg templom megmaradjon. 

Be kell azonban látnia egyházközségünknek azt, 
hogy a Kálvin-tér fentebb említett része mind csupa 
nagyméretű és magas épülettel lesz beépítve, a templom 
mai alakjában és mai elhelyezésével akadály volna arra, 
hogy a terület czélszerűen beépíttessék, de zavarná is 
azt az összhangot, a mely kívánatos volna ahhoz, hogy 
az egész épülettömb egy szimmetrikus egészet alkosson. 

Sajnos, hogy egyházközségünk nagyon is gyenge 
ahhoz, hogy a Kálvin-téren egy új és szép templomot 
építsen és csakis abban az esetben egyezhetnék bele a 
templom lebontásába, ha az új templom építési költsé-
geihez a magyarországi reformátusok is hozzájárulnának. 

Kétségen kívül nagy összegeket igénybevevő vál-
lalkozás lenne az, a mit egyházközségünk a reformáczió 
és Kálvin János emlékének megörökítésére itt javaslatba 
hoz, de az bizonyos, hogy méltóbb emléket a reforiná-
cziónak és Kálvin Jánosnak nem lehetne állítani, mint 
azt, a melyet emlékiratunk tartalmaz. 

A befektetendő összeg — mint már fentebb emlí-
tettük —, ha az első néhány évben nem is hozná meg 
gyümölcsét, rövid idő múlva előreláthatólag gyümölcsöz-
tethető volna és így feltehető, hogy azok az összegek, 
a melyeket az egész református egyház az államsegély 
esetleges megszűntetésére tőkésíteni óhajt, azokban az 
épületekben hasznothajtó módon lennének elhelyezhetők. 

Ezekben óhajtotta a budapesti református egyház-
község a maga eszméit a főtiszteletű és méltóságos egye-
temes Konventi elnökséggel közölni és kérni, hogy eze-
ket megszívlelni méltóztassanak, mert, nézetünk szerint, 
ez az egyetlen mód arra, hogy a reformácziónak és Kál-
vin Jánosnak hazánkban méltó emléket létesítsünk. 

A mennyiben a főtiszteletű és méltóságos elnökség 
a mi javaslatunkkal behatóbban kívánna foglalkozni és 
azt komolyan mérlegelni óhajtja, úgy mi ebben a tekin-
tetben szívesen állunk szolgálatára. 

Budapest, 1916 február 15-én. 
Petri Elek, Kovácsy Sándor, 

püspök. főgondnok. 
* 

íme, egész terjedelmében közöltük ezt az emlék-
iratot. Hisszük, hogy mindenütt fig3relmet és mély érdek-
lődést fog kelteni és hogy a legilletékesebb körök is 
szeretettel és a jövőbe tekintő nagy felelősségérzettel ve-
szik fontolóra a benne foglalt nagyszerű tervezést. 

Tudjuk, hogy már mintegy tíz évvel ezelőtt volt 
szó egy a Kálvin-téren felépítendő „KálvineumK-ról. 
Néhai Hegedűs Sándor volt ennek legmelegebb szó-
szólója. A terv az volt, hogy ott a budapesti egyház 
templom melletti telkén emeltessék a budapesti egyház, 
kerületünk és az egyetemes egyház czéljait szolgáló köz-
ponti épület. A terv meghiúsult. Most már ne keressük, 
hogy miért. Hiszen talán jobb is, hogy az akkori terv, 
t. i. mindent oda arra az egy telekre felépíteni nem 



valósulhatott meg; sokan ellenezték ezt akkor azért is, 
mert kivitelében a zsúfoltság jellegét hordta volna magán. 

De a 12 óra még nem mult el. A háború késlel-
tette eljövetelét. Ott van még az üres Kálvin-téri telek 
és ott állnak a másik oldalon a még lebontatlan régi 
épületek. Ki t ud j a : talán ez is egy nagyszerű felsőbb 
ujjmutatás arra nézve, hogy mit kell a budapesti és 
egyetemes egyháznak cselekednie, itt van még, nem mult 
el az alkalom, fogjunk össze, tegyük össze erőinket,és 
áron is vásároljuk meg ezt a nagy alkalmat! 

Annak a régi Kálvin-téri templomnak kövei is az 
egész magyar kálvinista egyház áldozatkészségéről be-
szélnek. Hadd emelkedjenek ott újból a megnagyobbo-
dott területen ilyen beszélő kövek. Hol volna méltóbb 
helye a mi fogadalmi templomunknak, a küzdelmes nagy 
múltra emlékeztető és a dicsőbb jövőnek akarását ki-
fejező hatalmas építkezésnek, mint ott azon a téren, a hol 
az évszázadokon át innen száműzött magyar kálvinizmus 
fészket rakott. Épen most száz éve, hogy őseink ott a 
Kálvin-téren elkezdték építeni a templomot. Megható 
annak az építkezésnek története. Hányszor kellett abba-
hagyni az építkezést, pénzhiány miatt. Hányszor kellett 
apellálni arra az áldozatkészségre, a mely a legújabb 
időkig egyházunk ekszisztencziájának és alkotásainak 
egyedüli alapja volt. Ki tudott akkor még amortizácziós 
kölcsönökről, „segélyekről" ? ! És mégis fölépült az a 
monumentális épület. 

Építsünk most új kőfalakat a minket oltalmazó és 
nekünk dicsőbb jövendőt ígérő, készíteni akaró Isten 
dicsőségére! Ott azon a téren emelkedjék a mi magyar 
református egyházunk székháza, ott legyen az egyházi 
munkáknak egy hatalmas kolóniája, onnan ragyogjon le 
a mi nagy fogadalmi jeligénk: Soli Deo Glória! (p.) 

BELFÖLD. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület 1915. évi 
munkája. 

Serencsére nem nélkülözhetetlen kelléke a nagy 
dolgoknak a nagy feltűnés. Egészen csendben ment végbe 
a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület évi rendes (ez alka-
lommal tisztújító) közgyűlése f. hó 6-án, vasárnap d. e. 
a theol. akadémia dísztermében. A szokott igényekhez 
képest a jegyzőkönyv mindenesetre nyugodtan beszámol-
hat a „szópszámban" megjelentekről. De azért mégis be 
kell vallani, hogy csak az egyesület törzstagjai és né-
hány régi barát ja voltak jelen, mindent összevéve alig 
százan. És mégis bátran állíthatjuk, hogy akármilyen 
kevés nyilvános érdeklődést váltott is ki, ez a gyűlés 
egész fővárosi egyházi életünknek — és mivel fővárosi, 
tehát reprezentáló, sőt példamutató egyesületről van szó 
— egész országos ref. egyházi életünknek egyik leg-
jelentősebb mozzanata. A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület 
eleitől fogva mind máig a nők között és nők által vég-
zett evangéliumi szeretetmunkásság legtekintélyesebb 

letéteménye volt s azért egész egyházunk élete szem-
pontjából nagy esemény az a nap, a melyen ez az Egye-
sület egy esztendei életéről beszámol 

A közgyűlés tartalma benne van abban a néhány 
szóban, melyet a lankadatlan buzgóságú elnöknek, Szi-
lassy Aladárnénak megnyitóbeszédéből idézhetünk: „Egye-
sületünk elmondhatja a zsoltáríróval: Az igazakat tá-
mogatja az Úr, nem szégyenülnek meg a veszedelmes 
időben és jól laknak a drágaság napjaiban (37. zsolt. 
17—19. v.). Hálával állapíthatjuk meg, hogy egyesüle-
tünk ezen veszedelmes időben egyetlenegy munkaágát 
sem volt kénytelen megszüntetni, hogy továbbá a nehéz 
viszonyok, a nagy drágaság mellett is anyagi viszo-
nyaink nem romlottak meg, sőt, ha lassan is, de előre 
haladtak munkáink, melyeket csöndben igyekeztünk hű-
séggel szolgálni." 

Az egyesület életképességének titka, mellyel Isten 
kegyelméből virágzik és fejlődik a mostani nehéz időben 
is, abban rejlik, hogy nemcsak adni igyekszik munkás-
ságának különböző ágaiban, hanem venni is az isteni erő-
forrásból, melyet az Isten igéjében sokágú munkájának 
középpontjává tett. Az egyesület számára a „Lorántffy 
Zsuzsánna" czím nemcsak egy vagy más oldalról, a mely 
tán tetszetős és divatos volna, hanem a maga egészében 
komoly programmszámba megy. Titkári jelentésének ide-
jén Szalag Teréz felelevenítette a nagy fejedelemasszony 
emlékezetét, a mint keresztyén női jellemének szépségét 
épen a háborús időben ragyogtatta. „Munkás életének 
Istenbe vetett erős hite volt vezére, küzdelmeiben bá-
torítója. Ennek a hitnek pedig a Szentírás szorgalmas 
olvasgatása volt az ápolója . . . Ez ünnepélyés záróórában 
előnkbe tárul az a kérdés, vájjon méltóan viseljük-e az 
evangéliumtól áthatott, nemzete jólétét munkáló feje-
delemasszony nevé t?" A míg ez a komoly kérdés az 
egyesületnek szemei előtt lebeg s a míg évről évre 
törekszik ama jó lelkiismerettel megadhatni a kedvező 
választ, addig sem háborús, sem békés válságok nem is 
fogják megakasztani fejlődését, hanem növekedni fog 
nőtársadalmunk mind szélesebb köreinek bevonásával 
Isten országának szolgálatában mind fontosabb és be-
folyásosabb szerepre. 

Három beszámoló hangzott el a közgyűlésen. Mind-
egyikből néhány jellemző adatot. Mindeme kiterjeszkedő 
ismertetésről le kell mondanunk s az ilyen iránt érdek-
lődőket az egyesület évkönyvéhez kell utalnunk. 

A titkári jelentésből. Kórházi munkáján kívül, melyről 
külön jelentés szólt, egy, az ausztriai kórházakban fekvő 
magyar sebesültek meglátogatására kiküldött t ag ja által 
végzett az egyesület „háborús" munkát. Az egyesület 
penziója, diákleányok és általában fiatal nők számára fenn-
tartott otthona már régen szűknek bizonyult s az idén is min-
den bővítgetés ellenére sem tudott a keresletnek meg-
felelni. Öt bibliatanulmányozó körben és több nagy lá-
togatottságnak örvendett estélyen fejtette ki munkáját 
az egyesület „Leányköre". A Család-utczai nagytéréin 
gyülekezete az ott berendezett kórház miatt még mos 



i,s „idegenben", de kárt nem szenvedve él és fejlődik. 
A varró-órákon folytatott kézimunka eredményei részben 
a Hadsegélyzőhivatal révén, vagy más uton katonákhoz 
jutottak el, részben az egyesület szegénygondozó mun-
kájára fordíttattak. E varró-órák szellemi része is nö-
vekvő vonzást gyakorolt a mult évben. Az egyesület 
által ellátott vasárnapi bibliai iskolákban 300 és 400 
között hullámzott a gyermekek száma. Az irodalmi mun-
kásság (Olajág, Örömhír) zavar nélkül folyt. Nyilvános 
estély, ünnepély kevés volt e háborús munkaévben, de 
annál sikerültebb, különösen a karácsonyi vásár. A sú-
lyos viszonyok közepette érthető a szegénygondozó mun-
kának fejlődése. Pénz, ruhanemű, élelmiszer stb. ado-
mányozásával segített az egyesület sokhelyt, mint a 
székesfővárosi hatósági szegénygondozó akczió egyik 
tényezője. Érdemes feljegyezni egy újságírónak nyilat-
kozatát, mellyel egy fővárosi napilapban beszámolt be-
nyomásiról: „Levegője (t. i. az egylet jótékonyságáé) 
egészen különös . . . Náluk szinte úgy fest a jótékony-
ság, mintha testvérükön segítenének . . . " Az árvák gon-
dozásával foglalkozó munkaágra szép hivatás vár a há-
ború árvái körül a közel jövőben. 

A pénztári jelentésből. Egy-két ponttól eltekintve 
— a mi a rendkívüli viszonyokból folyik — általában 
erősödés állapítható meg az egyesület mult évi anyagi 
ügyeiben. Az intézmények sikerrel megküzdöttek minden 
drágasággal. Összesen 134,024 K 70 f volt a bevételi 
forgalom és 121,107 K a kiadási forgalom. Pónztármarad-
vány tehát 12,917 K 70 f. A hadikórház részére befolyt 
adományok összege 10,562 K 79 f volt ez évben. A Lo-
rántffy alap 3400 K összegű alapítványokkal gyarapodott. 
A diakonisszák nyugdíjalapja 2745 K 24 f-rel. Több 
nagyobb hatósági, pénzintézeti és egyházi adomány is 
támogatta az egyesületet munkájában Az összes vagyon 
jelenleg (ingóság és ingatlan együtt) 276,124 K 88 f. 

A diakonisszaintézetröl szóló jelentés felé fordul 
önkéntelenül a legnagyobb érdeklődés, mert ezzel kap-
csolatban mutatta meg az egyesület, hogy mennyire ké-
pes a rendkívüli idők rendkívüli szükségleteiben is helyt 
állani. A diakonisszák munkájának javát ugyanis a hadi-
kórházban végzett ápolás tette ki, mindamellett, hogy 
gyülekezeti és szegénygondozó munkásságuk sem szorult 
egészen háttérbe. A hadikórházban a mult esztendőben 
329 katona volt ápolás alatt, a megnyitástól számítva 
összesen 600. Ebből kettő kivételével a többi mind vagy 
teljesen felgyógyultán, vagy lényegesen javultan hagyta 
el a kórházat. A mi egyébként a kórház munkájának 
minőségét illeti, arról számos kitüntető elismerés tesz 
bizonyságot a Vörös-Kereszt vezetőségétől kezdve a több 
ízben megjelent fejedelmi látogatókig. Különösen jelen-
tős, mert az egyesület evangéliumi szelleme jut benne 
kifejezésre, a mely a kórházat is intenzív módon áthatja, 
az a lelki hatás, a melyet az ápoltak magukkal visznek. 
Számos benső ragaszkodástól sugalt levél tesz erről 
bizonyságot, mellyel távozásuk után felkeresik a kórház 
vezetőségét. 

A tisztújítás meghagyta munkakörében a régi ki-
próbált erők gárdáját. Vezessék az egyesületet Isten 
kegyelméből tovább ebben a szomorú időben sok ember-
társunknak testi és lelki felépülésére és boldogságára és 
adjon Isten a háború nagy munkái után a békében még 
nagyobb munkára alkalmakat, eszközöket, erőket, meg-
bízásokat ! Tudósító. 

IRODALOM. 
Beszédek és imák háborúi alkalmakra. 3-ik kötet. Össze-

állította dr. Lencz Géza debreczeni ref. theol. tanár. 1915. Debre-
czen. Hoffmann és Kronovitz könyvnyomdája. 

Az első ismertetője ezen prédikácziós kötetnek: 
dr. V. Zs. azt írja, hogy „annyit a legszigorúbb kritikával 
is el kell ismernünk, hogy bennük igen becses termé-
keit, világnézeti leszűrödéseit s a nagy események által 
megihletett mély felfogásbeli kifejezéseit nyerjük a ma-
gyar prot. gyakorlati igehirdetésnek". 

Tehát a legszigorúbb kr i t ikával . . . Igen, ezzel vesz-
szük kezünkbe e kötetet is. Nem tekintjük azt, ki a 
szerzője, a mi irányunkkal rokonszenvezik-e vagy nem. 
Bizonyság lapunk reá, hogy a legközelebbi hozzánk tar-
tozóinkat is szeretettel, de igazságosan, szigorúan, magas 
mértéket véve, kritizáljuk meg. Most is így óhajtunk 
eljárni. 

Igazán becses termékekre találunk ezen kötetben, 
de találunk gyenge, selejtes dolgozatot is. 

Homiletikai szempontból is, de főleg tartalmi szem-
pontból kifogástalan, mintapredikáczió lehet Futó Zol-
tánnak részben Gerhard Tolzien után készített egyházi 
beszéde. A textus-felosztást mesterien viszi keresztül s 
egy kis történethez kapcsolva, játszi módon tanítja meg 
hallgatóinak. A textus ez: Jézus Krisztus tegnap és ma 
és mindörökké ugyanaz. 

„Kell valami, a mi a külső harczokban benső bé-
két ad, egy név, a mely által megtartatunk. Keresem 
ezt s eszembe jut, hogy egyszer egy szegény öreg asz-
szonyt kérdeztek meg, hogy vénsége, sok nyomorúsága 
mellett mi ad arczára oly szelíd mosolyt, szemébe olyan 
tiszta ragyogást s az vidáman, üdén felelt: Enyém a 
Krisztus itt (s a bibliára mutatott) és itt (a szívére tette 
kezét) és ott (feltekintett az égre)." Krisztus itt a bib-
liában — a tegnap, a mult Krisztusa ; Krisztus itt a szív-
ben — a jelen Krisztusa; a Krisztus ott az égben — 
ez a jövő, az örökkévalóság Krisztusa. Mondjuk el hát 
ama jámbor öregasszonnyal: Enyém a Krisztus itt és 
itt és ott. — A tárgyalás, a befejezés kifogástalan. Ha-
tározott, bibliai ker. hit vonul végig rajta. Igazán életet, 
a ker. élet csiráját plántáló beszéd ez. Jól esik halla-
nunk nemcsak az ellenségeinkről való megállapítását, 
hanem ezt a felhívását is: Vizsgáljuk meg magunkat is ! 
Ha a mai háborúőrület idején úgy látszik, mintha a 
szívekben, az életben nem volna ott már a Krisztus, 
nem bűnös-e ebben a mi népünk i s? Egyetlen kifogást 
emelhetek csupán az igazság nevében. Azt mondja a 



szerző a bevezetésben a szegény öregasszony történetéről, 
hogy eszembe jut. Többször használjuk ezt a kifejezést, 
ezt a szónoki fogást, pedig ha őszinték vagyunk, be kell 
vallanunk, hogy nem úgy jut beszéd közben eszünkbe, 
hanem előre tudtuk és öntudatosan építettük be beszé-
dünk épületébe a kis történetkét, az illusztrácziót. 

Mint jó falusi predikácziót örömmel köszöntjük Kájel 
István beszédét: Az imádkozás gyümölcséről. Minden 
predikáczió, különösen pedig a falusi gyülekezetben 
mondott predikáczió tanítás is. Mint tanításnak ismert 
fogalmakból kell kiindulnia. Kájel beszéde alkalmazko-
dik ehhez a törvényhez. „Ha valaki egy üzletbe megy 
és ruhának való kelmét vásárol . . . vagy ha egy gazda 
gabonát ad el, vajat — mit vásáro l . . . " stb. Amott a 
métert, emitt a kilót használjuk. Ezt megérti István 
gazda, megérti a szüléké, megérti a gyerek, megérti az 
eladó leány. 

Belemarkol a falusi nép lelke is kínzó háborús 
problémákba. 

A problémát igyekszik megnyugtatólag megoldani. 
Vigyázzatok, az imádság nem iizleti dolog, a mit én 
adok Istennek, az Isten meg adjon érte jó i d ő t . . . vagy 
adja vissza a fiam, hitvesem vagy atyám. Az imádság 
megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, 
vagyis megtart az imádság a békességben, melyet az 
ágyúk döreje sem zavar meg, megtart a hitben, hogy 
még a veszteség is javunkra szolgál, megőriz a remény-
ségben t. . Kájel Istvánnak van adománya igazi falusi 
predikácziók készítéséhez. Ajánljuk neki, fejlessze, ké-
pezze, forgassa ezen talentumát. Tanulmányozza a német 
falusi prédikácziókat is. „Az Út" felsorol egy 
vágó művet. 

Arra azonban kérjük, hogy a túlzott 1 
lagias kifejezéseket hagyja el beszédeiből. I 
zésekre gondolunk: Tanítványai is elódalogta, 
Jézust ugyanám meg akarták zavarni, hátbaverték 

Hatalmas, szép beszéd Baltazár Dezső dr. püspök 
okt. 31-iki beszéde: Magunkon kezdjük a reformácziót. 

Az ő tömör stílusa, az ő épen nem kopott jelzői, 
a melyek megindítják a képzelet munkáját, talán nagyobb 
élvezetet nyújtanak olvasás, mint hallgatás közben. Ki-
fogásolnunk kell azonban a prédikáczió egy részletét az 
érthetőség szempontjából. Nem utalhatunk a beszédünk-
ben olyan bibliai történetre, a melyről majdnem bizo-
nyosan tudhatjuk, hogy ismeretlen hallgatóink 98 szá-
zaléka előtt. Pl. „Elhozták a pogányokat a keresztyénség 
útjára megmutatni, hogy itt még őrzik ereklyeképen Kain 
Véres öklének csontjait s hogy itt az Ofra-beli véres kő 
szimbólum (Bírák 9. 5.), mert nem tud annyi fia lenni 
az új Jerubbaáluak, a mennyinek vére a testvérgyilkos 
új Abimelek vérszomját le tudná hűteni." 

Nincs igazam? Nem marad ez gyümölcstelen az 
értelem, az érzelem, akarat számára? Érti ezt a debre-
ezeni gyülekezet 2°/0-a ? 

A ki nem dolgozott, gyorsan papírra vetett s talán 
ezért rendszertelen, hibás kifejezésektől ós dogmatikai 

tévedéstől tarkított beszéd az „A ki én utánam akar 
jönni, tagadja meg magát" czímű estéli istentiszteletre 
szánt elmélkedés. 

Krisztusról azt mondja: „El ő örökre a mi szí-
vünkben, mi bennünk. A mikor meghalt, akkor az örök 
élet halhatatlanságát nyerte el. Örök élet halhatatlansága ? 
Lehetetlen ilyen birtokviszonyt alkotnunk. Különben is 
Krisztus a maga számára nem örök életet, még kevésbbé 
halhatatlanságot kért főpapi imájában. „0 utána és az ő 
halála által megszenteltetve szeretjük azokat, a kik az ő 
életüket veszedelemnek teszik ki a közjóért, az igaz-
ságért, miérettünk." A szentírás és a ker. hittan nem 
Krisztus halálát tanítja megszentelőnek, Krisztus halá-
lának más a jelentősége és szerepe. Nem tudom, erre a 
beszédre gondolt-e dr. V. Zs., az első bíráló, a mikor 
„itt-ott a stílus szabadságáról" beszél, a melyet ment a 
főszempont megtartásával: az építéssel. Az bizonyos, 
hogy ennek a beszédnek stílusa szakadozott. Pl. „Éret-
tetekEbben a szóban van az életnek értéke, minden 
boldogsága. . . Érettetek. Ebben a szóban van a Krisz-
tusban lenni, ő benne élni. 

Nem haladhatunk el Jánosi Zoltán beszéde mellett 
megjegyzés^ nélkül. Ez igazán a szerző „világnézeti le-
szűrődése". Lencz Géza dr. szerkesztő * alatt megjegyzi 
a prédikáczióra: Alábbi nézetek nem mindenben fedik 
az. enyémet. Mindenkinek imponálhat ez a bátor, szó-
kimondó, erős szocziális ízű beszéd. Nem akarjuk ismé-
telni azt, a mit mások már megállapítottak más alka-
lommal Jánosi beszédeiről. Nem említjük az ő nagy 
tudását, roppant olvasottságát. Eszünkben van még a 

rtatott polémiája a Prot. Szemle hasábjain, 
rdetjiik, hogy elsőrendű követelmény, 

egyének megtérésre való hívása, 
ellett azonban elengedhetetlen a ke-

Tális oldala követelményeinek hangsú-

A mit Jánosi a militárizmusról mond, az csakugyan 
„a jövő, a messze jövő zenéje". Kár is volt most a 
„jelenben" zavarni vele az összhangot, a mikor a „bá-
gyadt szívűeknek" nem fölkorbácsoló, hanem más 
„muzsikára" van szükségük. Élesen elkülönül Jánosi 
beszéde a többi, ebben a kötetben közölt prédikácziótól, 
sőt talán a legtöbb elmondott, de meg nem jelent prot. 
egyházi beszédtől is. Mindenesetre érdekes emléke ma-
rad a magyar prot. háborús igehirdetésnek. 

Kiss József bibliamagyarázatát Nehémiásról, áz igaz 
hazafiról aktuálisnak, de kissé száraz moralizálásnak 
tartjuk. 

Vásárhelyi János: Van-e népnek lelke ? czímű 
beszédében igen különösnek tartjuk azt, hogy ő a Szent 
Lélekről csak mint kis „l"-el írt lélekről beszél, a mely 
azonban „vigasztaljon mindig mindenekben". „Ván-e 
ilyen lélek? Nemzeti lé lek?" — kérdi. Szól a prédkáczió 
I. részében a népiélekről, a II. részben a magyar nem-
zeti lélekről. Ez már csaknem ker. igehirdetés! Tartson 
felolvasást valamilyen estélyen erről a témáról, de a 



vigasztalásért, megbékélésért esengő gyülekezetnek ne 
álljon elő az ember részben kölcsönkért, részben saját 
bölcselkedésével. 

Nem minden beszédből vettük észre, hogy írójuk 
megértette az isteni megbízást: Vigasztaljátok, vigasz-
taljátok az én népemet! 

Még az imákra óhajtok egy-két megjegyzést tenni. 
Kevésbbé sikerültek, mint a beszédek. Sok bennük a 
sallang, a frázis. Képtelen dolog a 248. lapon található 
következő kitétel: „Ott, a hol elszállani készül a testtől 
megváló lélek, szállj alá te magad s öleld fel te magad 
a hősök lelkét oda, a hol Árpád, Rákóczi, Bocskay és 
Bethlen daliái élnek mennyei fényességben". Legalább 
a történeti sorrendet tartotta volna be a szerző, ha a 
ker. imádság legelemibb szabályát elmellőzte. 

Egy másik imádságban a szellőről van szó, „mely 
rügyet csókol a kopasz fákra". Az utolsó imádságot, a 
melyet e kötetben találunk, inkább nevezhetjük búcsúz-
tatónak, nekrológnak, orácziónak, vagy akárminek, csak 
keresztyén imádságnak nem. Említés van ebben az el-
hunyt irodalmi működéséről: „Tragédiáról írt ő életében, 
hazánk egy nagy fiának (Csák Máté) bús tragikumáról 
— s ím, az ő sorsa is tragédia, szomorú múlás, fáj-
dalmas bukás. De a tragikus hősnek hírneve, sugárzó 
glóriája raj ta lesz örökre. Temetője lesz az egész világ, 
nemcsak a honi föld, hová letesszük s hová visszahozzák 
szerettei. Mert a hősök dicsősége világra szól ós messze 
elragyog. (Thukydides.)" Madách-, Arany-, Thukydides-
idézeteket találunk ebben az „imádságban", a Jézus 
nevét, a Jézus szellemét azonban hiába keressük. Egy 
rabbinus, vagy egy mohamedán pap is elmondhatta 
volna bátran. 

Azt írja az előszóban Lencz Géza dr . : „ . . . a 
nyilvános kritika jog és kötelesség, mely a jó szándékot 
senkitől meg nem tagadván, a további önképzés sar-
kantyúja lesz". Jogunkkal éltünk, kötelességünket tel-
jesítettük, a jó szándékot mindenkinél készséggel el-
ismerjük. Dr . P. P. 

EGYHÁZ. 

Értesítés. A jászberényi lelkészi állásra hirdetett 
pályázat határidejét márczius hó 12-ig meghosszabbítom. 
Petri Elek püspök. 

Lelkészválasztások. Az olaszliszkai ref. egyház-
község (alsózempléni egyházmegye) V&rebélyi Andor 
s.-lelkészt, a misérdi ev. egyházközség (Pozsony megye) 
Erlemann Jakabot választotta lelkészéül. 

Új tábori lelkészek. Varga Sándor iváncsai és 
Olöckner Károly újsziváczi lelkészeket tényleges szol-
gálatra rendelték be. 

Drágasági pótlók. A czeczei ref. egyházközség 
(tolnai egyházmegye) presbitériuma február 20-án tartott 
ülésében lelkészének 20%-os drágasági pótlékot, 800 K-t 
szavazott meg. Valóban elismerésre és követésre méltó 
példa \r 

Értekezlet. Á dunántúli ref. egyházkerület püs-
pöke és esperesei a mult héten Pápán értekezletet tar-

tottak a lelkészeknek adandó 20°/<ros drágasági pótlék 
ügyében. 

Békés elintézés. A dr. Baltazár Dezső és az Ev. 
Őrálló közötti polémia kölcsönös kimagyarázások után 
békés elintézést nyert. Az ügynek erre a részére nincs 
semmi szavunk. De egy rövid megjegyzésünk van a 
„Róvása-nak (következetesen igy!) arra a részére, a 
mely minket reformátusokat vádol azzal, hogy a nagy-
geresdi egyezséget mi sértettük meg, hogy a mi test-
vérieden magatartásunk miatt kellett ennek megszűnnie. 
Ez az általánosító ítélet bizonyára a tények nemismerésén 
alapul. Ha voltak túlkapások, ezek nemcsak épen a mi 
részünkről történtek. Jó lenne tehát, ha ezek a mesék 
is levétetnének a napirendről. Kár, hogy az Ev. Őrálló 
szerkesztője nem rektifikálta az Excubitor czikkének ezt 
a részletét is, 

A mezőtúri ref. egyházból. A 23,000 lelket szám-
láló mezőtúri ref. egyház is erősen megérezte a világ-
háború hatását. A természetes szaporobás és házasság-
kötések statisztikája nzinte megdöbbentő. Az 1915. évben 
született 259 fiú, 250 leány, összesen 506. Meghalt 308 
fi, 278 nő, összesen 586; tehát a fogyás 77. Egyházilag 
megáldatott 30 házaspár. Elemi iskolába jár 1136 fiú, 
1052 leány, összesen 2188. Konfirmandul 258. A ref. 
főgimnáziumba jár 364 fiú és 10 leány. Az új internátus, a 
melybe 1915. év november hó 1-én költöztek be a 
tanulók, jelenleg 120 növendéknek nyújt kellemes otthont. 

Félreértés . Lapunk 6-ik számában az „Egyház" 
rovatban Hát mi nem örökítenénk? cz. rövid közlemé-
nyünkben megemlékeztünk arról az eszméről, a melyet 
F. Varga Lajos nagvrábéi lelkész vetett fel a Lelkész-
egyesületben, hogy t. i. a magyar ref. lelkészek ott fenn 
a végeken, Mezölaborczon közadakozásból építsenek az 
ottani fiókegyháznak egy templomot. Erre azt jegyeztük 
meg, hogy a nemes szívre valló felhívás bizonyára nem 
fog felelet nélkül maradni, mert ott fenn, bár nekünk 
nincsenek is híveink a sokféle „—falva" sorában, valami 
specziális emléke lesz a mi (magyar ref. lelkészek) áldo-
zatkészségünknek. A közlemény végén megemlékeztünk 
arról is, hogy miután már ijesztően közeledik a jövő 
emlékesztendő, egyházunk vezetőinek gondoskodniok kell 
arról, hogy az egyetemes egyház is önmagához méltó 
úton és módon „örökítsen". Erre vonatkozott az a „vi-
d e a n t . . . " és mint mindenki, láthatja, semmiképen nem^a 
mezŐlaborczi templom építése ellen irányult. Nem értjük 
hát, hogy miért a könnyek, micsoda félreértésből és 
félremagyarázásból erednek azok a panaszok, szemre-
hányások, a melyek a L. E. legutóbbi számában az 
eszme buzgó és nemesszívő felvetője és szószólója 
részéről ellenünk egy hosszú czikkben napvilágot láttak. 
A ki azt a czikket, a mienk olvasása nélkül látta, el 
nem tudta képzelni, hogy micsoda ádáz kirohanást vé-
geztünk mi a F. Varga Lajos eszméje ellen. íme, mi 
semmiképen nem akartunk hideg antipatiát lehelni F. 
Varga Lajos eszméje, „az Ő árva, remegő galambocskája" 
felé, nincs czikkünkben egy fuvalatnyi lekicsinylés, ellen-
szenv. — Hogy mi nem indítottunk gyűjtést és nem 
ajánltunk fel 100 K-t ? ! Hát a többi egyházi lap jófor-
mán meg sem emlékezett a tervről, a gyűjtés is még 
csak indulóban van. Hiszen mi nagyon is siettünk, miért 
vádoltatunk hát késedelmezéssel ?! De elég ennyi . . . 
félreértés, el- és belemagyarázás sugalta azt a czikket. 

Egyházi választások Nagykörösön. A Nagykőrösön 
1914 február 22-én megtartott fő- és algondnok s pres-
biterválasztást a kecskeméti egyházmegye bírósága meg-
semmisítette. A megsemmisítés legfőbb oka az volt, hogy 
a győztes párt szavazói által leadott szavazólapok a nagy-



körösi függetlenségi és 48-as párt intéző- és nagybizott-
sága aláírással figuráltak s a szavazólapok záradékában 
eme politikai párt arra kéri e párt tagjait, hogy „sza-
vazatukkal jelöltjeink megválasztását elősegíteni szíves-
kedjenek". — Ekként az egyház legfontosabb szervei 
választásának kérdését a politikai pártküzdelmek tüle-
kedő, lármás piaczára vitték s az egyház nagy érdekeit 
a politikai pártszenvedély nem mindig tiszta, sőt a köl-
csönös gyűlölködés hullámverésébe sodorták. Az egyház-
megyei bíróság megsemmisítő határozatát, mivel annak 
indokai helyes alapon nyngosznak, helybenhagyta az egy-
házkerületi bíróság is, a mely elébe föllebbezés folytán 
került. Az ítélet megtette a hatást. Az egyházi elnökség 
Patonay Dezső lelkész és dr. Kökény Dezső főgondnok 
értekezletre hívták össze az egyházközség tagjait, a me-
lyen Patonay Dezső elnök arra kérte a megjelenteket, 
hogy félretéve minden politikai pártszempontot, egyedül 
az egyház magasztos czéljait tartsák szem előtt a meg-
ejtendő választásnál. Mivel a békés egyetértésre, a test-
véries együttérzésre soha nem volt nagyobb szükség, 
mint e mai időkben, hassanak oda, hogy a megállapí-
tandó jelöltek egyhangúlag választassanak meg. — A vá-
lasztás e hó 20-án volt s egyhangú felkiáltással válasz-
tották meg főgondnoknak ót. Kökény Dezsőt, a ki e 
nagydíszű állást 11 év óta ritka buzgalommal, igazán 
egyházias érzéssel tölti be ; algondnoknak Szalai Ambrust, 
a ki előzőleg vagy 15 évig volt az egyháznak mindig 
kötelességtudó, pontos algonanoka. Választottak tíz évre 
14 presbiteri, hét évre 1, négy évre 1 s egy évre 2 
presbitert. Aztán 26 egyházközségi közgyűlési rendes és 
28 póttagot. 

A keleti missziók. A mi magyar kath. lapjainkban 
sok szó esik mostanában erről. Az E. K. vezérczikkírója 
ezzel fejezi be mondanivalóját: „Eleget jártunk nyugatra 
üdülni, menjünk keletre dolgozni". Reámutat arra, hogy 
a német katholikusok már megindították az akcziót és 
a franczia, olasz szerzetesek helyére már küldtek ki 
munkásokat kebelükből a szakadár egyházakkal és saját 
prot. felekezetükkel szemben. — Most még korai a 
dolog. Nézetünk szerint, annak idején, úgy hisszük, majd 
az evangéliumi egyházak sem lesznek közönyösek ezzel 
az üggyel szemben. 

A katonák vallásos irataira a svábhegyi gyüle-
kezet perselyben és vallásos estélyeken begyűlt 170*20 K, 
Fadd 65-40 K-t, Pestújhely 1 1 7 5 K-t, Nyáregyháza 6 K-t, 
Somogykiliti 30 K-t adományozott. Öszszesen begyűlt 
eddig 4760-30 K. 

I S K O L A . 

Igazgatóválasztás. A zilahi ref. Wesselényi-kol-
légium elöljárósága a f. hó 10-én tartott ülésében egy-
hangúlag Kerekes Ernőt választotta meg a főgimnázium 
igazgatójává. 

Értekezlet a vallás-erkölcsi nevelés ügyében. 
Dr. Kenessey Béla erdélyi ref. püspök, mint az erdélyi 
Ref. Szemlében olvassuk, márczius hó 8-án tartandó 
értekezletre hívta meg Kolozsvárra a kerületi kollégium 
igazgatóit és vallástanárait. Az értekezleten, a melyen 
a theol. tanárok is résztvesznek és dr. Ravasz László 
lesz az előadó, a vallás-erkölcsi tanítás és nevelés me-
thódikai kérdései kerülnek szőnyegre. A módszeres ér-
tekezlet arra a nagy kérdésre óhajt feleletet adni, mint 
a „Jobb jövendőért" cz. vezérczikk mondja, hogy „mi-
képen nyerhetjük meg Erdély jövendő prot. intelligen-
cziáját az ev. keresztyén életeszmény elszánt és kötelező 

szolgálatára?" A nagyfontosságú értekezlet lefolyásáról 
mi is bővebb értesítést adunk. 

Szülök és tanítók értekezlete. Makádon Bódis 
Zsófia és Eötvös Ferenczné tanítónők (utóbbi a lelkész 
neje, a hadbavonult tanító helyettese) f. hó 20-án barát-
ságos estély keretében tartott értekezletre hívták össze 
a szülőket az iskolába, a hol tanítónők előadásaikban 
kifejtették, hogy mennyire szükséges a tanító és- szülők 
összhangzatos munkája a gyermeknevelésnél és felhívták 
a szülőket, adják elő bizalmasan, mit észlelnek gyer-
mekeiken most a háború folyamán, midőn az apák hadba 
vonultak. Az elmondott észrevételek után a tanítónők 
sok jó tanáccsal látták el az anyákat a gondos testi és 
lelki, vallásos nevelést illetőleg. Elhatározták, hogy az 
iskolaév folyamán minden hónapban tartanak ilyen össze-
jöveteleket. A szerény keretben íme milyen pompás és 
nagy jövőre hivatott kezdeményezés 1 Ha szükség van 
a középiskolai oktatás és nevelés körében ilyen értekez-
letre, mennyivel nagyobb szükség van erre ott, a hol 
annyi elfogultság, meg nem értés üli meg a lelkeket. 

A Budapesti Református Főgimnázium ifjúsági 
segélyegylete f. évi február hó 23-án, szerdán, a Pesti 
Lloyd hangversenytermében jól sikerült hangversenyt 
rendezett. A hangversenyen közreműködtek : dr. Székely-
hidy Ferenczné, Marschalko Rózsika, a m. kir. operaház 
művésznője, Keömley Bianka hangversenyénekesnő, dr. 
Farkas Imre, Koncz János hegedűművész, Szemere Ár-
pád, a m. kir. operaház művésze, Tarnay Alajos zene-
akadémiai tanár, Thury Sándor, a gimnázium ének- és 
zenekara. A hangverseny szép összeget jövedelmezett 
a vak katonáknak és a gimnázium szegény tanulóinak. 

EGYESÜLET. 
A Budapesti Ilef. Ifjúsági Egyesület Katona-Ott-

hona javára Dohnányi—Fecse^-hangverseny lesz az opera-
házban márczius 10-én Auguszta főherczegasszony fő-
védnöksége, gróf Tisza István és neje és más előkelő-
ségek védnöksége mellett. Jegyeket az opera elővételi 
pénztáránál lehet előjegyezni. 

A svábhegyi ref. gyülekezet márczius hó 5-én, 
vasárnap d. u. fél 5 órakor a Svábhegyi Nagyszálloda 
fehér termében, az építendő mezőlaborczi templom javára 
szeretetvendégséget rendez. Műsor: 1.Közének: 37.dics. 
1. v. 2. Imát és megnyitót mond Varga Antal. 3. A Leány-
kör tagjai teát szolgálnak fel. 4. Field: B-durNocturne. 
Goltermann : Románcz. Gordonkán játssza dr. Kováts La-
jos, zongorán kíséri Kováts Tibor. 5. Gyóni Géza: Csak 
egy éjszakára. Megzenésítette Szirmai Albert; Jakab 
Ödön : Az álmok. Zenére alkalmazta Dobai Sándor. Énekli 
Pohl Margit. 6. Újabb költeményeiből felolvas Jakab 
Ödön, a Petőfi- és Kisfaludy-Társaság tagja. 7. Pchotsch : 
Caprice. b) Ranzato: Szerenád, c) Hubay: Fonóban. El-
játssza Némethy Ferencz hegedűművész, zongorán kíséri 
Antony Károly tanár. 8. Mendelssohn: Ária az Éliás cz. 
oratóriumból; Hándel: Largo. Énekli Szász Istvánaé. 
Zongorán kíséri Clauser Mihály zeneakadémiai igazgató. 
9. Bibliamagyarázatot tart dr. Szabó Aladár. 10. Ima. Köz-
ének : XXIII. zsolt. 1. v. Belépőjegy személyenkint 1 K, 
családonkint 2 40 K. 

A Magyar Evangéliumi Ker. Diákszövetség márcz, 
5-én a Ráday-utczai díszteremben családi estélyi rendez^ 
a melyen Deme László titkár ismerteti a szövetség há-
borús munkáját, Takaró Géza tart előadást és B. Pap 
István bibliát magyaráz. Zongora- és énekszámok ís 
lesznek. .,.'-> 



Ujabb Katona-Otthon. A mult héten nyílt meg az 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség Üllői-út 16/B sz. 
alatti helyiségében a „Budapesti Önkéntes- Otthon". 
Bizonyára ez is áldásos intézménynek fog bizonyulni 
most a háborúban és majd a háború után is. Az Ön-
kéntes-Otthon hölgybizottsága naponként 6 és 7*8 óra 
között teát szolgál fel a látogatóknak. 

Az Evangéliumi Nőegyesületek Nemzeti Szövet-
ségének VIII. közgyűlése és konferencziája a mult héten 
22—25-ig volt a lapunkban is közölt programmal. Szép 
és lélekemelő volt ez a konferenczia is, a melyről majd 
bővebben megemlékezünk, most csak annyit, hogy a 
vidéki egyesületek 40 küldöttel képviseltették magukat, 
a kiket a Lorántífy-Egyesület tagjai szállásoltak el. — 
Egyházi életünk újraéledésében bizonyára nagy misszió 
vár a nőkre s hisszük, hogy ebből a konferencziából is 
erőt és áldást visznek magukkal, a kik ebben résztvettek. 

A beszterczei ref. egyházközség Kálvin-Szövet-
sége f hó 15-én nagyszabású haugversenyt rendezett a 
katonai és polgári társadalom vezetőivel az elesett hősök 
emlékének megörökítésére. A magyar, szász és román 
intelligenczia teljesszámú részvételével, benső testvérie-
süléssel folyt le a szép estély, melynek emelkedett ne-
mes hangulatát dr. Ravasz László theol. tanár előadása 
biztosította: „A hősök halálának misztériumáról." A gyö-
nyörű estély 1200 K-nál többet hozott a nemes czélra. 

A „Magyar Prot. írod. Társaság" pozsonyi köre 
által évek során át sikeresen tartott „Protestáns esték" 
ez évi felolvasási rendje. (37. sorozat.) I. Február 19-én: 
Női patronázs-munka. Dr. Králik Lajosué úrnő. II. Feb-
ruár 26-án: Thököly mint hitünk hőse. Dr. Magyar Győző 
ev. licz. tanár. III. Márczius 4-én : A szülői szem Pröhle 
Henrik ev. lelkész és theol. akad. előadó. IV. Márczius 
11-én: Új világszemlélet. Dr. Masznyik Endre theol. 
akad. igazgató-tanár. V. Márczius 18-án: Hazafiság és 
keresztyénség. Kapi Béla körmendi ev. lelkész. VI. Már-
czius 25-én: A keresztyénség első küzdelmei. Dr. Révay 
József késmárki ev licz. tanár s budapesti tud. egyet, 
magántanár. E programm alkalomszerűen szavalatokkal, 
ének- és zeneelőadásokkal bővül. 

A „Magyar Prot. Irodalmi Társaság Debreczeni 
Köre" ez év április és május hónapjaiban protestáns 
estélyeket rendez a következő műsorral: a) 1916 április 
hó 8-ári d. u 5—6 órakor : 1. Énekel a kollégiumi kántus. 
2. Elnöki megnyitó. 3. Dr. Kun Béla előadása: „Világi 
papok". 4. Hammerstadt János zongoraművész: a) Bach 
J. S. : Fantázia d-moll. b) Schubert F . : Allegro assai. 
e) Burkhardt M.: Rondo fis-dur. 5. Énekel a kollégiumi 
kántus. b) 1916 május hó 10-én d. u. 5—6 órakor: 
1. Énekel a kollégiumi kántus. 2. Zoványi Jenő elő-
adása: A reformáczió művelődéstörténeti jelentősége. 
3. Baja Mihály turkevei lelkész költeményeket olvas fel. 
4. Énekel a kollégiumi kántus. c) Később megállapítandó 
időben: 1. Énekel a kollégiumi kántus. 2 Dóczy Imre: 

Nevelésügyi feladatok a ref. egyházban. 3 Nagy András 
előadja a próbaénekeskönyv pár darabját 4. Zárószó. 
5. Énekel a kollégiumi kántus. A „Protestárs estélyekre" 
belépő-díj nincs. 

GYÁSZROVAT. 
Losonczi báró líánffy Ernő, az erdélyi ref. egy-

házker. igazgatótanácsosa, a kolozsvári kollégium fő-
gondnoka, f. hó 17-én,, életének 66-ik évében Kolozs-
várt elhunyt. 

Búzás Ferencz solti ref. lelkész egyetlen fia, Szabó 
Károly nagyharsányi ref. lelkész sógora, Búzás Ernő, 
a 23. honvódgyalogezred nagy ezüst vitézségi éremmel 
való kitüntetésre fölterjesztett zászlósa, 1915. november 
4-én, életének 23-ik évében Galicziában, a siemikowczei 
ütközetben győzelmes roham után hősi halált halt. A bá-
natos szülők drága halottjukat az ideiglenes nyugvó-
helyül szolgált rosochowaczieczi temetőből hazaszállítván, 
folyó hó 20- napján délután 3 órakor, a solti református 
templomtéren végzett egyházi szertartás után, a solti 
ref. temetőben helyezték nyugalomra. 

Lipták Tivadar izsákfalvi ev. lelkész, életének 
57-ik évében meghalt. 

Áldott legyen emlékük ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Gr. K—cs. Megkaptuk, nem túlsötét a kép ? ! Sorra kerül. 

— K. Z. Ny. Köszönjük az érdekes czikket, csak . egy kis tü-
relmet. Még soka nem volt ennyi közlésre váró czikk fiókunkban. 
Ez is nehéz helyzet a szerkesztőre nézve. Lehetőleg respektáljuk 
a beérkezési sorrendet is. Ez az üzenet szól többeknek is. 
I—s K—n Ka. Előfizetése a mult év elején lejárt. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

HIRDETÉSEK. 
Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 

a mult héten tartotta meg Harkányi Frigyes báró belső 
titkos tanácsos elnöklete alatt 69 ik évi rendes közgyű-
lését, melyen 94 részvényes jelent meg 4074 részvény 
képviseletében. 

Az igazgatóság jelentése egyebek közt felemlíti, 
hogy az intézet a háborús viszonyok közepette a rend-
kívüli helyzet és a jövő esélyeivel számolva, új kezde-
ményezésektől tartózkodott, érdekeltségeit nem terjesztette 
ki, hanem régi hagyományaihoz híven, az intézet tisztán 
takarékpénztári jellegét szem elől nem tévesztve, tevé-
kenységét csaknem kizárólag meglévő erős, egészséges 
folyó üzleteinek ápolására és intenzív gondozására for-
dította. Ez irányban kifejtett munkája kielégítő ered-



ménnye l j á r t , mert a nehéz idők súlyos viszonyai daczára 
is oly üzleti e redményt s ikerül t elérnie, mely a tavalyinál 
nagyobb osztaléknak szétosztását teszi az idén lehetővé. 
A közgyűlés az igazga tóság je len tésé t kedvezően fogadta 
s a n n a k és a felügyelő bizot tság felolvasott j e l en tésének 
a l ap j án a mérleget megállapítot ta , a fe lmentvényt minden 
i rányban egyhangú lag megad ta és az igazga tóságnak ós 
a t iszt ikarnak köszönetet szavazott . A tiszta nyereség 
fe losz tására vonatkozólag e l fogadta az igazga tóságnak 
összes javas la ta i t . Ú j igazgatósági t a g g á ómoraviczai 
Heinrich Dezső dr.-t, a Heinrich A. és fiai czég bel-
t a g j á t s a fe lügyelőbizot tság t ag ja ivá pedig a régi tago-
kat ismét megválasztot ta . A részvényenként 10 koronában 
megállapí tot t osztalékot az intézet pénztára i már f. évi 
február hó 21-étől kezdve kifizetik. 

KUNZ JÓZSEF ÉS TÁRSA 
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 ke lengye, aszta l -
n e m ű , szőnyeg , úri es női d i v a t c z i k k e k ké-
pes á r j e g y z é k é t k í vánságra bárk inek kü ld jük 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 
Háborús idők imádságosKönyve 

hadbavonult katonák és azok családjai számára 
Irta; SZOLNOKT GERZSON 
7-iK Kiadás ::ÁravászonKötésben 1 Korona 
10 db megrendelésné l 80 fill . , 25 darabnál 75 flll., 
50 darabnál 70 fill., 100 darabnál 65 fül . , 1000 db 
megrendeléséné l 55 fi l lér. 

Tábori éneKesKönyv 
Ref. katonafiaink részére 
Összeállította: URAT SÁNDOR. 
Ára 36 fill . , 10 db megrendelésnél 22 fill . , 100 darab-
nál 18 fillér, 1000 darab megrendelésnél 15 fi l lér. 

ÖröKzold Koszorú 
hősenik sírhalmára. 
Egybefonta: URAY SÁNDOR. 
Ára vászonkötésben 1 K, nagyobb megrendelésnél 
megfe le lő engedménynyel . 

Jöjjön el a te országod 
Egyházi beszédek a világháború idejéből 
Irta: JÁNOSI ZOLTÁN. 
Ára fűzve 3 K, vászonkötésben 5 K, portóra 20 f i l lér . 

Háború és vallás 
Felolvasások gyűjteménye gyülekezeti val lásos 
esték használatára. 
SzerKesztette és összeállította: KAPI BÉLA 
Ára 4 korona, portóra 20 fi l lér. 

KaphatóK : 
H E G E D Ű S É S S Á N D O R 
prot. irodalmi KönyvKiadóhivatalában 
^ D E B R E C Z E N B E N . ^ 

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 á .belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszereU hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

CSUHA ANDRÁS ÜS£& 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. 1., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

f l T T f l gőzüzemre berendezett csász. 
t y l L Ü L l v 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. 
S. 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). Orgónajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeitebb 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. 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 díjaránynkban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesüllek áz 
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 2,550.700 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 

„ G O N D V I S E L É S " 

Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részéré 50 koh-tól 1000 
kor.-ig ter jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, kalonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 
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Debreczeni Lelkészi Tár 
SzerKesztiK: Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond. 
Tartalma : 1-ső száma megjelent. 
». T H E O L O G I A I É R T E S Í T Ő . 

Dr. Varga Zsigmond: Az ókori keleti kutatások 
hatása a theológia különböző ágaira s azoknak 
egymáshoz való értékviszonyaira. 

II. B E S Z É D E K É S I M Á K S T B . 
Dr. Baltazár Dezső: Megtartás az Úrban. Közön-
séges egyházi beszéd elő- és utóimával. (Háborús.) 
Pásztor: Mindent cselekedhetem. Egyházi be-
széd. (Háborús.) 
Csűrös József: Mit prédikál a háború ? Egy-
házi beszéd. (Háborús.) 
Marjay Károly. Megújulás! Újévi egyházi beszéd 
ígiö. év újesztendején. (Háborús.) 
Raffay Sándor. A talentomokról. Bibliama-
gyarázat. 

Szabó József. Az örökkévalóság keresése. 
Egyházi beszéd ifjúsági istentiszteletre. (Háborús.) 
Szombati Szabó István. Imádság harcztéren 
eltemetett katona emlékére. 
Dr. Tüdős István. A játszó gyermekek és az 
utolsó ítélet. Közönséges egyházi beszéd elő- és 
utóimával. 

III . É R T E K E Z É S E K S T B . 
Dr. Lencz Géza. A háború ethikai megítélése. 

Előfizetési díja: Egész évre K 14.—, félévre K 7.50, negyed-
évre K 4.—. Az ORLE és MELE tagjainak egész évre K 12.—. 
M u t a t v á n y s z á m o t kívánatra ingyen és bérmentve 
küld a kiadóhivatal: Debreczen, Piacz-utcza 34. szám. 

® 
® 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 közö t t a z 

® 

® 

® ® 

® 
<g> 
® 
® 
© 

® @ ® 

E B R E S Z T O 
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 -
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E O 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. 

® 

® T 
© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- §> 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® 
® ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
é ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® 

P E N Z E T 
visszahüldjüKp ha a megrendelt áru 

nem felel meg. 
VidéKre 20 Korona rendelésnél 
portóRöltséget nem számítunK, 
Férfi-ing 100 minőség színes mellű db . . K 4 .— 
Férf i- ing 100 minőség egész fehér db . . „ 4 .— 
Férfi- ing 150 minőség damasz t mellű db . „ 5 . — 
Férfi-ing 150 minőség kemény piké mellű d b „ 5 .— 
Férfi- ing 2 0 0 minőség kemény piké mellű d b „ 7 . — 
Férf i -hálóing 1 méter hosszú db . . . . „ 6 .— 
Fér f i -nadrág Ima köpper húzós d b . . . „ 5.— 
Férf i -nadrág I köpper g o m b o s db . K 5.—, 6 .— 

I n g - r e n d e l é s n é l k é r j ü k a n y a k b ő s é g e t p o n -
t o s a n m e g a d n i . 

Rövidárú-üzletünkben mindenféle szabókellék (k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) kapha tó . 

Rendelések a l egnagyobb körültekintéssel azonnal 
eszközöl te tnek utánvét mellett. 

Herzog Testvérek, Budapest 
Fő-üzlet: VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

. J 

! ! L e g ú j a b b a n m e g j e l e n t h ö n y v c h ! ! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században: írta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3 — 

Akarsz-e diadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 8.— 

A val lás élete. írta dr. Szöts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás f á j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó órában . írta Ujlaky Vilma —.08 
204. A j apánok apostola. Irta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Istent szeret 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 Podmaniczkv Pál . . . —.08 
217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula ". . . . . —.08 
218. Janesi . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Áes Janesi. írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós . . . . . —.08 

Sz íves m e g r e n d e l é s e k e t Kér 

H o r n y á n s z k y V i k t o r könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., ftkadémia-utcza 4. sz. 



STOWASSER J. 

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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első manvar — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
cs. és kir."udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

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

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

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 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

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

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1 2 7 6 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

MÁRCZIUS 15. Beszéd. 
í r ta : Ferencz Gyula dr K —.40 

MÁRCZIUS IDUSÁN. Egyházi beszédek 
és imák. 
I r ta : Imreh Sámuel K —.50 

HAZASZERETET. Tizenegy hazafias al-
kalmi beszéd. 
í r t a : Danóczy Antal K 1.— 

MÁRCZIUS J5-ÉN. Egyházi beszéd. 
í r t a : Kovács Ferencz K —.15 

MÁRCZIUS Í5. Beszéd. 
í r t a : Lombos Alfréd K -—.30 

EGYHÁZI EMLÉKBESZÉD. 
í r ta : Mészáros János K —.30 

SZABADSÁG. HAZA. Újabb márcz. dalok. 
í r ta : Ábrányi Emil K —.30 

Í848. MÁRCZIUS J5. (Története.) 
í r ta : Gracza György K —.30 

T Ö R T É N E L M I ÉS ISKOLAI JÁTÉKOK: 

M Á R C Z I U S Í5. Alkalmi színjáték. 
í r ta: Pásztor József K —.80 

SZABADSÁG Ü N N E P E . Ifjús. szinjáték. 
í r t a : Pásztor József K —.80 

Ö R E G H O N V É D . Jelenet. 
í r t a : Balla Miklós K —.80 

A H O N V É D . Színjáték. 
írta : Balogh Kálmán K —.80 

A H A Z A Á R U L Ó . Színjáték. 
í r ta : Erdélyi Zoltán K —.80 

T A L P R A M A G Y A R ! Ifjúsági színjáték. 
írta : Majthényí György K —.80 

R Á K Ó C Z I . Színmű. 
í r ta : Eötvös K. L K 2.— 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest , IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

Legczélszerűbb az összeget postabélyegekben vagy postautalványon előre beküldeni. Portóra 20 fillért kérek. 



108 PKOTESTANS EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 9. szám. 
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ULLSTEIN-SZ/\B/*SMINT7*K 
minden házban nélkülözhetetlenek. Több mint 2500 modell női-, férfi-, bakfis-, gyer-
mek és csecsemö-rtíházat és fehérnemű, valamint a legszebb kézimunkák házilag 

való elkészítéséhez. 

A TITOK, hogy lehet takarékosan, szépen és ízlésesen öltözködni, megfejthető az 

j l l s t e i i n - s z / \ b A s m i n t A k 
segítségével* 

A „Wiener Modenwelt", „Das Blatt der Hausfrau" és „Díe Dame" divatlapok, 
melyeknek modelljei után a szabásminták rendelhetők, előfizetői a mintákat 60 
és 80 fillér helyett 30 fillérért kapják. «se & & & Előfizetéseket vállal a czég. 

A czég helyiségeiben a divatlapok vételkényszer nélkül megtekinthetők és a meg-
felelő szabásminták választhatók. 

CS. ESKIR.UDV. 
SZÁLLÍTÓ S T E R P H J O Z S E f 

BUDAPEST, IV., CALVIN-TÉR I. SZÁM 
Az Ullsteín-szabásminták egyedárasítója Magyarországon. 

' fo j í¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥ ¥¥¥*** 
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 3 5 8 1 . 
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ötvenkilenczedik évfolyam. 1 0 - i k száT t ) Budapest, 1U16. márczius 5. 

PROTESTÁNS 

E G Y H A Z IÉS I S K O L A I 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő 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, Degyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Ve^érezikK: : Fölhívás gyülekezeteink lelkészeihez és presbiterumaihoz ! A Kálvin-Szövetség. — Második ezikk : 
A nöképzés érdekében. Dr. Lénárd Jenöné. — T á r c z a : Usryan hol az Isten ? Józan Ignácz. Rippl Irénke. — Bel-
fö ld : Képek a Betheada-kórházból. I. Nyáry Ilona. — Kül fö ld i h í rek . — I roda lom. — Egyház . — Iskola . — 
Egyesü le t . — Gyászrovat . — Szerkesz tő i üzene tek . — Hi rde t é sek . 

FÖLHÍVÁS GYÜLEKEZETEINK LELKÉSZEIHEZ ÉS PRESBITÉRIUMAIHOZ! 
Mindannyian érezzük, hogy a nagy világháború 

után nemzeti életünknek is meg kell újulnia. Ebből a 
nagy megújulási munkából a nemzetünk életével a múlt-
ban is olyan szorosan eggyéforrt magyar ref. egyházunk-
nak is ki kell vennie a maga részét, ha a jövőben is 
számottevő tényező akar maradni. A megújuló nemzeti 
élettel együtt egyházi életünknek is meg kell újulnia. 

Ezt a megújítást munkálja immár nyolczadfélév 
óta Szövetségünk, mely Kálvin nevét írta zászlajára s 
azt a nagy czélt tűzte maga elé, hogy segít a magyar 
kálvinizmust régi fényébe visszavarázsolni a szó, a toll 
s a munkálkodó hit fegyvereivel. 

Ezt a megújulást egyfelől a lelki megújhodás, más-
felől az anyagi megizmosodás, végül a külföldi testvér-
egyházakhoz fűző kötelékek erősítgetése révén munkálja. 
Mind a három téren, alig néhány évi munkásság után is, 
maradandó sikerekre mutathat Szövetségünk. 

Ennek a megújulásnak útjait volt hivatva közelebbről 
megvilágítani januári konferencziánk is, melyre mintegy 
száz lelkész jött össze az ország minden részéből. A je-
lenlévők lelkében erős vágy érlelődött meg az iránt, 
hogy ezeket a nagy hiányt pótló konferencziákat évről 
évre meg kell újítanunk lelkészeink és érdeklődő világi 
vezetőférfiaink számára. 

A jelenlévők kívánságára azt is elhatározta Szö-
vetségünk választmánya, hogy a konferenczián elhang-
zott értékes előadásokat megörökítjük és az emlékköny-
vet minden rendes tagunknak, a kik 1914-iki tagsági 
díjaikat befizették, az újonnan belépőknek is ingyen 
megküldjük (míg mások 3 K-ért szerezhetik meg). 

E mellett az az elhatározás is megérlelődött lel-
künkben, hogy nyaranként az ország más-más kies 
helyén, kis nyári üdüléssel egybekötött, összejöveteleket 
is rendezünk kizárólag lelkészeink számára. Az első ilyen 
összejövetel 1916 júliusának első hetében lesz a Losoncz 
városának közvetlen közelében lévő hatalmas erdőben. 

Ilyen irányú munkásságunk mellett a már meglévő 
egyházmegyei és helyi Kálvin-Szövetségek fokozottabb 
arányú szervezését is munkába vesszük. E végből Fiers 
Elek s.-lelkész, volt ref. tanító személyében utazótitkárt 
állítottunk be. Hisszük, hogy nemsokára egy másodikat 
is alkalmazhatunk. Utazótitkárunk készséggel és díj-
mentesen keres föl a rendelkezésére álló időben minden 
lelkészt, a ki azzal a kívánsággal fordul hozzá, hogy akár 
templomi prédikáczió keretében, akár külön előadásban 
ismertesse Szövetségünk czéljait. (Ily irányú fölszólalások 
IX., Ráday-utcza 28 szám alá intézendők.) 

A háború diadalmas befejezése a legsötétebb szín-
ben látók számítása szerint se lehet már nagyon messze. 
Azok a véreink, a kik annak tüzéből megtisztulva: erő-
sebb hittel, bízóbb reménységgel és mélyebb szeretettel 
térnek vissza, más életet kívánnak látni idehaza is. 
Ennek a komolyabb és tartalmasabb életnek a meg-
teremtésén készséggel fáradoznak majd ők is lelkipász-
toraik oldalán. Másfelől a háború idehaza is sok sebet 
ütött. Ezeket is gyógyítgatnunk kell. A teendők sokasága 
kiált felénk mindenünnen. A teendők nagy tömkelegében 
testvéries megértéssel kell keresnünk a legczélravezetőbb 
útakat. 

Ezt akarja a Kálvin-Szövetség is. Erős a hitünk, 
hogy a harmadfélmilliónyi kálvinistaságban van annyi 
erő, hogy saját erejéből, a nélkül, hogy jobbra vagy 
balra * tekintgetne, megtalálhatja ezeket az útakat és el-
indulhat ezeken. A kálvinizmus önálló világnézet, mely 
kikristályosodott rendszerével ellenkező alapokon nyugvó 
irányzatokkal való szövetkezést, ezzel járó megalkuvást 
és elszíntelenedést nem tűr. 

Az ilyenfajta szövetkezések keresésére az sem le-
het ok, hogy mi, magyar kálvinisták, egymagunkban ke-
vesen vagyunk. Erős hittel vallanók akkor is, ha a világ-
háború nem tanított volna is meg erre, hogy nem a 
számbeli, hanem az erkölcsi fölényben van az erő. Be 



kell látnunk, hogy harmadfélmillió erkölcsileg és anya-
gilag megerősödött lélekben kell annyi erőnek lennie, 
hogy a maga önálló világnézetét mint hatóerőt használja 
föl nemzeti életünk megújítása és megizmositása érde-
kében. Valamikor sokkal kevesebben voltunk, sokkal 
szegényebbek voltunk, mégis tudtunk nemzeti életünk-
ben hatótényezők: erős bástyák, megdönthetetlen osz-
lopok, világító fáklyák lenni! 

Most is azokká kell lennünk ! Azokká is lehetünk, 
ha jobbra, balra való tekintgetés helyett hitünk ós lelki-
ismeretünk útján megyünk egyenesen előre s hatalmi 
féltékenykedések helyett egyedül annak a hatalmát és 
nagyságát munkáljuk, a kié egyedül lehet minden di-
csőség 1 

A kik az egyedül hatalmas, egyedül nagy Istennek 
a dicsőségét keresik és munkálják őszinte, alázatos lé-
lekkel, azoknak találkozniok kell az alatt a zászló alatt, 
a melyre annak a nevét írtuk, a kinek minden gondo-
lata, minden szava, minden tette, egész élete, még halála 
is azt hirdeti: „Egyedül Istené a dicsőség!" 

Szeretettel kérjük lelkésztársainkat, hogy ha osz-
toznak ebbeli nézetünkben, csatlakozzanak zászlónkhoz: 
lépjenek be Szövetségünk tagjai sorába. Támogassák 
lapunkat, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot (melyet 
tagjaink 12 K kedvezményes árért kapnak). Igyekez-
zenek megnyerni a belépésre segítőtársaikat : iskoláink 
tanítóit is. Ezenkívül a vezetéstik alatt működő egyház-
tanácsnak ajánlják ügyeimébe ezt a felhívásunkat és ha 
annak tagjai lelkében is megfogamzik a vágy a Kálvin-
Szövetség zászlaja alá való tömörülésre, alakítsák meg 
— a mellékelt alapszabályokban foglalt módozatok mel-
lett — a helyi Kálvin-Szövetséget is. 

Kérésünket lelkész- és presbitertársaink jóindulatú 
figyelmébe ajánlva, maradunk Budapesten, az 1916-ik 
óv február havában 

hitrokoni szeretettel 
a Kálvin-Szövetség. 

A NŐKÉPZÉS ÉRDEKÉBEN. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! 

Nagybecsű lapjuknak majdnem minden számában 
találok olyan közleményeket, a melyek a magyar nő-
nevelés iránti nagy érdeklődésükről és ez ügy előmoz-
dítása iránt kifejtett tevékenységükről tesznek bizony-
ságot. Ez az általam mindig örömmel tapasztalt tény 
buzdít arra, hogy helyet kérjek egyszer ezen kérdésnek 
más nézőpontból való megvilágítására is, most, a mikor 
az utolsó lapban közölt miniszteri rendelet újból aktuá-
lissá teszi a nőnevelési probléma tárgyalását. Milyen kár, 
hogy a nőnevelés egyáltalán „probléma" még és alig 
történik valami annak előmozdítására, hogy ebből a 
stádiumból legalább is addig a fokig haladjon, a hol 
ma a férfinevelés áll. Húsz éve már, hogy Wlassics Gyula 

megnyittatta az egyetemi fakultásoknak három ajtaját 
a nők előtt (ezt is csak jelesen érettségizett nők előtt, 
a kik felvételüket még külön is kérvényezik), azóta meg 
csak néhány leánygimnáziummal egészítették ki annak 
a módját, hogy nőkből is lehessenek önállóan dolgozó, 
szakképzett, hasznos tagjai a társadalomnak. Most egy 
miniszteri rendelet minden ok nélkül kitiltja a leányokat 
a főgimnáziumokból, a hova kivételes ebetekben mégis 
beengedték őket. A kizárólag férfiak által hozott törvé-
nyek és rendelkezések minden logikai alap nélkül a 
legkülönfélébb pályákról és tanintézetekből kizárják a 
nőket — egyszerűen és megokolás nélkül csak azért, 
mert joguk és hatalmuk van hozzá, hogy az emberiség 
fele: az egész női nem felett korlátlanul rendelkezzenek 
és gyámkodjanak — és akárcsak kiskorúakat, kicsukják 
onnan, a honnan erre kedvük van. Másrészt azonban 
minden oldalról, szószékről, közgyűlésen, társaságban 
halljuk ostorozását a női nemnek, mert fényűző, mert 
drágakövekkel ékesíti magát és prémmel díszíti kínosan 
divatos ruháját ebben a drágaságban 1 A drágaság 
előidézésében édes kevés része van ugyan a női nem-
nek, de azért ez a kritika jogos, mert a női fényűzés 
nagyon is szemet szúr. Kritikával azonban ezen segíteni 
nem lehet — csakis neveléssel! Kritika helyett azt sze-
retnők hallani a szószékről, a közgyűléseken, a társa-
ságokban, hogy: „Nyissuk ki mielőbb minden iskola 
kapuját a nőknek, hogy művelődhessenek, hogy más 
értékeket tanuljanak megbecsülni és megszerezni, mint a 
tarka ruhát és a csillogó drágakövet, tanítsuk őket min-
denre, úgy mint fiainkat, hogy ne csak a külső tarka-
ságokkal kelljen majd magukra irányítani a figyelmet, 
hanem komoly tudásukkal, munkájukkal szerezhessék meg 
maguknak a férfiak becsülését " A tanult asszony máskép 
tudja nevelni gyermekeit, mint az, a ki csak a legprimi-
tívebb házimunkához ért. A tanult munkás- ős hivatal-
noknőt jobban fizetik, mint azt, a ki csak „kurzusokon" 
tanulhatta meg félig-meddig mesterségét. A házi tűzhely 
melegebb, meghittebb lesz ott, a hol a fér j és feleség 
egyforma műveltségi fokon állnak, mert még az ifjúkori 
szerelem elmúlása után is igazi élettársat találnak egy-
másban. A női nevelés reformjának legnagyobb ellen-
ségei maguk a nők, a kik, felületesen ítélve, azt hiszik, 
hogy a feminizmus el akarja tőlük rabolni kényelmes, 
léha életüket és szép ruháikat, a nép asszonyai pedig 
még egyáltalán alig eszméltek fel elmaradottságukból. 
Feminizmus alatt nálunk is sokan a hírhedt suffragette-
üzelmeket értik és — sajnos — kevesen tudják még 
csak, hogy nekünk külön magyar talajon'nőtt magyar 
nő mozgalmunk van, a melynek terjedése minden egyes 
nőnek legfőbb érdeke, de érdeke még a férfiaknák is, 
a kik csak nyerhetnek azzal, ha a kereső nő megköny-
nyíti nekik a család fenntartását s ha gyermekeik neve-
lését tanult asszonyokra bízzák, [tt nem térhetek ki a 
munkásnő helyzetére, mert túlmessze vezetne ez, csak 
ismételni akarom azt, a miből kiindultam, hogy a kriti-
kának csak akkor van helye, ha a baj alapos orvos-



lására mód adatik A 3 iskolák elzárása a nők elől ennek 
ép az ellenkezője, mert a nőket szinte ráneveli a léha 
életmódra, a miből viszont jó nem származhat. Sajnos, 
úgy látszik, hogy a férfiak félnek attól, hogy a nők 
nem fogják őket csillogó külsejükkel vonzani, ha minden 
pályán egyforma eszközökkel vehetik fel a versenyt. Ma 
olvastam egyik napilapunkban, hogy megdöbbenéssel 
konstatálják, miszerint egyenruhás dolgozó asszonyok, 
a kiket a háború teremtett, alig különböztethetők meg 
a férli munkásoktól! Ez lesz tehát a baj akkor, a mikor 
már nem leszünk czifrák ! A mi Urunk Jézus, mikor így 
szólt: „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket", nem 
tett különbséget fiúk és leányok között. Szabad-e akkor 
a tudomány forrásaitól elzárni csak egy gyermeket is, 
a mikor 0 mindegyiket egyformán kívánta részesíteni 
mélységes isteni bölcseségének mindeneket újjáteremtő 
erejében? 

Dr. Lénárd Jenöné. 
'•• " 1

 * —-— 

TÁRCZA. 

Ugyan hol az Isten? 
Sötét kis szobának pislogó gyertyája 
Halványan világít ki a nagy utczára, 
Ott bent könnyes szemek, bánatteljes álmok 
Töltik be a sötét, szomorú világot . . . 
Beteg édesanya síró gyermekével, 
Nyomorgó nagy inség százezer jelével, 
Oh jaj , ennivaló napok óta nincsen . . . 
Hol van itt az Isten ? 

Ugyan hol az Isten? 

Az utcza más részén fényes palotából 
Nevetés, kaczagás hallatszik már távol 
Minden arczra jólét, gondtalanság írva, 
Táncz van, szól a zene, a gyönyörtől sírva 
Mulat ott mindenki, születnek a vágyak, 
Arany csillár fénynél repülnek az árnyak . . . 
Hogy haragos szemmel közéjük tekintsen, 
Hol van itt az Isten ? 

Ugyan hol az Isten ? 

Elhagyott harcztéren, piros vértócsában 
Ott fekszik a harczos . . . már halálos lázban, 
Hónáért harczolva, ellenség golyója 
Halálos csapása döntötte a porba. 
Ajk'a már nem mozdul, szíve már nem dobban, 
Csak egy-egy sóhaj száll szivéből titokban 
Segítség, segítség!! De ki jőne, nincsen, 
Hol van itt az Isten? 

Ugyan hol az Isten? 

Idegen országban, sötét erdő szélén 
Jeltelen kis sír van, virág nincs tetején, 
Alatta hős nyugszik, — legelői harczolva, 
Győzelmi zaj közben jutott a halálba. 

Nincs, ki felkeresse, nincs, ki megsirassa, 
Jeltelen sírjára könnyeit hullassa — 
Otthon megsiratják, mert róla hír nincsen, 
Hol van itt az Isten? 

Ugyan hol az Isten ? 

Ugyan hol az Is ten? Pusztító csatában? 
Ezrek halálánál? vagy béke honában? 
Ugyan hol az Isten ? Ott-e, a hol várják ? 
Hol a kegyes lelkek szívüket kitárják ? 
Ott van e az Isten a kedves mosolyban? 
Ott van-e, hol a szív ő utána dobban? 
Keserű bánatban, derűs nevetésben? 
Ugyan hol az Is ten? 

Ugyan hol az Isten ? 

Kereső lelkemben égi szava zendül, 
Szavára a lelkem, érzem, hogy megenyhül. 
Kerestél? szól hozzám s égi arcza ragyog, 
Hajtsd fejed keblemre! . . . 

Mindenütt ott vagyok !! 
Józan Ignáez, 
ref. theológus. 

Rippl Irén. 
Lapunk olvasói bizonyára már hallották és ismerik ezt 

a nevet. Sebestyén Jenő czikkeiben fordult elő először, 
a mikor tavalyi ausztriai körútján prágai leveleit irta. 
Ekkor emlékezett meg arról a kedves meglepetésről, a 
melyben részesült, a mikor Wolf prágai ev. német lel-
kész elvezette őt Rippl prágai egyetemi tanár családjá-
hoz, mert tudta róluk, hogy a Prágában levő sebesült 
magyar s különösen református katonákért olyan sokat 
tesznek. 

Ekkor tudtuk meg, hogy Rippl Irénke a „hű cse-
hek" között a leghűbb magyar leány és hívő, komoly 
református lélek, hogy az édesanyja is magyar nő, nagy 
és előkelő református rokonsággal Magyarországon; s 
bár évtizedek óta távol ól hazájától, hitét és nemzetét nem 
tudta megtagadni soha. Fiát és leányát is így nevelte s 
a két gyermek sok tekintetben valóságos őrszolgálatot 
teljesít most abban a számunkra annyira idegen világ-
ban. Az édesatyjuk pedig, a ki a prágai műegyetem volt 
rektora és nagyhírű tanára (a híres karlsbadi forrásokat 
pl. ő mentette meg a teljes kiapadástól), egész lelkével 
szereti azt a népet s azt az országot, a mely az ő szá-
mára most már annyi mindent jelent. Nyelvünket külön-
ben jórészben érti s valamennyire beszéli is. 

De miért mondjuk el ezt épen ez alkalommal, 
hiszen az olvasók is tudják, hogy embereket s egye-
seket, még a hozzánk legközelebb állókat sem szoktuk 
dicsőíteni soha? Azért, mert így akarjuk leróni hálánkat 
Rippl Irénke iránt, a ki a háború elejétől, de különösen 
egy év óta a prágai magyar betegek látogatása s a re-
formátus iratterjesztés terén valósággal egy külön tábori 
lelkész munkakörét látja el nem csökkenő buzgósággal, 



a melynek különben a legszebb tanúi azok a komoly és 
mélyen járó levelek is, a melyeket a konventhez s egyes 
lapok szerkesztőihez írni szokott. 

Egyébként még a nyáron is, a merr.e járt, nyaralás 
közben is a cseh fürdőhelyeken mindenütt a magyar 
katonákat kereste, résztvevő lélekkel vigasztalta s refor-
mátus iratainkat mindenfelé vitte magával. Komoly, hívő 
egyéniségére különben az is jellemző, hogy kizárólag 
templomi énekesnőnek készül s van reményünk arra is, 
hogy a Kálvin-Szövetség egyik orgonahangversenyén 
még hallani fogjuk gyönyörű althangját a Kálvin-téri 
templomban. 

S miután puritán egyházi életünkben az elismerés 
kiilső formáinak megadásában olyan szegények vagyunk, 
ezúton köszönjük meg nemeslelkű édesanyjának és neki 
mindazt a sok rejtett jót, a mit napról-napra a magyar 
katonákért tettek és tesznek. Mi tudjuk, hogy szerény-
ségükben tiltakozni fognak az elismerésnek még e hal-
vány jele ellen is és mi épen ezért nem is őket dicsőítjük, 
hanem a hatalmas Istent, a ki kegyelméből és szerete-
téből két ilyen kedves lelket adott vigasztalóul a mi 
Prágában búsongó fiainknak. Mindnyájukra Istennek gaz-
dag s kifogyhatatlan áldását kérjük. Nevüket és emlé-
küket, tudjuk, sokan fogják "majd őrizni egy életen 
keresztül. Kívánjuk, hogy a lelkiismeretes munka te-
gye még gazdagabbá ós szebbé az ő életüket is. 

BELFÖLD. 

Képek a Bethesda-kórházból. 
I. 

Kik ezek, a kik repülnek, 
mint a felleg s mint a galam-
bok duczaikhoz ? 

Ézsaiás 60. 

Verőfényesen süt a nap. A harmatcseppek resz-
ketve csillognak a fűszálakon, a rét gazdag pázsitján, 
a gabonatáblák széles folyamként hullámzanak, az érni 
kezdő kalászok mélyen meghajolva integetnek, kenyeret 
ígérve a szántó-vetőnek. 

A természet tárháza nyitott ajtóval várja lakomára 
a maga gyermekeit, hogy egy se szenvedjen hiányt, ki 
hozzá eledelért fordul. S nem is kell sokáig várnia; 
fönt a légben hangos szárnycsattogás hallik, sebes repü-
léssel galambcsapat száll le a zöld szőnyegre s meg-
kezdődik a szemezgetés; mindegyik talál magának ele-
gendőt, hogy éhségét csillapíthassa; s kedves galamb-
szokással, minden felkapott szemecske után feltekintget 
valamennyi, mintha újra kérve, hálát adna Annak, ki 
az ég madarait táplálja. Jó is, hogy feltekintenek, mert 
íme, a ragyogó tiszta légben egy fekete pont kering — 
egy éhes ragadozó —, mely ügyes szemfényvesztéssel 
készül lecsapni a kedves szelíd seregre. De felfelé néző 
szemük jó előre megsejti a veszélyt s mielőtt kárt te-
hetne bennük az ellenség, pillanat alatt felröppennek, 

kiterjesztett szárnyuk a magasba emeli őket s gyors 
kormányzattal szállnak, szállnak haza, a duczaikhoz; 
vitorlatolluk színarany fényt nyer s csillog, mint drága 
fém a napfényben, míg odafenn a biztos helyen meg-
pihennek. 

Milyen jó, hogy épek a szárnyaik s hogy oda tud-
nak szállni mindig, hol védelmet lelhetnek, fel, fel, ma-
gasan, mint a felleg . . . 

* 

Virrad . . , A Bethesda-kóüvkz falai közt lassan 
felébred az élet, némelyeket munkára, másokat szen-
vedésre hív el a felkelő s felkeltő napsugár. 

A testvérszobákból itt-ott gyenge nesz hallatszik. 
A betegszobákban hangosabbá lesz a nyögés és sóhaj. 
Odabent az előbbiben éber gonddal veszik elő a lélek-
nek kardját, az Isten beszédét s a maga tiszta fényében 
kötik oldalukra Krisztusnak e bátor s elrejtett harczterek 
küzdő katonái, hogy vértezve legyenek minden támadás 
ellen. Emity egyik-másik ágyon türelmetlen panasszal 
szívükben s ajkukon, néznek egy újabb nap nyomorú-
ságai elé azok, a kik nem ismerik a fegyvert, 

Lasankint megnépesednek a folyosók, a diakonisz-
szák fehér fejkötője itt-ott előtűnik s ki-be járnak a 
kórtermekbe, osztogatva gyógyszert a test gyógyítására, 
hintegetve a balzsamot a lélek enyhítésére. 

A reggelire hívó cseugetyűszó csoportokba vonja 
a járó-kelőket s mikor minden beteg megkapta a maga 
adagját, akkor egy mélyebb, harangkongáshoz hasonló 
hang jelzi, hogy kezdődik odabent is a közös étkezés 
s az áhitat. 

A nagy ebédlőben egybegyűlnek kedves csöndben 
a testvérek, nyájas tekintettel üdvözlik egymást s az 
öröm és béke csalhatatlan jeleivel tekintenek fel Arra, 
ki az ég madarait is táplálja s az 0 gyermekeinek lelki-
testi szükségét kielégíti. Felzendül az ének: „Szívemet 
hozzád emelem ..." „Feljebb, emeljétek feljebb . . . " Fel-
nyílik a szent könyv s az ige ár ja buzog, mint forrás, 
éltetve, frissítve, át meg átjárva a lelkeket s a lélek 
inegfürdik tiszta hullámaiban, kitárja szárnyait, mely 
csillog a kegyelem napfényében s felszáll magasan, „mint 
a felleg, mint a galambok duczaikhoz". Ott megpihen, 
megújúl, megerősül az ima hatása alatt s erőt nyerve 
megy munkába, harczba, mindig készen a felrepülésre ; 
s mint galambcsapat a rét pázsitján, újra, meg újra fel-
tekint, kérve, köszönve hálásan Ahhoz, ki ím megnyitja 
kegyelme tárházát mindenkinek, a ki hozzá fordul! 

S elindul a csapat. Mindenki megtalálja* a maga 
munkakörét, mely napestig betölti gonddal a hűséges 
munkást, de nem látszik rajtuk, hogy ez a gond terhes, 
vagy csüggesztő lenne. 

Mintha a sok nyomorúság, mit e szelíd szemek 
szemlélnek,. nem is lenne valóság, ők itt az élet sötét 
oldalán is látják azt a fényeset, a múló felett az örökké-
valóságot s tudnak róla szólni annak, a ki keserű ér-
zéssel. panaszszóval kérdi: miért e sok szenvedés ? 

De nemcsak vigasztalnak, ők maguk is vigasz-



talódnak, lia vigasztalásra erőt merítenek, ha erőre vau 
szükség. Igen, hisz nekik is törékeny, szenvedésre hajló 
testük s mélyen érző szívük van, mely fogékony a fáj-
dalmakra. Nekik is van gyénge, roskatag édesanyjuk, 
beteges, vagy haldokló édesapjuk, távol harcztereken 
küzdő, fogságban, vagy kórházban sínylődő fivérük, a 
kikről olykor leverő híreket hoz a posta. 

Itt egy tábori-lap kevés szóval, de annál többet 
mondóan közli a szomorú hírt, hogy a hűséges testvér 
ellenséges golyótól találva hősi halált líalt; amott egy 
távirat, vagy gyászkeretű levél közli a fájdalmas tényt, 
hogy a gondos édesatya nincs többé . . . 

S mikor a fájdalom, mint éhes ragadozó készül le-
csapni a szívre, a kezek hirtelen imára kulcsolódnak, 
a fej alázattal hajlik meg a mindent bölcsen Intézőnek 
kezenyomása alatt s az ajak panasz helyett e megnyug-
vással teli igéket ejti k i : „Legyen meg a Te akara-
tod! . . . " S a ki szemléli, mint diadalmaskodik az Isten 
közelébe jutott lélek a szenvedés ós gyász közepett, az 
önkéntelen is így szól: „lak ezek, a kik repülnek . . 

Vagy nézzük őket más oldalról. 
Új területre kerül a diakonissza; megértve Isten 

akaratát, felfogva a hivatás szentségét: ott áll egy le-
endő anya mellett, hogy erős lelkével, biztos kezével 
az élet-halál mesgyéjén áthaladónak nyújtson segélyt. 
Tiszta leány-lelke hogy nem hull le szárnyszegetten, 
megriadva a neki ismeretlen szenvedések lát tára? Nem! 
Sőt diadalmas örömmel veszi karjaiba a Teremtő hatal-
mának ez új alkotását s alázatos hálával tekint fel Arra, 
kinek segítő karjára támaszkodott felelősségteljes fel-
adatában s kinek erejére reámutat a hű kötelességtelje-
sítés hangos bizonyságtételével a megszabadult szen-
vedő előtt. 

íme, a szárnyak hatalma! Ha valahol, e képnél 
méltán kérdezzük: „kik esek, a kik repülnek . . - " 

S figyeljük meg őket a háztartás ezerkarú, az iroda 
sokoldalú gondjai közepett ? Hányszor kering ez a gond, 
mint kegyetlen ölyv fejük felett s hány oldalról készül 
lecsapni reájuk, ámde lelkűknek sebes szárnya ilyenkor 
csattog a leghangosabban s hirtelen a magasba emeli 
őket s szállnak fel magasra, mint a felleg a minden 
erő, minden dicsőség kősziklájához s hogy elröppen is-
mét a ragadozó, mikor új erővel telve folytatják tovább 
a megkezdett munkát és sikerre jutnak. 

S ki tudná mind-mind elsorolni azt a sokféle 
helyzetet, azt a sok oldalát hivatásuknak, "a melyek 
naponkénti megoldásra várnak s melyek mindig Isten 
erejével nyernek elintézést. Bizony, a ki nem ismeri ezt 
a területet s az azon működő készséges lelkeket, az 
sokat mulasztott és még mindig nem tudja lelke mé-
lyéből kérdezni a prófétával: „Kik ezek? . . 

Pedig ha egyszer megragadta lelkét ez a kérdés, 
úgy már ő maga is kíván szárnyalni s ha ilyenkor meg-
látja a saját összecsapzott szárnyait, úgy meghallja a 
hangos biztatást i s : „Ha cserények közt hevertek is: 
olyanok lesztek, mint galambnak szárnyai, melyeket ezüst 

borít, vagy mint vitorlatollai, melyek színaranyfényűek". 
(Zsolt. 68.u , ) 

A ki vágyódik e képet tovább szemlélni, az szív-
lelje meg a következőket, melyeket szintén a szabad 
természetből vettem. 

Nyáry Ilona. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Dr. Visscher Hugó. Ez a név így magyarosan le-
írva talán ismeretlenül hangzik, de mindjárt ráismernek 
sokan, ha megtudják, hogy a magyar diákokat s Magyar-
országot annyira szerető dr. Visscher utrechti profesz-
szorról van szó, a kit a világháború akadályozott meg 
egyelőre abban, hogy bennünket meglátogasson s köze-
lebbről is megismerhessen. Ez alkalommal különben azért 
emlékezünk meg róla, mert e hó 8-án ünneplik hollan-
diai barátai lelkészi és tanári működésének 25 éves 
jubileumát. A kik őt közelebbről is ismerik, bizonyára 
meg lesznek lepve, ha hallják, hogy ez az izmos, atléta-
termetű, ifjú-arczú és örökké jókedvű, szívélyes ember 
már 25 évet töltött el kemény munkában az egyház és 
a tudomány szolgálatában. Egyéniségében nyoma sincs 
az orthodoxok legtöbbször merev, rideg külsőséges szer-
tartásosságának. A diákok rendkívül szeretik, a magya-
roknak meg ő az igazi tutora és gyámja. 0 járt közben 
Hollandiában abban is, hogy a magyar theologusok lel-
készi oklevele Hollandiában is elismertessék s az ott 
tanuló magyar theologusok doktori vizsgára is készül-
hessenek. Igazi „self made manL\ a ki már működése 
első éveiben elérte azt, a mit más professzor néha 25 
év után sem ér el, hogy tudniillik a szavainak példát-
lan népszerűsége és súlya van, Kuyper mint miniszter-
elnök neveztette ki Utrechtbe az összes egyetemi taná-
rok nagy ellenzése mellett. Visscher azonban ellenfeleit 
fényesen győzte le : hallgatott és keményen dolgozott. 
Néhány hónap múlva már zsúfolt teremben tartotta elő-
adásait s egy-két év alatt egész sereg theologus csopor-
tosult köréje, mint az igazi kálvinizmus egyetlen kép-
viselője köré az akkori egyetemen s közülök igen sokat 
nyert meg a Kuyper által restaurált történelmi kálvi-
nizmus eszméi számára. 

Mi őt ez alkalommal nemcsak mint munkás és ko-
moly tudóst üdvözöljük, hanem azért is emlékezünk meg 
róla különös melegséggel, mert a magyar theologusokat 
mindenkor megkülönböztetett szeretettel fogadja és tá-
mogatja. Csak az a kár, hogy valószínűleg nem sokáig 
marad már Hollandiában. Legutóbb, mint halljuk, Ame-
rikába hívták meg felolvasásokra. Valószínű, hogy előbb-
utóbb Németországba is meghívják professzornak. Érdekes-
nek tartjuk megjegyezni, hogy mikor a debreczeni egye-
tem felállításáról értesült, kijelentette, hogy oda is szívesen 
elmenne tanárnak s egy év alatt meg is tanulna jól 
magyarul. Természetes, hogy ezt a nyilatkozatot csak 
a magyarországi viszonyok nem ismerése mellett tehette 



így meg. De felemlítjük, mert irántunk való nagy rokon-
szenvének ez is egyik érdekes jele. 

Mi, távoli tisztelői,, Isten áldását kérjük további 
életére és munkájára is. Kívánjuk, hogy még sokáig 
munkálkodhassék Isten dicsőségére s kérjük, hogy a 
magyar reformátusok iránt való szeretetét őrizze meg 
szívében továbbra is, bárhova is vezérelné az IJr. 

Missziói ünnepély Berlinben. E hó elején tartotta 
gyűlését Berlinben, a főrendiház tanácskozótermében a 
Német Missziói Segélyegyesület. A gyűlésen a császárné 
képviseletében megjelent a trónörökös neje, a kultusz-
miniszter, a gyarmatügyi államtitkár; ott voltak az ösz-
szes missziói társaságok küldöttei és a német egyházak 
sok kitűnősége. A gyűlés főszónoka Hauck lipcsei egye-
temi tanár, a híres egyháztörténész volt, a ki „Az 
ev. misszió és a német keresztyénség" czínién tartott 
előadást, a melyhez Harnack, Lütgert és Deissman ta-
nárok szólottak hozzá, mind oly értelemben, hogy a 
német ev. keresztyén egyházaknak lankadatlan buzga-
lommal kell majd folytatni a világ evangelizácziöját. 

Jellemző. A genfi Semain Religieuse legutóbbi szá-
mában olvastuk a franczia alaposságra jellemző követ-
kező közleményt. Parisban is rendeztek ünnepélyt a Bel-
giumban kivégzett Miss Cavell emlékére, a kit mint 
martirt ünnepelnek azért, mert öt német katonát orvul 
lelőtt. A franczia közoktatásügyi miniszter Painlevé 
mondta az ő ünnepi beszédét, a melynek során igy ki-
áltott fe l : „Halál, hol a te fulánkod, koporsó, hol a te 
diadalmad, mondja — Hall Caine a híres amerikai író". 
Az ántántbarát S. R, is megjegyzi, hogy a franczia tudo-
mány nagymestere milyen kevés jártassággal bír a bib-
liában, a mi egyébként nem is csoda, lévén ő az ateista 
szocialista pártnak oszlopos tagja. 

IRODALOM. 

A „Magyar Kulturá"-iiak, a jezsuiták lapjának 
február 20-iki száma két czikkben is válaszol (nem ke-
vesebb, mint 157a hasábon) a Lapunk 5., 6. számában 
adott válaszunkra. Az egyiket bb.: Bangha Béla felelős 
szerkesztő, a másikat Tomesányi Lajos páter írta, A vi-
tatkozásnak elengedhetetlen föltétele szerintünk, hogy 
mindegyik fél őrizze meg a szigorúan tárgyilagos hangot 
és tartózkodjék az érveket épenséggeí nem pótoló go-
rombáskodásoktól. E nélkül csak ízléstelenkedni lehet, 
vitatkozni azonban nem ! Mint rámutattunk, már múltkori 
válaszában is vétett ez ellen bb. Mostani czikkének két 
helyén pedig még nagyobb mértékben vét ez ellen. Egyik 
helyen ugyanis arról beszél, hogy „hetet, havat össze-
hordtunk" múltkori válaszunkban, a melyben pedig alig 
tettünk egyebet, mint r. kath. egyház- és közjogászok 
elfogulatlan véleményeit soroltuk föl s a melyben talán 
mégsem csupán „hetet, havat" hordtunk Össze, mert a 
míg bb. első válaszában még nagyhangon kérdezte tőlünk, 
hogy: „Azt ugyanis talán méltóztatik tudni, hogy a ki-
egyezés alkalmával összegyűlt országgyűlés a felségnek 
összes, az abszolutizmus idején foganatosított intézkedé-
seit utólag helybenhagyta és alkotmányosította?", máso-
dik válaszában már saját maga kénytelen erre ráczáfolní, 

a mikor kijelenti: „Hogy néhány császári parancsot ha-
tályon kívül helyezett az alkotmányos országgyűlés, azt 
mi is tudjuk." (Ha előbb is tudta, milyen lelkiismerettel 
írt akkor ezzel ellenkezőt?!) Más helyütt pedig azt í r ja : 
„A ki ma akár azt állítja, hogy 1. a kath. egyház javait 
az államtól kapta, akár 2., hogy ezeket világi termé-
szetű ellenszolgáltatások fejében kapta, akár 3., hogy 
a kath. főpapok lerázták magukról ama közterhek vise-
lését . . . , az vagy tudatosan hazudik, vagy — legalább 
ebben a kérdésben — tudatlan szószátyár". Ilyen, Sám-
bár Mátyásra emlékeztető kijelentésekkel a törvények 
hosszú sorával kapcsolatos jogi kérdéseket nem lehet 
egyszerűen elintézetteknek tekinteni. S a ki a legkivá-
lóbb történészeink, így Zsilinszky Mihály volt kultusz-
miniszteri államtitkár és mások részéről is szigorú tör-
téneti és jogi alapon kimutatott és több, „tanulatlan 
szószátyár"-nak épenséggeí nem minősíthető r. kath. 
püspök, így Horváth Mihály, Ipolyi Arnold vagy újabban 
Prohászka Ottokár részéről is elismert igazságok lian-
goztatójáról komoly érvek helyett csak azt tudja oda-
vetni, hogy az vagy „tudatosan hazudik" vagy „tanulatlan 
szószátyár", az valóban lehetetlenné teszi ránk nézve, 
hogy sorait válaszra érdemesítsük, bármily kedvező alka-
lom kínálkoznék is nemcsak a múltkori és moslani föl-
fogása közt mutatkozó ellentétre rámutatnunk, hanem 
arra is, hogy miként igyekszik a kérdést ismét mellék-
vágányokra terelni s e közben miként szakít ki tenden-
cziózusan egyes monda t része i , csakhogy olvasói előtt 
ellenszenves színben tüntessen föl minket, a jezsui-
tákat pedig mint üldözött, ártatlan teremtéseket állítsa 
oda! — Tomesányi páter objektív hangú „Hozzászó-
lás "-ára sem reflektálunk bővebben. Ha megfelelnénk 
fejtegetéseire, legközelebb már nem ketten, hanem hár-
man, azután négyen, öten szállnának ellenünk síkra. 
Már pedig ki oltalmazná akkor az egyedül ő általuk 
védett, oltalmazott szegény magyar kulturát, ha drága 
idejüket egészen reánk fecsérelnék ?! Ezért mindössze 
egy dologra hívjuk föl a jezsuitákat Magyarországra új-
ból behozó Szcitovszky herczegprímás kiváló hazafi-voltát 
olyan jobb ügyhöz méltó buzgalommal védő Tomesányi 
figyelmét. Olvassa el az 1850. augusztus 15-én Eszter-
gomban összegyülekező magyarországi kath. püspökök 
emlékiratát az uralkodóhoz Ennek legelején kifejezést 
adnak abbéli örömüknek, hogy a nemrég lefolyt isten-
telen mozgalmak ádáz vihara alatt (!) az uralkodóház 
fölött ismét különös módon őrködött az isteni gondvise-
lés. Hangoztatják, hogy a trónnak biztosabb őre a pap-
ság- (már minthogy ők), mint a katonaság. Beszélnek az 
osztrák monarchia többi püspökeiről, meg arról, hogy 
lehetetlenség, miszerint „az egységes és osztatlan osztrák -
monarchia tartományainak" minden egyháza egyenlő 
bánásmódban ne részesülne. Ezeket a hazafiasságtól 
szinte égő nyilatkozatokat az „igazán magyar szívű" 
Szcitovszky prímás elnökletével ülésező kath. püspöki 
kar foglalta írásba. Ezeket sem mi „hazudjuk tudato-
san", hanem Roskoványi Ágost közli „Monumenta catho-
lica . . . " cz. gyűjteménye IV. kötetének 410—412. lapjain. 
Ezeket a lapokat olvasva, valóban el kell hinnünk Tom-
esányi páternek, hogy Szcitovszky herczegprímás egy-
maga többet tett a Bach-korszak alatt „hazája érdekében. 
mint a protestáns szuperintendens urak összevéve". Szé-
gyelnők is magunkat, ha ők együttvéve is tettek volna 
„ennyit" hazánkért! „De, hála Istennek, nem tettek! 

A Keresztyén Lelkipásztor gyakorlati belmissziói 
havi folyóirat protestáns lelkipásztorok számára. Szer-
keszti Nyáry Pál pécsi ref. lelkész. Előfizetési ára egy 
évre 6 K. Az 5-ik szám tartalma : Majd a háború után . . . 



Jézus, mint igehirdető. Kiss Géza kákicsi lelkész. Kon-
firmácziói oktatásunk reformja. N'yáry Pál pécsi ref. 
lelkész. A keresztyén pedagógia három alapvető feje-
zete. Dr. Kováts Lajos ref. theol. m. tanár. Iratterjesz-
tés a bel misszió szolgálatában. Ny. P. Tünetek — ese-
tek. N.— —n. Egy ifjú Timótheushoz. Zsiga bátyád. 
A szenvedő magyarhoz. Vargha Tamás kunszentmiklósi 
ref. lelkész. A kárpáti őrszem. Zenedarab Kováts Lajos 
dr. Az önvizsgálat perczeiie. Szabó Miklós válaszúti ref. 
lelkész. Szeressétek ellenségeiteket! Kiss Géza. Beszéd-
vázlatok. Az élet országútiáról. Apróságok. Aranykalá-
szok. Belmissziói mozgalmak. Szerkesztői üzenetek. 

A Debreczeni Lelkészi Tár dr. Lencz Géza és 
Varga Zsigmond szerkesztésében megjelent 2-ik száma 
a következő tartalommal jelent meg. I. Theologiai Erte-
sítő: dr. Varga Zsigmond. Az ótestamentumi nyelvészeti 
kutatások legújabb iránya: jellemzése és irodalmi szem-
léje. II. Beszédek és imák különféle istentiszteleti alkal-
makra. Bede László. Szabadság ünnepén. (Ima márczius 
15-re.) Bokor Sándor. Kiábrándulások. (Közönséges egy-
házi beszéd Robertson után.) Csiky Lajos. Krisztus hegyi 
megdicsőülése. (Bibliamagyarázat.) D. Dr. Daxer György. 
Krisztus követése a kereszt felvételében. (Böjti prédi-
káczió háború idején.) Péter Mihály. A templom a ke-
resztyén ember vára. (Közönséges.) Dr. Tüdős István. 
Ne szeressétek a világot. Böjti egyházi beszéd, előimá-
val. (Flösz után.) Előfizetési ára egész évre 14 K. Fél-
évre 7.50 K. Negyedévre 4 K. Az „ORLE" ós „MELE" 
tagjainak egész évre 12 K. Kiadóhivatal: Debreczen, 
Piacz-utcza 34. sz. 

Az Ébresztő legutóbbi száma is a következő gaz-
dag, érdekes tartalommal jelent meg: Magyar fajtánkért. 
Irta: Megyercsu Béla. Mindnyájan vétkeztek. írta ifj . 
Vidor János. Báró Eötvös József emlékünnepén. Vers. 

írta Lampérth Géza. A _ kicsinyekről — a nagyoknak. 
Irta bilkei Pap Lajos. Ébresztő. András Géza hitet cse-
rél. Irta Péczely József. Versek. írta Baja Mihály. A ka-
tonákért. Barakkszentelés. Szocziális munka. Lesz-e gyü-
mölcs a fán, melynek nincs virága? írta Szántó Meny-
hért. Leányok. Vers prózában. Irta Bartha Kálmán. 
Simon mágus mennyekre szállása. Őskeresztyén legenda, 
írta Vásárhelyi József. Szemle. Hírek. Képek. Hirde-
tések. 

A Beliniss?ió legutóbbi kettős száma a következő 
tartalommal jelent meg: Magyarhoni bibliatársulat. Hor-
nyánszky Aladár. Tót bibliát kérünk. Dr. O. A Ma-
gyarhoni Bibliatársulat előkészítő bizottsága. Néhány szó 
a wieni evang. tábori lelkészekről. Krafta Ferdinánd. 
A konfirmált fiatalság lelkipásztori gondozásáról. Mayer 
Pál. Gyermekvédelem. A kath. patronázs-egylet znió-
váraljai fiúnevelő intézete. Szabó György. Tarlozás a 
belmissziói irodalom mezején. P. H . Hírek. 

Kórelem a nagyt. lelkész urakhoz! Miután folyó-
i ra tunk 1-ső számát még sok helyről, a honnan előfizetés 
sem érkezett, nem kaptuk vissza, tisztelettel kérjük azon 
nagytiszteletű lelkész urakat, a kik a műre előfizetni 
nem óhajtanak, hogy a küldött mutatványszámot, melyre 
nekünk szükségünk van, mielőbb alanti czímre vissza-
küldeni méltóztassanak A II. szám már csak az előfi-
zetőknek küldetik meg. Kiváló tisztelettel a „Debreczeni 
Lelkészi Tár" kiadóhivatala Debreczen, Piacz u. 34. 

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

EGYHÁZ, 

Lelkész választások. A magyarrétfalui ref. egyház-
község febr. hó 20-án egyhangúlag meghívta E. Szabó 
Dezső volt daruvári missziói, jelenleg Gráczban működő 
tábori lelkészt. A választást Ágoston Sándor és Kele-
csényi Gábor tanácsbírák vezették. — Az érkávási ref. 
egyházközség Kürthy Zoltán nagykárolyi s.-lelkészt, a 
bodolai Szabó Ferencz kisbessenyői lelkészt, a zabolai 
Havadtöy Sándor kovásznai s.-lelkészt választotta lel-
készévé. 

A (lunamelléki ref. egyházkerület május hó 3-án 
ós következő napjain tartja közgyűlését. 

Uj tábori lelkész. Czövek Zoltán kinevezett hon-
védtábori lelkészt tényleges szolgálatra Staniszlauba 
rendelték be a 202. honvédhadosztályhoz. 

Kitüntetett lelkész. A király Joó Miklósnak, a 
11. honvédgyaloghadosztályhoz beosztott s.-lelkésznek, a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdem-
kereszt szalagján adományozta. 

Felmentett tábori lelkész. Illyés Kálmán kiskun-
félegyházai lelkészt gyülekezete kérelmére a hadügy-
minisztérium felmentette Bécsben teljesített szolgálata 
alól. Visszatért gyülekezetébe. 

Az Orsz. Ref. Sajtóiroda Wisinger Mór buda-
pesti műötvös útján ref. jótékony czélra a háborús uagy 
esztendők emlékéül felírásos ezüst gyűrűket hozott for-
galomba. Az előzetes megállapodás . értelmében a kon-
venti iroda előtt az első elszámolás megejtetvén, ennek 
eredményeképen a Sajtóiroda mind az öt egyházkerület-
nek 1000—1000 K összeget küldött teljesen szabad fel-
használásra „valamely jótékony, vagy kulturális czélra". 
A nekünk jutott összeg felerészben a katonák vallásos 
irataira, felerészben a vak katonák bibliáira fordíttatik. 

A tiszántúli ref. egyházkerületben a mult évben 
a lelkészek közül meghalt 12. Nyugalomba ment 13. 
Rendes lelkész lett 27. Rendes lelkészek száma deczem-
ber hó 31-én 608. Segédlelkészek 143. — Anyaegyházak 
száma 586. Társegyházak száma -10. Leányegyházak 
száma 37. Fiókegyházak száma 50. Szórványok száma 143. 

Aranykönyv. Szabó Károly nagyszentmiklósi pres-
biter 11,000 K-t hagyományozott az egyházközségnek. 

A mezölaborczi templomra megkezdődtek az ado-
mányozások. Az, a ki erre a nemes czélra adakozni óhajt, 
adományát a további intézkedésig küldje F. Varga Lajos 
lelkészhez, Nagyrábé, Biharmegye, a ki az adományokat 
majd hírlapilag is nyugtázza. 

Egyházi évkönyvek. Nagy örömmel referálunk most 
két egyházi évkönyvről. Kár, hogy nagyobb gyülekeze-
teink, a melyeknek nincs gyülekezeti lapjuk, nem követik 
ezt a jó példát. A reá fordított fáradság és költség lel-
kiekben és anyagiakban búsásán megtérülne. — kduna-
vecsei egyház évkönyvét Lukácsy Imre szerkesztette. Rész-
letes tájékozást találunk benne nemcsak a ref. gyülekezet, 
hanem az egész község helyzetéről, a mult háborús 
esztendőben. Az anyagiakról szóló részben látjuk, hogy 
abban a vagyonos egyházban a mult évben is 15,000 
K-án felül folyt be bérlet az egyház tulajdonát képező 
ingatlanok után és hogy ott csak 1 K adót fizet minden 
24 évet betöltött személy. Önkéntes adományokból 792 K 
folyt be (383 K a perselyben). Segítik az özvegyeket, 
árvákat, szegényeket. Vallásos iratokra 200 K-án felül 
adtak ki. A 3457 lélekből álló gyülekezetben született 
49, meghalt 89. Házasságra öt pár lépett, ezek közül 
is két pár, mert öreg volt, nem kért áldást házasságára. 
A községben, állami iskola van, ebbe 364 ref. gyermek 



járt (93 másvallású). A vallástanítást hitoktató lelkész 
látja el. A „községünk és a háború" ez. részben rész-
letes kimutatás van a hadbavonultakról, sebesültekről, 
hadifoglyokról, eltűntekről, elesettekről, az ottani Vörös-
kereszt-Egylet fiókjának és tartalékkórházának működé-
séről. — Á pécsi ref. egyház jelentésének elején Nyáry 
Pál lelkész összefoglaló jelentésben ad számot a mult 
évi munkákról. Az anyagi dolgokat illetőleg látjuk, hogy 
az egyház megnagyobbította vétel útján telkét, a mely 
most már 823 Q-ölet tesz; a telek mellett ú j utcza nyílt, 
a melynek Kálvin-utcza a neve. Nagy ünnepen most ott 
is két istentisztelet van délelőttönkint. Érdekes adat, 
hogy ott az egyházi adó 5381 K, önkéntes adakozással 
begyűlt különböző ezólokra 3106 K (perselyben 1085 K). 
Volt az egyházban minden szerdán este biblimagyarázó 
óra, vasárnapi iskola, kiosztottak 700 K értékű vallásos 
iratot. Van ott „szegények gondnoka" is, a szegények 
részére több mint 1000 K-t adományoztak. Az egyház-
nak 732 adófizető tagja volt. Kereszteltek 48 gyermeket, 
helybeli halott volt 67, házasságot kötött 12 pár. A lel-
kész és a hitoktató s.-lelkész 442 tanulót részesített 
vallásoktatásban, ezek között 113 honvédhadapródiskolai 
növendék volt. Szóval a pécsi egyházban van eleven, 
mozgalmas, eredményes egyházi élet és szolgálat. 

Az ócsai ref. egyház márczius hó 5-én délután 
5 órakor háborús estélyt tart, a melyen Janó Zsófia 
tart előadást „Mi a gyermek" czímen, Perjessy Károly 
lelkész mond bibliamagyarázatot. Szavalatok, zeneszámok 
és egy kis alkalmi jelenet („Rongyos katona") előadása 
teszik változatossá a programmot. Az estély énekkel, 
imával kezdődik és végződik. 

Helyreigazítás. A Lelkószegyesület f. évi 3-ik szá-
mában „Levél Königgratzből" czímen egy czikk jelent 
meg, melyre vonatkozólag kijelentem, hogy az, a Katona-
Otthonra vonatkozó részt leszámítva, rosszindulatú ko-
holmány. Königgrátz hozzám, az én működési körömbe 
tartozik és bár itt 22 városom van, hol magyar kato-
náinkat mindenütt fel kell keresnem, úgy hogy egy-egy 
városba csak két hónaponkint juthatok el. Königgrátzbe 
azonban minden hónapban elmegyek és a mióta a deb-
reczeni 39-ik gyalogezred Csehországban van, egyetlen 
egy menetszázad sem indult el a harcztérre úgy, hogy 
istentiszteletet ne tartottam volna s az úri szent vacsorát 
ki ne osztottam volna nekik. Czikkíró tanító úr, úgy 
látszik, nem sokat törődik ezredével, mert egy-egy al-
kalommal két napon keresztül tartom ott az istentisz-
teleteket. úrvacsoráznak 800—900-an, ez mindig ezred-
parancsban jön ós csodálatos, hogy míg a karácsonyi 
ünnepek után tartott istentiszteleteken a hajdúsági asz-
szonyok is részt vettek és hozzátartozóikkal együtt úr-
vacsoráztak, épen csak a czikkíró tanító úr nem vett 
erről tudomást. Pedig a parancs felolvasásánál ő neki 
is ott kellett lennie. De ő nem érdeklődik ezrede iránt, 
mert különben tudomást kellene vennie arról, mikor egy-
egy menetszázad a harcztérre indul. Olyan ez, mint mikor 
a fiú búcsúzik édesanyjától. Ott vagyunk mindnyájan, 
a kik csak lábunkat mozdítani bírjuk, még a rekon-
valeszczenselt is. Nos, a búcsúbeszédeket is én tartom. 
Czikkíró tanító úr tehát nem tart ja érdemesnek részt 
venni egy ilyen búcsúzkodásnál, vagy csekélységem nem 
keltette fel közelebbi érdeklődését, hogy ki lehet hát 
az a nem „czivil úri ember", a ki a búcsúbeszédet tar-
totta, a kinek efféle működéséről dr. Ferenczy Gyula 
úr is tudomással bír, sőt csekélységem előtt elismerését 
nyilvánította. (Ezt azonban ne méltóztassék dicsekvésnek 
venni.) Az ott maradó legénységnek pedig, a mikor csak 
a templom nincs elfoglalva, a Katona-Otthon vezetésével 

megbízott Fekete Gusztáv theologus úr, a „czivil úri 
ember", szorgalmasan és lelkiismeretesen tart isten-
tiszteleteket. — Ennyit óhajtottam a tényállás meg-
világítása érdekében közölni, a továbbiakra nézve pedig 
szabad legyen kérnem a Lelkészegyesület igen tisztelt 
szerkesztőségétől kissé nagyobb körültekintést, mert e 
czikk méltatlanul vádolva, érzékenyen érintett engem, 
érzékenyen érintette az ezredparancsnokságot, de leg-
érzékenyebben fogja érinteni a czikkíró tanító urat. 
Balogh Ferencz, leitineritzi ref. tábori lelkész. 

A katonák vallásos irataira újabban adakoztak a 
Skót Ref. Nőszövetség 50 K. Eddig begyűlt összesen 
4810-30 K. 

A vak katonák bibliájára a Skót Ref. Nőszövet-
ség 50 K-t, Rúzs ás Dezső Velimirovacz 4 K-t adomá-
nyozott. Eddig begyült összesen 1720'41 K. 

ISKOLA. 

A budapesti Ref. Theol. Akad. Ifjúság Kálvin 
János-Köre f. hó 12 én (vasárnap) este 7 órakor a hadba-
vonult diákok között kiosztandó vallásos iratok költsé-
geinek fedezésére Irodalmi estét rendez a következő 
műsorral: Az estét megnyitja B. Pap István theol. tan., 
tanárelnök. 1. Új ref. korálok. a) ím nagy I s t e n . . . b) 
Seregeknek hatalmas nagy k i rá lya . . . Feldolgozta Árok-
háty Béla. Előadja a theol. énekkar. 2. A Bibidből cz. 
előadást tar t : Marton Lajos theol. tanár. 3. Költemé-
nyeiből felolvas: Vargha Gyula. 4. a) Micaéla-ária a 
Carmen-bŐl. b) Antalffy: Reszket a b o k o r . . . c) Hubay: 
Madárdal a „Cremonai hegedűs "-bői. Énekli Kulcsár Ju-
liska. Zongorán kiséri: Fehér Gizella. 5. a) Swenden: 
Románcé, b) Hubay: Zephir. Hegedűn előadja: Hubay 
Jenő dr. orsz. zeneakad. tanár. 6. Gyóni Géza költésze-
téről előadást tart: Rákosi Jenő. 7. Gyóni G. Álom a 
sátorban. Melodráma. Zenéjét írta Arokháty Béla. Elő-
adja : Fiers Elek. Zongorán kíséri: Fehér Gizela. 8. 
Meiszner: „Magnus est dominus". Előadja: a theologiai 
énekkar. 

Felter jesztés . A Dunántúli Prot. Lap legutóbbi 
számában olvassuk azt a beadványt, a melyet a pápai 
ref. theol. tanárok terjesztettek fel az Egyetemes Kon-
venthez a vallás- és közoktatásügyi miniszter azon sé-
relmes intézkedése ellen, a mely abban nyert kifejezést, 
hogy a theol. tanárok lelkészi szolgálatban eltöltött éveit 
az állami nyugdíjintézetben való felvétel alkalmával nem 
számította be, sőt nem számította be nyugdíjigényükbe 
a lelkészi szolgálat után adott korpótlékot sem és nem 
hajlandó engedélyezni még azt sem, hogy theol. tanárok, 
esetleg a lelkészi nyugdíjintézetnek tagjai maradjanak. 
A felterjesztés reámutat arra, hogy az egyetemes egy-
háznak és általában a lelkészképzésnek nagy értéke az, 
hogy a theol. tanszékekre a gyakorló lelkészek sorából 
is kerüljenek alkalmas egyének. Ez a sérelmes intéz-
kedés természetesen nemcsak azokat érinti, a kik most 
vannak alkalmazásban, hanem azokat is, a kik a lelké-
szek sorából a jövőben lépnek a tanári katedrára. — 
Megjegyezzük, hogy kerületünk már a mult évben tett 
ugyanily értelmű felterjesztést a konventhez. Hisszük, 
hogy Egyetemes Konventünk teljes energiával fogja 
szorgalmazni a korrekcziot! 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság dr. Kenessey 
Béla erdélyi ref. püspök elnöklete mellett április hó 
10-én és következő napjain tartja ülését az Abonyi-utczai 
székházban. 



EGYESÜLET. 
A Budapesti Bef. Ker. Ifjúsági Egyesület márcziusi 

programmja: Márezius 2-án, csütörtökön este 8 órakor 
bibliai eszmecsere: Pál megtérése. (Csel. IX. 1—22.) 
Vezeti Barát József titkár. 5-én, vasárnap este 6 órakor 
a Katona-Otthonban előadást tart kísérletekkel Perényi 
József: Az alkoholról. 9-én, csütörtökön este 8 órakor 
bibliai eszmecsere : Megújulás. (Filipp. III. 7—-14.) Ve-
zeti Hajdú István. 12-én, vasárnap este 6 órakor a Ka-
tona-Otthonban vetített képes előadás. 16-án, csütörtökön 
este 8 órakor bibliai eszmecsere: Pál és a pogány ipar. 
(Csel. XIX. 2 3 - 4 0 . ) Vezeti Barát József titkár. 19-én, 
vasárnap este 6 órakor családi estély. (L. külön pro-
granimot.) 23-án, csütörtökön este 8 órakor bibliai eszme-
csere : Bűntudat. (Róm VII. 14—25.) Vezeti Szathmáry 
Sándor. 26-án, vasárnap este 6 órakor a Katona-Otthon-
ban szabad előadást tart Barát József titkár. 30-án, csü-
törtökön este 8 órakor bibliai eszmecsere : Egy hajótörés. 
(Csel. XXVII. 16—44.) Vezeti Barát Józset titkár. Minden 
pénteken este fél 8 órakor: Vasárnapi iskolai előkészítő-
tanfolyam. Vezeti Barát József titkár. Hölgybizottsági 
varróóra minden kedden d. u. 3—6-ig. Utána biblia-
magyarázat. A fasori tanoucz-otthonban minden vasárnap 
d. e. 11 órakor ifjak számára összejövetel. Vezeti dr. 
Koczogh András ügyvezető elnök. Fiúk számára minden 
szerdán d. u. játék- és bibliakör. Vezeti Szathmáry 
Sándor. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület f. évi márezius hó 5-én, vasárnap este 6 órakor 
a Ref. Theol. Akadémia (Rádavu. 28 sz.) dísztermében 
nyilvános estélyt rendez. Programúi: 1. Közének. 2. Imád-
kozik és bibliát olvas: Deme László. 3. Költeményeiből 
felolvas Muraközy Gyula. 4. Meyerbeer: Ária a „Hu-
guenották"-ból. Énekli: Berkes Biri (Krammer Teréz 
tanítványa), zongorán kiséri: Arokháty Béla. 5. „Napi 
parancs itthon." Takaró Géza tábori lelkész előadása. 
6. Gounod: Ave Mária; Popper : Spanyoltáncz. Csellón 
előadja: Buttula László, Fehér Giza zongorakísérete mel-
lett. 7. Énekel a Bethánia-Egylet énekkara dr. Kováts 
Lajos vezetésével. 8. Bibliamagyarázatot tart B. Pap 
István theol. tanár. 9. Ima. Közének. 

A „Diáknap", a melyről mult számunkban meg-
emlékeztünk, nagy érdeklődés mellett folyt le a buda-
pesti református és eveng. templomokban. Mindenütt a 
nagy és nemes ügy iránti érdeklődő hölgyek gyűjtöttek. 
A gyűjtés eredménye közel 500 K, a melyet a Diák-
szövetség a már nagy népszerűségnek örvendő Önkéntes 
Otthon fenntartására fordít. — Hisszük, hogy a vidékről 
is többen pártolják ezt a szép vállalkozást. 

A Magyar Evangéliumi Nőszövetség konferen-
cziája, mint már jeleztük, nagy sikerrel folyt le. Saj-
nos, hogy még csak kevés evangéliumi nőszövetségünk 
van. Százával kellene, hogy legyenek. Mi olyan fényűzők 
és pazarlók vagyunk, hogy nem szervezzük, nem gyűjt-
jük össze azt a nagy erőt, a melyet a nők ön- és czél-
tudatos szolgálata adhatna egyházi életünknek. Majd 
talán most ezen a téren is lesz új élet. <— Egyik leg-
kiemelkedőbb mozzanata volt a konferencziának az a 
missziói estély, a mely keretében lefolyt. Most először 
történt egyházunk életében, hogy két misszionárius nőt 
— Kunst Irént és Somogyi Edithet — küldhettünk ki 
a nagy munkamezőre (Kína). A szép ünnepélyen dr. 
Kováts István szólt a Magyar prot keresztyénségről és 
a misszióról; reámutatott beszédében a mi nagy felelős-
ségünkre ezzel a munkával szemben. A távozókhoz dr. 

Misley Sándorné mondott meleg búcsúszót a női misz-
sziószövetség nevében. A két misszionáriusnő mélyen 
megindító beszéde után if j . Vidor János szólt az Esaias 
52.7. alapján. A beszédek között a Család-utczai diako-
nisszák és Hajduska k. a. énekeltek. A Ráday-utczai 
termet az érdeklődő közönség egészen megtöltötte. 

Pénzküldés a hadifoglyoknak. Általános a panasz, 
hogy különösen oroszországi hadifoglyaink nem kapják 
meg a nekik küldött pénzt. Ezen a bajon óhajt segíteni 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek magyar szövetsége, 
a mely szoros összeköttetésben áll a Keresztyén Ifjú-
sági Egyesületek Világszövetségével. A Világszövetség 
engedélyt kapott az összes hadviselő államok hadügy-
minisztériumaitól, hogy az illető országban lévő hadi - \ 
foglyok számára a fogolytáborokban keresztyén ifjúsági 
egyesületi Katona-Otthonokat, barakkokat építsen. A mi 
hadügyminisztériumunk eddig 8 ilyen barakk építésére 
adta meg az engedélyt. Ennek viszonzásául az olasz és 
orosz kormány szintén megengedte, hogy az ő fogoly-
táboraikban is barakkot építsen a mi hadifoglyaink szá-
mára. Oroszországban ez ideig a következő táborokban 
épülnek barakkjaink: Orenburg, Samara, Tobolsk, 
Tomsk, Irkutsk, Tschitta, Khabarowsk, Taskend és Kiew. 
Ezekben ós a környékükben lévő táborokban, összesen 
mintegy 39-ben, ép úgy, mint nálunk, semleges állambeli 
keresztyén ifjúsági egyesületi titkárok dolgoznak és fog- \ 
lalkoznak a foglyokkal. Van ezenkívül a Világszövetség-
nek Szentpétervárott egy központi és Moszkvában egy 
fiók hadifogoly gyámolító irodája (rövid idő alatt egy 
ilyen iroda Budapesten is megnyílik nemzeti szövetsé-
günk vezetésével). Megyercsy Béla országos titkár úgy 
gondolta, hogy ezt a kiváló összeköttetést fel lehetne I 
használni talán hadifoglyainknak való pénz közvetítésére 
is és kiutazott Berlinbe, hogy tárgyalásokat folytasson 
ebben az irányban A. C. Harte-nak, a szentpétervári 
iroda vezetőjének berlini megbízottjával, Hoffmann Kon-
ráddal. A tárgyalások eredményre vezettek. Megálla-
podásukat elfogadta Harte is és alapos tárgyalások és 
bizottsági előkészítések után a keresztyén ifjúsági egye-
sületek magyar Nemzeti Bizottsága is. Megyercsy Béla 
és Barát József vezetésével Fhg. Sándor-u. 28 alatt 
pénzközvetítő-irodát nyit tehát a keresztyén ifjúsági 
egyesületek magyar szövetsége hadifoglyaink részére. 
Az iroda minden lelkésznek és tanítónak szívesen küld 
kívánatra több nyomtatott blankettát (letéti jegyet), a 
melynek alapján elfogadja a pénzküldeményeket. Fele-
lősséget azonban a clolog természeténél fogva sem anya-
gilag, sem erkölcsileg nem vállal, daczára annak, hogy 
kiváló összeköttetései nagy valószínűséget nyújtanak. 
Felkéri az iroda a lelkész és tanító urakat, hogy ezt 
nagyon érthetően adják tudtul mindenkinek felekezeti kü-
lönbség nélkül, hogy mindenki, a ki az iroda ú tján pénzt 
óhajt küldeni, tudatában legyen annak, hogy a pénz-
küldés a feladó koczkázatára történik. Feltétlenül szük-
séges, hogy a hadifoglyok pontos czímét kapja meg az 
iroda, mert csakis pontos és biztos czímre fogad el pénz 
közvetítést. Miután erre a czélra Budapesten, Berlinben 
és Pétervárott egy-egy hivatalnokot kell beállítani, ezek 
fizetésére és egyéb költségek fedezésére minden kül-
dött összegből 10% levonásba vétetik. A pénzek Me-
gyercsy Béla országos titkár czímére küldendők Buda-
pest, VIII., Főherczeg Sándor-utcza 28., I. alá. Az iroda 
pénz- és ügykezelése egy bizottság felügyelete és ellen-
őrzése alatt áll, a melynek tagja i : bilkei Pap István 
és dr. Kováts J. István theol. tanárok, Magyary-Kossa 
Ferencz pénzintézeti pénztáros és dr. Tóth Miklós tör-
vényszéki tanácselnök. 



GYASZROVAT. 

Gulya György kúnágotai ref. lelkész 50 éves ko-
rában meghalt . 

Fábián Károly fehérgyarmat i ref. lelkész, egyház-
megyei tanácsbíró, é le tének 61-ik, lelkészi szolgá la tának 
24-ik évében várat lanul elhunyt. 

K o v á c s Bál i l i t szavai ref. lelkész életének 75-ik, 
l é lkészkedésének 45-ik és h á z a s s á g á n a k 28-ik évében 
hosszú, kínos szenvedés után folyó hó 26-án este 8 óra-
kor elhunyt . 

I f j . Széky Géza k isújszál lás i ref. tanító é le tének 
26-ik évében meghal t . Az e lhunytban Széky Géza ger-
jen i ref. lelkész fiát gyászol ja . 

Vasadi Balogh L a j o s gyúrói ref. lelkészt súlyos 
veszteség érte. Fia, Tasadi Ba logh István, a 17-ik 
népf. gy.-ezred szakaszvezetóje , oki. műkertész , a „Ma-
gyar Földmíves" munkatá rsa , é letének 35-ik esz tende-
jében , 1915 okt. 10 én, a Dr ina mellett, hősi halál t hal t . 

Súlyos veszteség érte Tóth Pá l bogyiszlói le lkészt 
és csa lád já t . Kis leánya, Tóth Bözs ike 8 éves korában, 
hosszú szenvedés u tán folyó hó 17-én ha jna l i 1 órakor 
meghal t . 

Cseh Pá l alsómihályi ref. lelkész é le tének 36-ik 
évében a sá tora l jaú jhe ly i Erzsébet -kórházban hosszas 
szenvedés után elhunyt. 

Id. Jóba József nagya tád i lelkész a maga és gyer-
mekei nevében f á j ó szívvel je lent i , hogy l eánya : Jóba 
Irma, a kiskunhalasi re formátus polgári leányiskola IV. 
osztályának növendéke folyó hó 15-én. é le tének 14-ik 
évében, rövid, de kínos szenvedés után meghal t . 

Csorna Is tván rozsnyói földbir tokos, az abaiiji ref. 
egyházmegye buzgó t anácsb í rá ja meghal t . Nagy részvét 
mellett temet ték el f. hó 12-én. A gyászudvaron Révész 
Kálmán esperes mondott imát. 

Áldott legyen e m l é k ü k ! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 

K—yiié. A czikket köszönettel vettük, legközelebb jön. — 
S. M. K—a. Az „Elet Könyve" cz. rovatot a közlésre váró,nagy 
kézirathalmaz miatt kénytelenek voltunk most is kihagyni. Átdol-
gozásra szorul. — Türelmet és elnézést kérünk többektől! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

HIRDET ESEK. 
A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
asá.széix-1 é s id iá i l -y l 

u d v a r i s z á l l í t ó 

szállít 

H E I M H . 
B u d a p e s t , T l i o n e t - u d v a r . 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
osak ezze 

& védő-
*«gygyei . 

M E I D I N G E R - Q F E N 

^ H . H E I M ^ 
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 a r b a n . 
M á r i a V a i é r l a > u t o * a l O . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m - u t c z a 5• s z á m . 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A múlt évben űjonan épült minden modern 
kényelemmel felszere'I hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

CSUHA ANDRÁS SSlSt 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEOER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 
és kír. 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 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott s900-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 díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlel 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 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.U00 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,500.000 K 
Eletüzlet állománya 19,013.428 K 

A Gazdak Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

46 . 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.-lól 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. 
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P E N Z E T 
visszaKüldjüK, ha a megrendelt árú 

nem felel meg. 
VidéKre 20 Korona rendelésnél 
portóKöltséget nem számítunK. 
Férfi- ing 100 minőség színes mellű db . . K 4 .— 
Férfi- ing 100 minőség egész fehér d b . . „ 4 .— 
Férfi- ing 150 minőség damasz t mellű db . „ 5 .— 
Férfi-ing 150 minőség kemény piké mellű d b „ 5 .— 
Férfi- ing 200 minőség kemény piké mellű d b „ 7 .— 
Férf i -hálóing 1 méter hosszú d b . . . . „ 6.— 
Férf i -nadrág Ima köpper húzós d b . . . „ 5.— 
Férf i -nadrág Ima köpper g o m b o s d b . K 5.—, 6 .— 

I n g - r e n d e l é s n é l kér jük a n y a k b ő s é g e t p o n -
t o s a n m e g a d n i . 

Rövidárú-üz le tünkben mindenfé le szabókel lék (k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) kapható . 

Rendelések a l egnagyobb körültekintéssel azonnal 
eszközöltetnek utánvét mellett. 

Herzog Testvérek, Budapest 
Fő-üzlet: VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

V . J 

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 áruforga lommal . 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis EneResRönyo 
katonáink részére. 

Tartalma: 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkaimi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű egyházakat, szíveskedjenek ezen 
könyvecskét hadbavonuló híveik, nemkülönben az egy-
házak területén levő kórházakban fekvő sebesültek között 
mentől nagyobb mennyiségben szétosztani, melyczélra 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. 

A 

Debreczeni Lelkészi Tár 
SzerKesztiK: Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond. 

Tartalma : 2-iK száma megjelent. 

t. THEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ. 
Dr. Varga Zsigmond: Az ótestamentumi nyelvé-
szeti kutatások legújabb iránya, jellemzése és iro-
dalmi szemléje. 

II. BESZÉDEK ÉS IMÁK KÜLÖNFÉLE 
ISTENTISZTELETI ALKALMAKRA: 
Bede László : Szabadság ünnepén. — Ima márczius 
15-re. (Háborús.) 
Bokor Sándor: Kiábrándulások. — Közönséges egy-
házi beszéd Robertson után. 
Csiky Lajos: Krisztus hegyi meg.üesőülése. —Bib-
liai magyarázat. 
Dr. Daxer György: Krisztus követése a kereszt 
felvételében. — Böjti préclikáczió. (Háborús.) 
Péter Mihály : A templom a keresztyén ember vára. 
— Közönséges. — (Háborús.) 
Dr. Tüdős István: Ne szeressétek a világot. — 
Böjti egyházi beszéd, elöimával. 

Előfizetési díja: Egész évre K 14.—, félévre K 7.50, negyed-
évre K 4.—. Az „Evangélikus Lap", „ORLE" ós „MELE" 
tagjainak egész évre K 12.—. — M u t a t v á n y s z á m o t 
az első számból kívánatra ingyen és bérmentve kül 
dünk. Kiadóhivatal: Debreczen, Piacz-utcza 34. szám. 



Első magyar villamos erőre berendezett hangszsrgyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

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

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

© 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

p* 

© 

© © © © 
© © © © E B R E S Z T O 

képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: ® 
M E G Y E R C S Y B É L A . § 
Előfizetési díja egy évre 2 kor. © 
Az Ébresztőnek minden keresz- J 
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. ® 

© 

MÁRCZIUS Í5. Beszéd. 
Irta: Ferencz Gyula dr K —.40 

MÁRCZIUS IDUSÁN. Egyházi beszédek 
és imák. 
í r ta : Imrék Sámuel K —.50 

HAZASZERETET. Tizenegy hazafias al-
kalmi beszéd. 
í r ta : Danóczy Antal K 1.— 

MÁRCZIUS Í5-ÉN. Egyházi beszéd. 
Irta: Kovács Ferencz K —.15 

MÁRCZIUS Í5. Beszéd. 
í r ta : Lombos Alfréd K —.30 

EGYHÁZI EMLÉKBESZÉD. 
í r ta : Mészáros János K —.30 

SZABADSÁG. HAZA. Újabb rnárcz. dalok. 
írta : Ábrányi Emil . K —.30 

Í848. MÁRCZIUS Í5. (Története.) 
í r ta : Gracza György K —.30 

T Ö R T É N E L M I ÉS ISKOLAI JÁTÉKOK: 

MÁRCZIUS Í5. Alkalmi színjáték. 
írta: Pásztor József K —.80 

SZABADSÁG Ü N N E P E . Ifjús. színjáték. 
í r ta : Pásztor József K —.80 

ÖREG H O N V É D . Jelenet. 
í r ta : Balla Miklós K —.80 

A HONVÉD. Színjáték. 
írta : Balogh Kálmán K —.80 

A HAZAÁRULÓ. Színjáték. 
í r ta: Erdélyi Zoltán K —.80 

TALPRA M A G Y A R ! Ifjúsági színjáték. 
í r ta : Majthényí György K —.80 

RÁKÓCZI. Színmű. 
í r ta : Eötvös K. L K 2.— 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

Legczélszerűbb az összeget postabélyegekben vagy postautalványon előre beküldeni. Portóra 20 fillért kérek. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 3 6 4 6 . 



PROTESTÁNS 

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 df. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő és Veress Jenö. 

E lő f i ze té s i á r a : 
_ évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 
negyedévre: 4 kor. 50 fillér. 

Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
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Az Élet Könyvéből . 

S z o l g á l a t . 
100. Zsolt. 2. 

Szinte hangosabban dobban meg a szívem az öröm-
ben, a mikor dicsőséges diadalainkon, hősies küzdel-
münkön, nagyszerű erőkifejtésünk látásán fellelkesülve 
átgondolom és előre tekintve magam elé próbálom raj-
zolni mindazt a sok szépséget és ékességet, a melynek 
hordozója lészen a Megújult Magyarország, a mi drága 
kincsünk, büszkeségünk; a megpróbáltatások útján új 
gazdagsággal: megújult lelkekkel, több bensőséggel, 
nagyobb szeretettel bővölködő magyar föld. 

Oh hányszor olvasunk most erről a nagy átalaku-
lásról, a mely — elmélyedő, nehéz kérdéseket megfej-
teni törekvő tudósok írásai szerint, csak úgy, mint az 
egyszerűbb, felszínesebb, szegényesebb látókör gondolat-
világában is — úgy tűnik fel, mint következmény; mint 
megrázó világtörténelmi eseményeknek, nagy megrendü-
léseknek a lelkekre gyakorolt hatása. Új élet tavaszi 
nekilendülése a lelkek százezreinél. De nemcsak egyféle 
vonatkozásban, hanem az élet minden megnyilatkozásai-
ban ; áthatva mindent, új jövőt teremtve. Ez az előre-
tekintés, ez az új társadalmak utáni égő vágyakozás 
azután ragyogó fényben mutatja be a szolgálatot, a mely 
annál áldásosabb, minél inkább igyekszik a mások javát, 
boldogságát munkálni. 

Mennyi valósul meg a tervezgetésből; mennyi lesz 
boldog valósággá a sok reményből; a nagy vihar után 
majdan milyen lesz a megújulás a lelkek világában: 
minderre nehéz volna a biztos feleletet adni most. Egy 
azonban bizonyos; az t. i., hogy egyházunkra, igehirde-
tőinkre, az Isten országa munkásaira igazán dicsőséges 
feladat várakozik. Az a Megújult Magyarország megújult 
lelkeivel, alázatos imádkozóival, kegyes ifjúságával, hű-
séges családjaival, nemes, jótékony lelkű leányaival és 
asszonyaival és még a fájdalmak között is Isten szaba-

dításának örvendező keresztyén százezreivel: az nem 
ábrándkép, a mely nem lehet valósággá; hanem komoly, 
szent ügy, a melyért imádkoznunk és munkálkodnunk 
kell. /mé, adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skor-
piókon tapadjatok és az ellenségnek minden erején; és 
semmi nem árthat nektek; hangzik ma is az Ur szava 
hozzánk. A zsoltáríró pedig ekként buzdít: Szolgáljatok 
az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vigassággal; mert 
ebből a szolgálatból csak áldás fakadhat; bensőségteljes 
igaz öröm ; megújulás. 

A mi drága hőseink, szívünk^szerette vitéz katonáink 
most fegyverrel kezükben szolgálnak ; a szebb jövőt az ő 
hősiességük ereje által érjük el; ők vívják ki; szolgá-
latuk a nekünk adatott ajándék, a mely hálára kötelez, 
mert ehhez a vérrel megöntözött, de dicsőséges szolgá-
lathoz van kapcsolva az igazság diadala; a szebb, bol-
dogabb társadalmi és nemzeti élet kialakulásának lehe-
tősége és biztosítéka; vagy, hogy magunkra vonatkoz-
tassuk: a „Megújult Magyarország". Ez a szolgálat 
győzedelemmel koronáztatott meg fiaink hősiessége és 
velünk küzdő szövetségeseink hűséges együttszolgálata 
és félelmetes ereje által; úgy, hogy a mint az eredmé-
nyek szinte napról napra növekednek és teljesebbekké 
lesznek, olyan arányokban bontakozik ki előttünk jö-
vőknek és a dicsőségesebb korszaknak a képe. 

Mindezekért örök hálával borulunk le a mi mennyei 
Atyánk előtt, hogy kegyelmét nem vonta meg tőlünk, 
hanem gazdagon megajándékozott szeretetével; s min-
ket : igehirdetőket, az Isten országa munkásait még arra 
is méltóztatott, hogy hősies lelkülettel — akár az ott-
honi gyülekezetben, akár a harcztéren vagy kórházban 
légyen is az — hozzákapcsolhassuk szolgálatunkat ahhoz 
a másik szolgálathoz, a melyet hadseregünk küzdelmes 
harczok között teljesít. 

Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje 
vigassággal. é 

Az erős, határozott egyéniségek munkája hagy 
mély nyomot a lelki világban; és ha nagy szeretet is 



sugárzik ki a beszédből, cselekedetből: akkor hatása 
nem máról holnapra való, hanem maradandó. 

A mi feladataink, eszményeink mindig égi fényben 
ragyogtak előttünk, de most csodálatos fényességben 
tündökölnek. Szolgálatunk áldássá lett reánk, a reánk 
bízottakra, testvéreinkre a múltban is, de most azt kell 
éreznünk, hogy ez a szolgálat a jelen nagy vigasztalása, 
a jövő erőssége. Az evangélium mindig is Istennek ha-
talma volt minden hívőnek idvességére, de most úgy 
érezzük, hogy e kincs nélkül sohasem lehetünk gazda-
gok, hatalmasok, ha egy lelkileg megújult világ után 
vágyódunk. És a Megváltó szava: íme, adok nektek ha-
talmat most, mint egy, lelkeket áttüzesítő, szent eszmé-
nyek szolgálatára lelkesítő, erőt adó diadalmas isteni 
szózat zúg felénk buzdítva, felemelve, hogy minden gon-
dolatunkkal, érzésünkkel, akarásunkkal abban éljünk. 
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel! 

Az Isten országa mindeneket átmelegítő fénye, di-
csősége így aranyoz meg majd mindent; ez a könnyeket 
szárítgató, fájdalmas szíveket megvigasztaló, kesergőket 
felemelő, erőteleneket megerősítő, nemes munkálkodásra 
vezető földre szállott Országa az Istennek — lehet itt 
akkor mi velünk. Nem mint reménység már, hanem bol-
dog valóság, a mikor megalázódva énekeljük : Úgy sze-
rette Isten e világot... 

Nem ködös elméletre, hanem e szent bizonyosságra 
építve igyekezünk szolgálni az Úrnak örvendezéssel, 
hogy a Megújult Magyarország boldogabb lehessen, mint 
a régi volt! 

Böszörményi Jenő. 

SZOCZIALIS ÉRZÉK — KERESZTYÉN 
KÖTELESSÉG. 

Mindig jobban és jobban tudatára ébred a társa-
dalom annak az igazságnak, hogy a keresztyén egyhá-
zaknak kell jó példával elől menniök a társadalmi igaz-
ságtalanságok megszüntetésében, a szocziális kérdés 
megoldásában, 

Egyházias konferencziákon, idős és ifjú igehirdetők 
beszédeiben gyakran megcsendül ez a nagyszerű, bátor 
vallástétel: A keresztyénség megoldja a szocziális pro-
blémát. 

Sokan reménykedve, mások kíváncsian, némelyek 
kételkedve hangoztatják: Hadd lássuk ! 

Teljesen jogos és igazságos az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesület hivatalos lapjának megjegyzése: 

„Az egyházak tanítják és hangoztatják a keresz-
tyén erkölcsök nevében a családi életet, magasztalják a 
házasságot és a gyermekáldást, de a tanításból a követ-
keztetést csak az állam vonta le, A családi pótlék meg-
adásával határozottan nem siettek a nem állami iskolák 
fenntartói. Bizonyára úgy gondolkoztak, hogy a jó közös 
anya: az állam majd idővel megúnva a sok rimánkodást, 
csak megadja a családi pótlékot is a nem állami taná-
roknak. Csakhogy a míg ez bekövetkezik, ha ugyan 
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egyszer bekövetkezik, addig a gyermeknevelés terhei 
alatt nyögök holtbizonyosan tönkremennek." 

Hát bíz ez így van. Elég szomorú, hogy az anya-
szentegyház helyett más jó közös anyá-nk\ kell könyö-
rögni, „rimánkodni0 az égetően szükséges, megérdemelt 
pótlékért. 

Megértjük, hogy így figyelmeztetik az Egyházat 
legszentebb ígéreteinek, kötelességeinek teljesítésére, meg-
értjük, ha elvárják tőle, hogy maga mutassa meg, meny-
nyit fogad meg predikácziójából. 

Jogos a kívánság a felekezeti tanárok családi pótlékát 
illetőleg. Meg kell azonban emlékeznünk egy másik, 
még égetőbb kérdés megoldásáról is. A nem felekezeti 
iskolákban tanító vallástanárok fizetésének rendezéséről. 
Úgy sejtjük és reméljük, hogy a budapesti ref. egyház 
vezetősége jóindulattal feglalkozik e tervvel, valamint az 
egyetemes konvent is. Jobb most, bár későn, a 12-ik 
órában, mint soha. A rendezésnél nincs semmi ok és 
alap arra, hogy ne a rendes középiskolai tanárokra vo-
natkozó szabályzatot és fizetési fokozatokat tartsák szem 
előtt. A háború még inkább előtérbe állította a vallás-
erkölcsi nevelés fontosságát, mindenki méltányosnak tart-
hatja, hogy a nehéz, sok beszédet, éneklést követelő, 
végtelenül fontos, egyházalapozó és építő munkát meg-
elégedett, nem proletár sorban élő lelkes emberek vé-
gezzék, a kik állásukat véglegesnek tekintsék. A buda-
pesti ág. h. ev. vallástanárok legalább a czímet megkapták 
egyházuktól, a mi ref. egyházunk még hol hitoktatóról, 
hol katechétáról, hol hitoktató lelkészről, hol vallástanitó 
lelkészről, hol vallástanárról beszél. Sokkal megnyugta-
tóbb, természetesebb a vallástanári czím és jelleg. 

Ezt nem lehet elütni egy jó rímmel és kevésbbé 
jó tréfával: hitoktató, saját magát fitogtató. 

Társadalomban élünk, a melyben a czím és jelleg 
nem utolsó szerepet játszik. 

Hogyan kívánjuk, hogy megbecsüljék egyházunk 
szolgáit állami és fővárosi tanintézetekben, ha saját ma-
gunk nem adjuk meg nekik azt, a mi jogos követelésük. 

Úgy volt eddig a dolog, hogy a lelkészi czím gyen-
gébb egyéneknek is adott valamilyen tekintélyt, még a 
„hitoktató" becsülésre nem a czíme után számíthatott. 
Nem az állás emelte az ő tekintélyét, hanem ha történt, 
megfordítva történt. 

Nem vonja ki egyik vallástanára sem az egyhá-
zunknak magát az egyházépítő munkából, sőt felszaba-
dulva a 9—10 vagy nem tudom hány óratöbblet alól, 
a melyet élete tengetéséért volt kénytelen vállalni, job-
ban részt vehetne az egyházépítő munkában. Nem jutna 
egynek sem eszébe az ünnepi prédikácziók alól sem 
kibújni. Lehetne különben ezt az új szolgálati pragma-
tikában mint kötelességet is előírni. 

Az ne okozzon nehézséget, hogy a budapesti ref. 
egyházban sokan polgári fiú- és leányiskolákban is taní-
tanak. 

Tekinthetnék ezt középiskoláknak a vallástanítás 
szempontjából, elvégre a gimn. tanárok közt is vau 



olyan, a ki bizonyos években csak az alsó négy osztály-
ban tanit. Az elemi iskolák számára válasszon az egyház 
vallástanítókat a legkiválóbb tanítók vagy tanítónők kö-
zül, a kiknek számára tartson egy évi vallástanítói tan-
folyamot; a kiknek a fizetése azután legyen egyenlő a 
fővárosi tanítókéval. 

A vallástanároktól, ha a régiektől nem is, de az 
ezután megválasztandóktól követeljék meg a vallástanári 
vizsgát, ha még életben marad ez a szörnyszülött. 

A költségvetésben megnagyobbodnék az összeg, de 
idővel akadna végrendelkező, a ki alapítványt tenne 
erre a czélra is épen úgy, mint a gimnázium fenntar-
tására. A fővárosban gyűjtést is indíthatna a presbité-
rium, lehetetlen, hogy a szülők érzéketlenek maradnának 
a kéréssel szemben. 

A vallástanárok épen úgy, mint a felekezeti iskolai 
vallástanárok a tanári nyugdíjintézetnek lehetnének tag-
jai. Az egész országban nem sok a nem felekezeti isko-
lákban tanító vallástanárok száma, minden különös ne-
hézség nélkül áttehetők volnának a lelkészi nyugdíjinté-
zet kebeléből a tanári nyugdíjintézetbe! Ez azért volna 
szükséges, mert a 40 évi „hitoktatói" szolgálat után alig 
fogja valamelyik élvezni a lelkészi nyugdíjat. 

Eloszlanék így az „alsóbb papság" lassankint testet 
öltő kísértete, megszűnnék több értékes munkás nyo-
masztó, igazságtalan társadalmi nyomorúsága. 

A ker. egyház megoldja a szocziális problémát, ezt 
hirdetjük élő szóval és írásban, prédikáljuk a szószé-
keken, tanítják a „hitoktatók" az iskolákban. 

Igazat beszélünk és írunk-e? 
Dr. Patay Pál. 

„A JÉZUSTÁRSASÁG JOGÁLLÁSA 
MAGYARORSZÁGON." 

— Válasz dr. Kniety Károly egyetemi professzornak. — 

Múltkori rövid hozzászólásunkkal le kívántuk zárni 
a jezsuita kérdés körül megindult vitát. Dr. Kmety Ká-
rolynak, a budapesti tud. egyetem közjog-professzorának 
a vitába való beleszólása azonban, mely a „Magyar 
Kultúra" márcz. 5-iki számában jelent meg, kötelessé-
günkké teszi, hogy még egyszer visszatérjünk erre a 
kérdésre. Nemcsak szavainak súlya, de a hozzáfűző leg-
őszintébb tanítványi és baráti tisztelet is kötelességünkké 
teszi ezt. 

Mindenekelőtt hálás köszönetünket tolmácsoljuk 
néki a nevezett lapban ugyancsak „lesajnált" és „befe-
ketített" személyünkkel kapcsolatos kitüntető szavaiért, 
azután azért, hogy a meglehetősen szenvedélyessé vált 
vitát visszaemelte a szigorú tárgyilagosság magaslatára 
és előkelő hangjával megmutatta a „Magyar Kultura" 
szerkesztőségének, hogy miként lehetett és kellett volna 
nékik is ezt a kérdést tárgyalniok. 

A dolog érdemére térve, mindenekelőtt egy félre-
értést kell eloszlatnunk. Távol áll tőlünk, mintha véle 
is kapcsolatban azt állítottuk volna, hogy közjogi és 

\ egyházjogi írók is osztozkodnak abban a nézetünkben, 
hogy a jezsuita rend minden törvényes jogalap nélkül tar-
tózkodik hazánkban. Csak azt mondottuk, hogy azok a 
örvények, a melyekre álláspontunkat fölépítjük, „kath. 

egyházjogászok, közjogászok egybehangzó véleménye 
szerint ma is érvényben vannak". Az 1715:102. t.-cz. 
érvényben lételére értettük ezt elsősorban s nagyon 
örvendünk, hogy Kmety professzor ennek értelmezésével 
kapcsolatban kijelenti, hogy „Szívesen konczedálom azt, 
sőt magam is úgy tartom, hogy igazsága van tisztelt 
kollégámnak abban, hogy a szerzetesrendek jogi állásá-
nak minden vonatkozásában való teljességéhez és érvé-
nyesüléséhez országunkban nem elegendő maga a leg-
főbb kegyúr részéről való bebocsájtásuk, illetőleg bejö-
vetelük, hanem ezen jogállás megteremtéséhez a törvénybe 
czikkelyezés, az országgyűlési reczipiálás és stabilizálás 
is megkívántatik". Nagy elégtételünkre szolgál, hogy ezt 
az álláspontot ugyanannak a lapnak a vezetőhelyén 
vallja, a mely olyan erős támadásban részesített minket 
ugyanezért. 

A jezsuiták magyarországi jogállása tekintetében 
azonban már a miénktől egészen eltérő véleményen van 
Kmety professzor. Azt vallja, hogy a jezsuita rendet 
teljes alkotmányjogi erővel beczikkelyező, reczipiáló 
1687:20. t.-cz. ma is élő: nemcsak érvényes, hanem 
hatályos törvény is. A magyar alkotmányos fölfogás nem 
ismerheti el szerinte azt, hogy „a Jézustársaság életében 
az 1773. évi pápai bulla következtében beállott ideiglenes 
szünet az 1687:20. t.-cz.-et lerontotta volna, hogy ilyen 
törvényrontó erőt a királyi piacettel való ellátás adhatott 
volna annak a bullának". Szerinte az 1814-ben új életre 
keltett jezsuita rend „nem legitim jogutód, hanem ugyan-
azon jogalany", melyet épen ezért ugyanaz a jogosítás 
illet meg. 

A reczipiáló törvény szerintünk nem tekinthető ha-
tályos : ma is élő törvénynek. Ugyanis XIV. Kelemennek 
1773-iki brévéje nem ideiglenesen függesztette föl, hanem 
örök időkre eltörölte a jezsuita rendet és excommunicatio 
terhe alatt megtiltotta, hogy bárki is merjen ez ellen 
beszélni, írni vagy ennek ellene szegülni. Ez a pápai 
bréve az akkori magyar király piacetjét is elnyerte, mi-
által hazánkban is jogerőre emelkedett. Minthogy ilyen 
módon a pápa teljes hatalmából kifolyólag történt föl-
oszlatás és a magyar király piacetje következtében vég-
érvényesen megszűnt hazánkban is az a jogalany, a melyre 
az 1687 :20. t.-cz. vonatkozott, ez a reczipiáló törvény 
elavulttá, tárgytalanná: hatálytalanná lett. A 41 év 
múlva: 1814-ben VII. Piustól új életre keltett rend nem 
ugyanaz a jogalany többé, hanem ilj jogalany, bár szer-
vezete és czélja ugyanaz is. Ugyanaz a jogalany csak 
ak vor lehetne, ha XIV. Kelemen csupán fölfüggesztette 
volna bizonyos időre a rendet, nem pedig örök időkre 
föloszlatta volna. Bármely, a megszűnése után csak né-
hány év múlva is újból működni kezdő társaság nem 
ugyanaz a jogalany többé, hanem új. Hogy lehetne te-
hát ugyanaz a jogalany egy végérvényesen megszünte-
tett, de 41 év múlva új életre keltett társaság, mely nem 
is 41, hanem kerek 80 esztendő múlva lépi csak át újra 
egy ország határát? 

Sem a magyar államnak az új életre keltés idejében 
működő hatalmi tényezői, sem ők maguk nem tekintették 
magukat ugyanannak a jogalanynak. Ha az államhatalom 
annak tekintette volna őket, rögtön visszatérhettek volna 
hazánkba, sőt vissza kellett volna kapniok a föloszlatá-
suk alkalmával elvett vagyonukat, ép úgy, mint a hogy 
a jezsuita rend új életre keltése idején uralkodó I. Fe-
rencz 1802-ben nemcsak helyet engedett az országban 
a LI. Józseftől kiűzött benczés, premontrei és cziszter-
czita rendeknek, hanem elfoglalt javaikat is visszaadta. 
Az új életre .keltett jezsuiták se tekintették magukat 
ugyanannak a jogalanynak, különben nyomban vissza-



tértek volna. Ámde nagyon jól tudták, hogy hiába tá-
masztotta föl VII. Pius rendjüket, addig nem tehetik be 
hozzánk lábukat, a míg ezt a pápai bullát épúgy ma-
gáévá nem teszi a magyar államhatalom, mini annak 
idején a rendjüket örökre föloszlató pápai brévét. Már 
pedig ehhez az új életre keltő pápai bullához a szuverén 
magyar állam alkotmányos hatalmi tényezői sem a bulla 
kiadása alkalmával, se később nem adták a maguk 
hozzájárulását. Ez az 1687:20. t.-cz. hatályos vagy ha-
tálytalan voltának mérlegelésenél figyelmen kívül nem 
hagyható fontos körülmény, úgy látszik, elkerülte Kmety 
professzor figyelmét. 

Törvényeink arra nézve is bizonyságot szolgáltat-
nak, hogy a már régebben hazánkban működött, azután 
egy vagy más okból működésüket megszüntetett, de a 
jezsuiták sorsára nem jutott, vagyis föl nem oszlatott 
rendek sem térhetnek vissza hazánkba az államhatalom 
külön' engedélye nélkül. Ezt mutatja a dömés rend újból 
való bevételéről szóló 1741:65. t.-cz., hasonlóképen 
az 1715-ben újólag befogadott, de akkor még be nem 
czikkelyezett Szeráti Szt-Ferencz-rend beczikkelyezéséről 
szóló 1765: 4*2. t.-cz is. Mindezek határozottan bizonyít-
ják, hogy még a jogérvényesen föl nem oszlatott, de 
hazánkból egy időre eltávozott rendeknek is újból kell 

' engedélyt nyerniök a betelepedésre. 
Hogy a pápailag és a királyi piacettel jogérvénye-

sen föloszlatott jezsuiták se térhettek egyszerűen vissza 
a jezsuita rendet ú j életre keltő pápai bulla után, hanem 
nékik is szükségük volt újabb engedélyre, világosan mu-
tatja egyfelől az Ausztriába, másfelől az abszolutizmus 
ideje alatt hazánkba való visszajöveteliik is. Ausztriába 
se tértek vissza mindjárt a jezsuita rendet új életre 
keltő 1814-iki bulla után. Csak 1820-ban jelennek meg 
először a jezsuiták, akkor is csak Galicziában: az Orosz-
országból kiűzött jezsuitákat csak oda engedik be. Csak 
újabb hét év múlva : 1827-ben engedik meg nékik, hogy 
négy kollégiumot alapítsanak, a többi tartományokat 
pedig még később nyitják meg előttük. Magyarországba 
csak a bulla megjelenése után 39 esztendővel: az ab-
szolutizmus idején teszik be a lábukat. Önmaguk is tud-
ják, hogy ehhez engedélyre van szükségük, azért előbb 
ezt kérik. Az uralkodótól ezt meg is nyerik. Ez az 1852-
ből való abszolutisztikus rendelet a magyar jog szem-
pontjából nemcsak nem érvényes, de nem is elegendő 
s, mint ilyen, visszajövetelük törvényes jogalapjául nem 
tekinthető. Maga Kmety professzor is kijelenti, hogy ez 
az abszolutisztikus rendelet „önmagában jogot nem is 
konstruálhatott volna" és szerinte „az alkotmányos éra 
közhatalmi tényezői nem is ezen rendelet, de a magyar 
törvényi jog alapján tekintik bevettnek a Jézustársaságot". 

Azonban azt is hozzáteszi, hogy a jezsuiták bete-
lepedéséhez „magyar jogilag ily rendelkezés már szük-
ségtelen és fölösleges volt". Ha ez valóban fölösleges lett 
volna, akkor miért kérték ki a jezsuiták mégis ezt 
az engedélyt s az akkori hatalom is miért tartotta szük-
ségesnek az engedélyezést? Ki hiheti, hogy egyfelől 
kérték, másfelől adták volna, ha ez nem lett volna szük-
séges?! A magyar jog szempontjából pedig, a mely 
nemcsak a föl nem oszlatott rendeknek újból való lete-
lepedéséhez is szükségesnek tartotta az engedélyezést, 
hanem még a prímási székhelynek Esztergomba való 
visszavitelét, hasonlóképen a kalocsai káptalan visszaállí-
tását is szükségesnek tartotta törvénybe foglalni (1751: 
3. és 7. t.-cz.). teljesen indokolatlan szerintünk, hogy miért 
ne lenne szükséges egy jogérvényesen föloszlatott rendnek 
80 év múlva való betelepítéséhez újabb engedély?! 

Arra nézve, hogy az általános nemzeti jogtudat 

sem tekintette a jezsuitáknak Magyarországon lételét törvé-
nyes alapon nyugvónak, elég, ha azokra a fölíratokra 
utalunk, a melyeket egyes városok és megyék küldöttek 
az országgyűléshez, a mikor az 1872-iki törvénnyel 
Németországból kiűzött jezsuiták Ausztria mellett Magyar-
országot is jó menedékhelynek vélték Ezekben kérték 
az országgyűlést, hogy ne engedje meg a jezsuiták be-
telepedését. A fölíró megyék közt szerepelt még hozzá 
két ízben is, Pest vármegye, pedig annak első virilise, 
.Haynald bíboros ott is kétórás beszéddel védte a 
jezsuitákat. 

Kmety professzor arra is hivatkozik, hogy a Márkus-
féle magyarnyelvű Corpus Juris Hungarici-ben az 1687:20. 
t. cz. hatályos törvény gyanánt van fölvéve. Ámde ugyan-
annak a gyűjteménynek ugyanabban a köteteben, a 
melynek 130. lapján ezt látjuk, a 121. lapon mint hatá-
lyos törvényt olvashatjuk a K. e. 1608:8. t,-cz.-et is, 
a mely kimondja, hogy a jezsuita atyáknak'„Magyarorszá-
gon semmi állandó fekvő jószáguk és birtokuk ne lehessen". 
Már pedig ezt Kmety professzor vélünk szemben hatá-
rozottan tagadásba veszi. Ilyen módon „a nagy munká-
latot szerkesztő és fölülbíráló elsőrangú jogtudósok" 
csak areczipiáló törvény hatályossága tekintetében vannak 
véle egy véleményen, a jezsuiták birtokjoga tekinteté-
ben azonban nem. Már pedig, ha rájuk hivatkozunk, vagy 
mindkettőt elfogadjuk, vagy egyiket sem.1 

Arra is reá kell mutatnunk, hogy a magyar jezsuita 
tartománynak 1909-ben a római jezsuita generális részé-
ről, a pápa beleegyezésével, való megteremtése is nélkülöz 
minden törvényes jogalapot. A magyar jezsuita tartomány 
engedélyezésére az 1741: 33. és az 1751: 10. t.-cz.-ekben 
a karok és rendek az uralkodót kérik föl. Kmety pro-
fesszor azt írja, hogy „e törvényczikkek . . . sok törek-
vés után végre 1909. évben jóakaratú foganatosítást 
nyertek . . ." Nagy sajnálatunkra, a legkisebb mérték-
ben sem érthetünk véle egyet ebben. Azt a kérelmet, 
amelyet az országgyűlés annak idején két ízben is — 
nagyon helyesen — a király, mint legfőbb patrónus elé 
terjesztett, de a melyet az nem teljesített, sem akkor, 
sem jó másfél századdal később nem teljesíthette sem 
a jezsuita rend római generálisa, sem a pápa. Mind-
addig, amíg a magyar állami szuverénitás teljességének 
megingathatatlan alapján állunk, a melynek Kmety pro-
fesszor is mind előadásaiban, mind műveiben oly tánto-
ríthatatlan harczosa volt mindig, azt kell vallanunk, hogy 
külső tényezők hiába határozzák el az egyik elődjük 
részéről megszüntetett rend visszaállítását, vagy hiába 
mondják ki a magyar jezsuitatartomány megalkotását, 
mindaddig, a míg a szuverén magyar államhatalom alkot-
mányos tényezői emez akaratukat alkotmányos formák 
közt a magukévá nem teszik, épúgy nem lehetnek azok a 
magyar állam akaratává, mint a hogy a jezsuita rendet 
föloszlató pápai bréve se vált volna hazánkban azzá, ha a 
törvényes magyar király a maga piacetjét nem adta 
volna ahhoz.2 , 

1 Szerintünk a jogalany jogerős megszűnte és nálunk jog-
erőre sohasem emelkedett visszaállítása folytán mindkettő elvesz-
tői te hatályát. 

2 Nemcsak az egyházi téren még fokozottabb jogokat élvező 
magyar államhatalomnak, hanem más államoknak is hatalmában 
áll a pápai végzéseket akár elfogadni, akár el nem fogadni. így 
a jezsuita rendet föloszlató brévét II. Frigyes porosz király nem 
engedte kihirdetni s Sziléziában és a Clevei herczegségben — bár 
inás alkotmánnyal — megtűrte a jezsuitákat, a kiknek a rendje 
csak II. Frigyes Vilmos alatt szűnt meg ott is egészen. II. Kata-
lin czárnő is megtörte a hűségi eskü letétele után a jezsuitákat 
lengyel tartományaiban; 1820-ban azonban elűzték őket onnan. 
Viszont Portugália és Brazília nemcsak nem fogadta el a jezsuita 
rendet föltámasztó bullát, hanem egyenesen tiltakozott ellene. 



A mi álláspontunk tehát az, hogy mivel a jezsuita 
rendet örökre megszüntető 1773-iki pápai bréve és az ahhoz 
járuló királyi piacet jogérvényesen megszüntette a jezsuita 
rend reczepcziójáról szóló 1687 : 20 t.-cz. jogalanyát, ez a 
törvény elvesztette hatályosságát s ezt a jezsuita rendet 
új életre keltő 1814-iki pápai bullával se nyerte vissza, 
minthogy ehhez a szuverén magyar államhatalom alkot-
mányos tényezői törvényes formák közt sohase járultak 
hozzá : ezért az 1852-iki abszolutisztikus törvény alapján 
hazánkba visszatérő jezsuita rend ma is nélkülözi a tör-
vényes jogalapot. 

így, bárhogy szeretnők is, igen tisztelt volt pro-
fesszorunkkal ebben a kérdésben — legnagyobb sajnála-
tunkra — nem lehetünk egy véleményen. Afelől azonban 
a leghatározottabban biztosíthatjuk, hogy a jezsuiták 
magyarhoni szereplését illető „túlkedvezőtlen" fölfogá-
sunk legkevésbbé se hatott közre eme véleményünk 
kialakulására: hasonló körülmények közt más rendről 
se mondhatnánk egyebet. Hasonlóképen arról is biztosít-
hatjuk, hogy a pécsi esetet akkor is szóvátettük volna, 
ha nem jezsuita, hanem valamelyik másik, immár má-
sodik szerzetesi gimnáziumnak állami segéllyel való 
fölállításáról volna is ott szó. 

Bármennyire szívünkön viseljük is, különösen ezek-
ben a nehéz időkben, hogy a különböző keresztyén fele-
kezetek vállvetve küzdjenek a keresztyén világnézetet 
alapjaiban veszélyeztető s így minden keresztyén fele-
kezetet kisebb vagy nagyobb mértékben, de föltétlenül 
fenyegető áramlatok ellen, „haszontalan szolgák" ós 
„alvó őrállók" leUünk volna, ha szótlanul elhaladtunk 
volna a pécsi eset mellett, a mely oly közelről érinti a 
Pécsett oly nagy számmal tanuló baranyai kálvinista 
fiainkat és azok révén baranyai egyházaink jövő sorsát. 
Bármennyire érezzük is a vállvetett munka szükségét, 
egyházunk létérdekeit sohasem áldozhatjuk föl ezért! 

Első czikkünkben, hasonlóképen első válaszunkban 
is kiemeltük már, hogy ezt az időt, a mikor testvéreink 
százezrei és százezrei küzdenek és szenvednek távol 
csatamezőkön mindnyájunkért, a .kik idehaza vagyunk, 
nem tekintjük az ilyen kérdések bonczolgatására, vitatá-
sára alkalmasnak. Első czikkünk végén is rámutattunk 
arra, hogy a pécsi esetből ez alkalommal csak magunkra 
nézve vonjuk le a következtetést. Ezért ezzel a válaszunk-
kal be is fejezzük a magunk részéről a vitát. 

I)r. K. I. 

TÁRCZA. 

Kilencz forint legendája. 
A kis Ételre, a munkáslányra, 
Ráborult színes legendák fátyla, 
Szemfedőt szőttek a koporsóra. 
. . . Egy selyemszálat elhoztam róla. 

Tizenkét éves s sápadt volt nagyon. 
Kilencz forintot kapott szombaton. 
S ilyenkor, mint egy királylányt, várta 
Négy kicsiny testvér, négy kicsi árva. 

Rongyos királylány, vézna s oly kopott! 
Kilencz forintja fájón zokogott, 
Siratott sok tűnt álmot, néma kínt, 
. . . Ha összecsendült a kilencz forint. 

Egyszer beteg lett . . . és az ágy felett, 
Mint bús madár, a halál lebegett, 
Láthatlan kocsi várta befogva 
S a kis Etel mély lázba susogta: 

„Anyám, adj kilencz forintot ide, 
Elviszem a jó Isten elibe. 
Megcsörrentem s úgy mondom: Istenem ! 
A bűneimet bocsásd meg nekem." 

„Bocsásd meg — testem fáradt volt, fáradt 
— Elaludtam az esti imákat. 
Nem imádkoztam és nem daloltam, 
Hisz — jó Istenem — gyerek se voltam." 

„Sohase tudtam templomba menni 
És zsoltárt sem tudtam énekelni, 
De — négy testvérem — rongyos mindenik — 
. . . Kilencz forintot kerestem nekik." 

„Sok fényes pénzem majd megcsörrentem 
És a jó Isten nem űz el engem. 
A kilencz forint zsoltárt énekel." 
— Mosolygott és meghalt a kis Etel. 

És összekulcsolt fehér kezébe' 
Feküdt csöndesen egy heti bére. 
S másnap reggelre — csoda! — kis, meredt 
Kezéből a pénz eltűnt, elveszett. 

Helyette — bűvös mártírkoszorú — 
Kilencz hófehér, tiszta, szomorú 
Bús liliomszál borult reája . . . 

Ez a kilencz forint legendája . . . 
Muraközy Oyula. 

BELFÖLD. 

Képek a Bethesda-kórházból. 
II. 

Hangos csicsergéssel repül egy éhes seregélycsapat 
a gyümölcsös felé, .a kívánatos lakoma mohó inyencz-
séggel sürgeti őket; rátelepednek a dúsan megrakott 
ágakra s gondtalanul lakmároznak. 

De egyszerre csak egy pár erős dördülés hangzik 
s a gyanútlan sereg riadtan röppen fel s száll czéltalan 
menekvéssel valahová, ahol biztonságba jut. Egynémelvik 
azonban már nem tarthat velük . . . átlőtt szívvel utolsó 
halálos pihegés közt fetreng a porban; majd más tört 
tagokkal vergődik, tépett szárnnyal hever a cserények 
között. 

* 

Szegény, vergődő madár, hogy kerültél ide ? . . . 
Vadásznak fegyvere sebzett, pajkos gyermek keze tör-
delt össze, vagy botorul, korán elhagytad a fészket, 
hol anyai gond takart ? . . . Mi hozott ide a szúrós tövi-



sek, e kegyetlen cserények közé ? — Nézd, fönn a 
magasban mily fennen szállnak társaid, — hogy csattog 
szárnyuk, hogy ragyog a tollnk a napfényben! Nem 
óhajtanál-e velük szállni magasra, fel, egészen a felle-
gekig s haza találni a biztos fedél alá, mondd: nem 
vágyódol repülni? . . . 

S egy gyöngéd kéz nyúl szelíden érte s egy enyhe 
nyughely vár reá s a szegény, összetört szárnyú madár 
úgy érzi, hogy egykor még felfog ő is repülni a felle-
gek közé s a napsugár színarany fénnyel vonja be 
most még véres tollait. 

* 

Kora reggeltől estig ott dolgozott a gyárban, szor-
gos két keze lankadatlanul szolgáltatta a feldolgozandó 
anyagot annak a hatalmas gépezetnek, mely hangos 
kattogással nyélte-nvelte a belékerülő materiát, míg egy-
szer egy őrizetlen pillanatban a vasszörnyeteg a dolgos 
jobb kezet is felfalta! . . . 

Ott tette le a mentő-autó a kórház udvarában ; a 
folyosón szelíd szeretettel két diakonissza veszi gond-
jaiba, míg a hordágyon s műtőn keresztül a tiszta, 
világos kórterembe jut, gondosan vetett ágyán kíntól 
eltorzult arcczal piheg. 

Lelke sötét képeket lát. Látja a kétségbeesett 
özvegy édesanyát, ki ma este hiába várja haza a leá-
nyát, a kis testvéreket, kik kenyeret várva nyújtják 
feléje kezüket s kiknek az a dolgos jobbkéz már soha-
sem fog többé kenyeret hazavinni! — Látja magát 
nyomorban az utczasarkon, éhezve-fázva, árva balkezét 
nyújtogatva alamizsnáért, s minden beléhulló fillér mintha 
égési sebeket hagyna a koldulásra nem termett tenyéren. 
Lázasan fölsikolt . . . 

De íme, fölé egy kedves arcz hajlik s testvérkéz 
simítja forró homlokát s míg szelíd szóval csillapítja a 
diakonissza a háborgó lelkét, valami csodálatos könnyebb-
séget érez; valahogy megsejti, hogy abban a testvéri 
szóban, amaz egyetlen dicső Testvér szól a lelkéhez 
vigasztaló nagy szeretettel, s úgy érzi, nem oly rette-
netesen kietlen a jövő, nem oly kétségbeejtőn szomorú a 
helyzet; hisz . . . hogy is mondta az a fehér fejkötős, 
nyájas szavú diakonissza? . . . „0 megsebez, de le is 
kötöz" . . . „Az 0 sebeivel gyógyulánk meg" , . . 

Az Ő kezei sebeztek m e g ? . . . Oh, akkor Ő valami 
csodálatos gyógyulást fog adni! . . . 

Az Ő sebeivel gyógyulánk meg! Az Ő sebei! . . . 
Oh, micsoda sebek azok, melyek értünk véreztek! — 
Hogy kapta e sebeket ? Dolgozott a kenyérért kegyetlen 
gépek között? . . . Oh, neki nem kellett dolgoznia az 
eledelért, ki maga „az életnek kenyere!" . . . 

S a szenvedő csonka beteg mind többet vesz be 
az égi táplálékból s a gondosau alkalmazott testi orvos-
ság mellett a lelki gyógyszer is mind jobban hat s már 
érzi, hogy nőnek az összetört, eddig nem is használt 
szárnyak és bízva várja, hogy kinőjjenek, olyanokká, 
mint a galambnak szárnyai. 

S mire beheged a hiányzó kézfej helye, begyógyul 

a kétségütötte seb is a lelken, s szárnyal bátran, maga-
san, mint a felleg, mint a galamb a dúczhoz. — Az 
élet, gond s a kenyérharcz többé nem aggasztja, mert 
már is tapasztalja, hogy a ki az ég madarait táplálja, 
eltartja őt is, — kit gondos, hű kezek hazavezettek az 
Atya karjaiba . . . 

* 

Éles csilingeléssel szólal meg a bejárat csengője ; 
zavaros hangok sürgetik a kapu megnyitását s a vir-
rasztó testvér, ki éber gonddal figyel minden neszre, az 
egész nagy házban gyors, könnyű léptekkel siet át a 
sötét udvaron, hogy a zörgetőket bebocsássa. — Erős 
fuldoklási rohamok közt hoznak egy sápadt nőt, ki 
hörgő hangon egyre csak ezt kiáltja: „meghalok, meg-
halok!'" 

A rettenetes méreg, mit a harcztérre induló férj 
hagyott testamentumkepen (biztosítékul az élet nyomo-
rúságai ellen, útravalóul a halál és kárhozat örökkévaló 
kínjaihoz), megkezdte borzasztó munkáját s a „hitvesi 
hűség" e szerencsétlen áldozata irtózatos rohamok közt 
kiáltoz segítségért. 

Az orvos és a mellette működő testvéreknek min-
den igyekezete oda irányul, hogy némi könnyebbséget 
nyújtsanak e boldogtalannak; s minden lehetőt meg-
téve végre alább hagy a görcsös fuldoklás. Az ellenszer 
lassan hatni kezd s a kimerült test pár pillanatra elpi-
hen. A csillapítószer hatása alatt álom száll a szemekre, 
a bódult agy kissé kitisztul s az ébredés percze tisztább 
fogalmakat mutat a háborgó léleknek . . . Mint halkan 
lebbenő galambszárny közeledik az őrködő testvér a 
halálra kínzott beteg ágyához, szerető részvéttel simítja 
meg a verejtékes homlokot. 

Riadtan kérdi a szenvedő: „élni fogok? Oh én 
élni, élni akarok!. . . Ugye, meg fognak menteni ? Ugye, 
nem engednek meghalni? . . . Oh én nem akartam, . . . 
ő beszélt rá . . . ő ígértette meg velem, ha meghallom, 
hogy elesett, beveszem mind azt a pasztillát. . . s nem 
mertem meg nem tenni... féltem, hogy eljön, hogy szememre 
vesse, hogy nem tudok érte meghalni! . . . S most élni 
akarok . . . élni . . . élni . . . " 

„Élni?" . . . Ismétli halkan a testvér, tudja-e, mit 
jelent ez a szó? — Hinni a Jézusban! 0 így szól: „a 
ki én bennem hisz, ha meghal is, él"! S a ki Benne hisz, 
az győz, „a ki győz, annak nem árt a második halál"... 
(Jel. 2 : 11.) . . . A méreg már nagyobb rombolást végzett, 
minthogy a testét meg lehetne menteni s nem áltathatja 
valótlansággal, még a leggyöngédebb jóakarat sem a 
nagy útrj, készülőt, e hajótöröttjét az életnek s gyors 
segély kell, menteni, a mi szintén veszni indult: a lelket. 

A határozott beszéd, a bátor bizonyságtétel vilá-
gosságot vet a sötét lélek felé, Isten mentő szeretete s 
mérhetetlen kegyelme föl van tárva a megtévedt lélek 
előtt s csak egy mozdulat... már használhatja cserények 
közé hullott szárnyait s átröpülhet velük a halál sötét 
völgyén, megtisztulva, színarany fényesen . . . 

Nyáry Ilona. 



KÜLFÖLDI HÍREK. 

Az amerikai municziógyártás. Örömmel látjuk a 
külföldi lapokból, hogy Amerikában mind hangosabb és 
mind szélesebb körökből hangzik fel a tiltakozás a 
gyilkoló eszközök gyártása és kivitele ellen. Kiváló ke-
resztyén férfiak, egyháztestületek nyilatkozatairól olvasunk. 
Különös örömmel tölthet el bennünket az a híradás, 
hogy Mott János, a diákmozgalom egyik vezérembere, 
az edinburghi nagy missziói konferenczia elnöke egyili 
legagilisabb harczosa annak a mozgalomnak, a mely a 
milliárdosok és trösztök szülte export ellen irányul. 

Pusztulás. A Chronik der christlichen Welt cz. 
lapban két közlemény jelent meg a Keletporoszországot 
ért rettenetes pusztulásról, a kétszeri orosz invázó alkal-
mával. Különösen a másodszori betörés alkalmával vé-
geztek alapos munkát a megvert, visszavonuló orosz 
seregek. Az otthon maradt lakosság közül 15,000-et 
hurczoltak el az oroszok, elpusztítottak 30,000 házat, 
teljesen kifosztottak 80,000-et. Csak egyházi épületekben 
több mint négymillió márka kár esett. — Az újjáépítés 
már megkezdődött. A mi szék- és fővárosunk is részt 
vesz egy helység újraépítésében. 

A német diakonusok. Tudjuk, hogy Wieliem kez-
deményezésére a német belmissziói munkák szolgálatában 
ma már több mint 3000 diakónus működik. A háború 
ezeknek nagy részét is mozgósította. Eddig 160 elesett, 
316 megsebesült, 10 fogoly. A diakonusok képző-inté-
zeteinek legnagyobb része hadikórházzá alakult. 

Polémiák. Szinte fárasztó és még inkább fájdalmas 
a külföldi egyházi lapok azon közleményeinek olvasása, 
a melyekben a német, franczia és angol keresztyéneknek 
egymás ellen intézett vádjairól, szidalmazásairól, a fer-
dítések szülte invektivákról van szó. Mennyit „vétkeznek 
a falakon belül és kívül" az „ut omnes unnum sint" 
ellen! Különösen kitűnnek a francziák és angolok a 
németgyűlölet szülte rágalmak gyártásában. — Újabban 
a párisi luteránusok megtagadtak minden közösséget a 
német hitsorsokkal egy angol lap által elferdítve közölt 
német prédikáczió és hírlapi czikk alapján. — De hajba 
kaptak a pápa kemény intelmei ellenére a franczia és 
német katholikusok is. 

Hát a misszió ?! Most jöttek és jönnek vissza szá-
zával Indiából és máshonnan az eddig internált német 
misszionáriusok. Visszavonás van a morva testvérek kor-
porácziójában is. Mennyi seb a Krisztus testén ! Mikor 
gyógyulnak be ? Mily nagy szükség lesz arra a nagy 
Szeretetre, hogy begyógyuljanak ! p. 

A MI ÜGYÜNK. 

A szadai Kálvin-Szövetség sikerült vallásos estélyt 
rendezett f. hó 5-én az építendő új templom alapja és 
a hadi árvák javára. A gyülekezet leánytagjai ügyesen 
adtak elő egy vallásos tárgyú színdarabot, a mit Mátis 
Mártonné, a lelkész felesége tanított be. A tiszteletes 

asszony egyháztársadalmi munkásságának elismerése-
képen zsúfolásig megtelt az állami iskola terme, sőt a 
közönség fele künn rekedt s a rendezőség kénytelen 
volt az estélyt, nyomban megismételni a künn várakozó 
közönség számára. A délelőtti istentiszteleten utazó-
titkárunk prédikált s az estélyen is beszélt szövetségünk 
nevében. A szadai gyülekezet bejelentette belépését tag-
jaink sorába. A szép estély 200 K-át jövedelmezett, 
ennek fele a Nagypénteki Ref. Társaság hadiárváinak 
jutott, 

IRODALOM. 

Az Igehirdető márczius havi füzetének tartalma: 
dr. Tóth Lajos: Mértékletesség és takarékosság. Vasár 
napi. Kiss Samu: Mit tanulhatunk Jézustól a szenvedé-
sek között. Farsang végén Dr. Kováts István: Isten, 
mint vigasztaló anyánk. Úrvacsoraosztás előtt. Smid Ist-
ván : Tavaszi remények a honfiszivben. Vasárnapi. Mé-
száros János: Mikor a vakonszületettet is meggyógyítja. 
Vasárnapi. Beyer Fülöp : Vegyétek az Isten kegyelmét. 
Böjti. Szűcs József. A mi böjtünk. 

EGYHÁZ. 
. i 

Lelkészválasztás. A magyarpalotkai ref. egyház-
község Dósa Dániel kolozsvári katechetát, a strázsai ev. 
gyülekezet Holkó Mihályt választotta meg lelkészeül. — 
A tiszántúli püspök a klopodiai missziói egyházközségbe 
Streleczky Sándort, a resiczaiba Szombati-&a&o Istvánt 
nevezte ki lelkészekül. 

A tiszántúli ref. egyházkerület június hó 14. és 
következő napjain tartja közgyűlését. 

Püspöki körlevél. Dr. Tüdős István, a tiszáninneni 
ref. egyházkerület püspöke, mint a Sárospataki Ref. 
Lapokból olvassuk, meleghangú felhívást bocsátott ki az 
ország határszélén felépítendő mezölaborczi ref. templom 
érdekében. „Mezőlaborcz az utolsó hely, mondja, a hon-
nan a magyar ref. lélek éneklésben és imádkozásban 
felemelkedhetik az Úrhoz, a ki e na ry háborúban is 
megtartotta az ő híveit. A már régebben kijelölt temp-
lomhelyen hadd épüljön fel az Úrnak háza s a magyar 
szó hadd hangozzék onnan észak felé, a honnan az 
ellenség megsemmisítésünkre tört és a hol a magyar 
vitézség neki „megálli"-t kiáltott. A mezölaborczi síkon 
és magaslatokon elhullott magyar vitézek dicsőségének 
és emlékének hirdetésére szolgáljon majd az a templom, 
a melyben a magyar honszerelemnek lángja is örökké 
lobog." Az adományok a tiszáninneni ref. püspöki hiva-
talhoz küldendők. Hisszük, hogy a mi kerületünkben is 
sokan megszívlelik ezt a felhívást! 

Doktorráavatás. Mohácsy Lajos marczal-gergelyi 
ev. lelkészt a budapesti kir. tudományegyetem tanácsa 
jogtudorrá avatta. > 

Nagyszerű adomány. A mult héten megható levél 
kiséretében 710 K érkezett a szerkesztőhöz. Darányi 
Mihály, a 11. honvéd lovashadosztály lelkésze küldte. 
O gyűjtötte ezt a „perselypénzt" a mult hónapban tar-
tott tábori istentiszteletek alkalmával. Hadd álljon itt 
emlékezet okáért a szép levélnek egy részlete: „ A sze-
gény özvegy két fillérének története elevenedett meg itt 
előttem. Egyszerű közkatonák összegyűrve, eltakarva, 
nehogy valaki meglássa, 10 koronásokat dobtak persely-
ként kitett sapkámba. Egész havi zsoldjuk ez, de adták 
örömmel, jókedvvel, tudván, hogy a jókedvű adakozót 



szereti az Isten. Egy hónap alatt az istentiszteleteken 
700 K gyűlt össze (dr. Kulin zászlóstól utólag még 10 K 
érkezett. Szerte.), melyet postautalványon, mint a „M. 
kir. 11. honvéd lovashadosztály legénysége s tisztjeinek 
adományát"' a mai napon elküldtem Nagytiszteletöséged 
czímére, hogy az „az idegen — nem magyar — kór-
házakban fekvő ref. vallású katonáink vallásos iratokkal 
való ellátására fordíttassék". — Odafordítjuk! Legyen 
áldás a hős katonák nagyszerű adományának minden 
fillérjén ! 

Új templom a Doberdón. Vass Antal tábori lel-
kész most azon fáradozik, hogy a Doberdón levő kato-
náink számára mielőbb egy kis templom épüljön fel a 
front mögött. — Az említett lelkésztársunk dr. Baltazár 
Dezső püspökhöz fordult Urasztalához szükséges terí-
tőkért s az Uray Sándor vezetése alatt álló debreczeni 
„Testvéregyesület" össze is rakta a szükséges adomá-
nyokat, úgy hogy a terítő manapság készen van és el-
küldésre vár. A legnehezebb harezok színterén, jórészt 
a katonák adományából épült templom szép emléke ma-
rad a jelenlegi nehéz időknek. 

Aranymenyegzös lelkészpár. Február hó 26-án 
ünnepelte meg házasságának 50 éves évfordulóját id. 
Harsányi Sándor túrkevei ref. lelkész és neje, szül. 
Szigeti Vass Margit. E napon az egyháztanács tagjai 
testületileg jelentek meg a lelkészlakon s Győrffy Lajos, 
az egyház főgondnoka meghatott, meleg szavakkal tol-
mácsolta a gyülekezetnek szeretetét és ragaszkodását 
az agg lelkipásztor és családja iránt, ki 49 év óta szol-
gál már a kevii ref. egyház egyik lelkésze gyanánt. 
Az üdvözlő szavakra megható választ adott az öreg 
lelkipásztor. Majd Baja Mihály, az ifjabb túrkevei pap 
lépett elő s áldotta meg szíve szerinti beszéddel az öreg 
lelkészpárt, kérve még hátralevő életökre a jó Isten ke-
gyelmét. A Harsányi-pár 1866 február 26-án lépett há-
zasságra Debreczenben. Házasságukat az Úr 12 gyer-
mekkel áldotta meg, kik közül életben vannak nyolezan ; 
a fiúk papok, a leányok papnék lettek. Tizennégy unoka 
köszöntötte a boldog nagyszülőket, kik mindketten el-
érték a bibliai életkor határát: egyik 83, a másik 71 
éves. Adjon nekik a jó Isten csöndes, nyugodt és bol-
dog alkonyulatot. (L. E.) 

Drágasági pótlékok. A bácsfeketehegyi ref. egyház 
az 1916. évre drágasági pótlék czimen a következő se-
gélyeket szavazta meg: a lelkésznek 800 K-át, öt taní-
tónak egyenkint 150 K-át, a hatodiknak, gyermekei 
számára való tekintettel, 200 K-át, összesen 1250 K-át. 
— A simontornyai ref. egyházközség lelkészének 400 K-át 
ad a folyó évre ezen a czimen. Hisszük, hogy mind 
több meg több egyházközség teljesíti ezt a kötelességét. 

Kérdő pontok. Gyurátz Ferencz, a dunántúli ev. 
egyházkerület püspöke minden évben tűz ki témákat a 
lelkészegyesület számára. Most a következő időszerű 
kérdéseket ajánlja figyelmünkbe: 1. A háború tanulságai 
és az ezek által a társadalom és az egyház elé állított 
feladatok. 2. A vallás lélekemelő ereje a nehéz meg-
próbáltatások között. 3. Mit várnak az ifjúság nevelé-
sénél az iskolától az egyháztársadalom és a haza. 
4. A keresztyén vallás és a háború. 5. A reformáczió 
négyszázados évfordulója. Hogyan ünnepeljék ezt a 
gyülekezetek ? Mily alkotásokkal tehetik emlékezetessé 
az egyházkerületek és az egyetem. 6. A magyar prot. 
bibliatársulat. Megalapításának czélja s feltételei. Mikép 
állíthatjuk elő a munkássága megkezdéséhez szükséges 
anyagi erőt? 7. A lelkészképzés. Óhajtandó-e a gyakor-
lati életre minél alaposabb előkészítés czéljából a theol. 
akadémiai hallgatók számára a IV. tanfolyam bevégzése 

után lelkészi szeminárium szervezése egy évi tanfolyam-
mal. Hol lenne ez felállítandó? 8. Vonatkozással az E. A. 
261. §-ra, a lelkész termény-fizetésének megváltásáról, 
nem volna-e tanácsos az egyházkerületek, vagy az egye-
temes közgyűlés által oly értelmű határozat hozatala, 
hogy a főbb terményekre, gabona, fa, borra vonatkozólag 
az egyházmegye a lelkész és gyülekezet között létrejött 
megegyezést csak akkor hagyja jóvá, ha ez a termények 
mindenkori beszerzési árát biztosítja. 

Hírek az erzsébetfalvai egyházból. Az erzsébet-
falvai egyház életében, mióta új imaterme elkészült, nagy 
fellendülés tapasztalható. A minden héten csütörtökön 
este tartott vallásos estélyek rendkívül és állandóan 
látogatottak. A terem mindig megtelik nagy és komoly 
épülést óhajtó közönséggel, kik az ének, szavalat, szóló, 
szabadelőadás és bibliamagyarázatból álló számokból 
nagy lelki épülést és áldásokat merítenek. Vasárnap, 
márczius 5-én pedig, ez idén második szeretetvendég-
ségét rendezte, melyen a hívek, sőt másvallásúak is oly 
nagy számmal jelentek meg, hogy, bár meghívó és 
programm kibocsátva nem volt, a rendezőség csak a 
legnagyobb nehézséggel s még így is alig tudta a meg-
jelenteket helyhez juttatni. Maga a szeretetvendégség 
ez alkalommal is áldásosnak bizonyult, a mit az egyéb 
ének- és zeneszámokon kívül főleg dr. Misley Sándorné 
által tartott s az erzsébetfalvai nőkhöz és leányokhoz 
intézett előadása eredményezett, mely szemmel látható és 
nemsokára tényekben is megnyilvánuló hatást gyakorolt. 
Az v evangéliumi beszéd és Szinok Zoltán lelkésznek 
ehhez fűződő bibliai magyarázata nyomán ugyanis a nők 
és leányok részéről elhatározást nyert az, hogy az eddigi 
heti két énekórai összejövetel egyikét, a vasárnap 
délutánit, hitéletük mélyítésére, a biblia tanulmányozá-
sára s az örök igazságok megismerésére fogják fordítani. 
A szót követte a tett. Már vasárnap, márczius 12-én, 
megtartja evangelizáló, bibliaolvasó összejövetelét a 
Leánykör, kiknek vezetésére és erősítésére Misley Ili, 
a pesti leánykör tagja, az Úr ügye iránti szeretetből 
önként és szívesen vállalkozott. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
a következő adományok érkeztek: a 11. honvéd lovas 
hadosztály tisztjei és legénysége 710 K, Balatonendrédi 
egyház 10 K, gyűjtés ugyanott 46'80 K, Kiskunlaczháza 
93:75 K. Eddig befolyt: 5670 80 K. 

A vak katonák vallásos irataira Kunszentmiklós-
ról Szombati István 2 K-át, Baki Sámuelné 2 K-át, 
Dévay Lajos lelkész Dunaföldvárról 10 K-át, Tekeházáról 
Benkő Viktor lelkész útján Székelyhídi Bálintné Király-
háza 4 K-át, tekeházai reformátusok 6'50 K-át, Székely 
Ödön Hévízgyörkről 5 K-át, Tóth Kálmán Gárdonyból 
2 K-át, Agárdi Simonné Kolozsvárról 2 K-át adományo-
zott. Eddig befolyt: 175391 K. 

ISKOLA. 

A debreczeni egyetemi kör a Dunántúl és Nyugat 
között felmerült irodalmi vitában állást foglalt előbbi ja-
vára s határozati javaslatát a „Budapesti Hirlap" egyik 
számában közzétette. Állásfoglalásuk fő motívuma: „Mert 
azt az esztétikai és erkölcsi világot, azt a világnézetet 
ós életirányt, a melynek — elismeri — hü, sokszor 
mesteri visszatükrözője a Nyugat bélyegét viselő iroda-
lom, — de nem abból a czélból, hogy belőle kiáb-
rándítson, sőt, hogy tetszetőssé propagálja — : a Deb-
reczeni Egyetemi Kör ifjúsága ideáljaival homlokegyenest 
ellenkezőnek találja, mert eszményeinek összefoglalata, 



a melyeknek a megvalósítása körül reá váró nagy köte-
lességeket szent felelősségérzettel látja, érzi s akarja is 
érezni: egy áldozatos életű egyénekből álló, tisztalelkű, 
erős testű Magyarország, az összemberiség fejlődésének, 
boldogulásának munkálásában." 

Tanári székfoglaló a debreczeni kollégiumban. 
Egyházkerületünk őszi közgyűlésén esküt tett öt kollé-
giumi tanár tartja meg folyó hó 11-én délelőtt 10 órakor 
székfoglaló értekezését. A székfoglaló ünnepély sorrendje 
a következő: 1. Szövetségdal. Mozart. Énekli a kollé-
giumi kántus. Máosai Sándor ének-zenetanár vezetésével. 
2. Az ünnepélyt megnyitja a kollégiumi igazgató. 3. 
Székfoglaló értekezések: a) Erdős Károly: A Didache 
kora. b) Barcza József: A költői igazságszolgáltatás, c) 
Dr. Benigny Gyula: A keletturkesztáni ásatások indo-
germán szempontból, d) Dékán Sámuel: Az idegen nyel-
vek tanítása, e) Gáspár Albert: A Röntgensugarak elmé-
leti magyarázata és gyakorlati jelentősége. 4. Üdvözlések 
az egyházkerületi elnökség és az igazgatók részéről. 5. 
XXXV. zsoltár: Id. Sz. Nagy Károly átiratában. Énekli 
a kollégiumi kántus. 

Nagylelkű alapítvány. Özv. Czeman Mátyásné, a 
beszterczebányai ev. egyházközség tagja, .21,000 K ala-
pítványt tett egy ott felállítandó ev. polgári leányiskola 
javára. 

Sértés. A P. H -ban egy mélyen sértő czikk jelent 
meg (Zsoll Esti levele) a középiskolai tanárok ellen. Az 
volt benne, hogy a tanárok közül sokan gyáván kibúj-
nak a haza megvédésének kötelezettsége alól és akad-
tak ezek között olyanok, a kik a sebesülten visszatéri 
diákokat az erettségin megkínozzák. A z Országos Közép-
iskolai Tanáregyesületi Közlöny legutóbbi számában rész-
letesen foglalkozik ezzel a sértéssel és közli azt a szép 
elégtételt is, a melyet a „legilletékesebb helyről" nyer-
tek a tanárok. — Mi is több ízben megemlékeztünk arról 
a nagy szolgálatról, a melyet a tanárok teljesítenék ezek-
ben a nehéz időkben ott künn és itthon a front mögött 
és teljes megértéssel méltányoljuk azt a nagy felhábo-
rodást, a melyet közöttük e méltatlan támadás okozott. 
— Csak egyre kérjük tanárainkat. Éreztessék felhábo-
rodásuk súlyát egyértelemmel a P. H. és más lapok ellen 
akkor is, a midőn ezekben másféle „destruktív és az 
ifjúság nevelésének gáncsot vető" czikkek jelennek meg. 
A magyar középiskolai tanárság hatalmas statusának 
sok tagja veszett el a csatamezőkön, az itthonmaradtak-
nak kétszeres erővel kell küzdeniök a jövőben a magyar 
kulturális élet purifikácziója érdekében. 

EGYESÜLET. 
A Kethánia-Egylet, mint a Mustármag márcziusi 

számából olvassuk, márczius 23—26-ig terjedő szokásos 
évi ünnepélyei a következő sorrendben: A Bethánia-egylet 

évi ünnepélyének programmja 1916 márczius 23—26. 
között. Márczius 23., csütörtök este 7 órakor szeretet-
vendégség a skót misszió termében (VI., Vörösmarty-u. 
49.). Üdvözlő beszédet mond: dr. Molnár Gyula; bibliát 
magyaráz: dr. Kováts Lajos; az énekkar énekel, Takaró 
Géza előadást tart; zene és szavalatok. Márczius 24., 
péntek délelőtt 10 órakor a Bethánia helyiségében (VIII., 
Sándor-u. 23/a, II. em.): Lelkészek, szövetségvezetők 
értekezlete. Vezető: Nyári Pál. Ugyanakkor, ugyanott : 
Nők értekezlete. Vezeti: Vargha Gyuláné, előadó Csűrös 
István; délután 5 órakor: közgyűlés a ref. theologia 
dísztermében (IX., Ráday-u. 28. II. em); este 7 órakor: 
missziói gyűlés, ugyanott. Előadást tart: báró Podma-
niczky Pál. Márczius 25, szombat d. e. 1

 ?10 órakor a 
ref. theologia dísztermében (IX., Ráday-u. 28.) előadások: 
1. Bibliai tanulmány: a Szentlélek. Dr. Szabó Aladár. 
2. A megtérés Isten munkája az emberekben. Nyáry Pál. 
3. A hit két jellemző tulajdonsága. Kádár Géza. D. u. 
4 órakor ugyanott: 1. Növekedjünk a kegyelemben. 
Vargha Gyuláné. 2. Bibliai tanulmány : A Krisztus egy-
háza. Dr. Szabó Aladár. Március 26., vasárnap délelőtt 
10 órakor istentisztelet a Kálvin-téri ref. templomban. 
Imádkozik Petri Elek püspök. Prédikál dr. Szabó Aladár 
lelkész; este 6 órakor vallásos est ugyanott. Prédikál 
Vargha Tamás lelkész. A kar énekel. Végül imádkozik 
dr. Szabó Aladár. A konferencziára részvételi-jegy 1 K. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület f. hó már-
czius 15-én este 6 órakor a Ráday-utczai díszteremben 
családi estélyt rendez, a melyen az ünnepi beszédet dr. 
Kováts István theol. tanár mondja, költeményeiből fel-
olvas : Baja Mihály. Lesznek ezenfelül: bibliamagyará-
zat, szavalat, ének- és zeneszámok. 

Biztató szavak. A belügyminiszter, mint a napi-
lapokban olvassuk, elrendelte a zárórát. Éjfél után 1 
órakor az összes mulatóhelyek bezárulnak. Nem mondha-
tunk reá mást, mint azt: debuisset pridem ! A napilapok 
közül a legtöbb nagyon „hűvösen" fogadta ezt a ren-
deletet, sőt akadt egy, a mely így írt erről a rendelet 
megjelenése előtt: „Mire való volna a felesleges gyám-
kodás, a sötétség, korai elbújás, az éjjeli élet alákötése (!) 
Veszedelem idején van helyén nagy szomorúság . . . 
De nálunk van ezer ok arra, hogy vidámak, jókedvűek 
legyünk az éjjeli órákban. Kár volna minden igaz ok 
nélkül olyan színben feltűnni a világ előtt, mintha szük-
ségünk lenne csendes elvonulásra és a mértéken felüli 
takarékosságra" s így tovább. Arról nem ír az illető, 
hogy kiknek van kedvük most itthon mulatozásra. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
Több lelkész. Későn jött, jövő számban a vezető helyen. 

— H—a S—r P—s. A lap most már megy, tévedés történt. — 
K—1 E—e Br—n. A czikk ki van szedve, jövő számban most 
már majd jön. — N —k O—-a. Lekésett, legközelebb. 



H I R D E T E S E K . 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a -x *ac -jü-jczss sse -jí «áe m jí 

f f Csetkészhítadót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyula. 
Előfizetési ára egész évre í K 50 fíll., kül-
dendő Záborszky János czimére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

KUNZ JÓZSEF ESTARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

> : u : < 3 

Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri e s női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

! ! L e g ú j a b b a n m e g j e l e n t k ö n y v e k ! ! 

Ára K 
Hitünk hősei a XVI. században: írta dr. Pruzsinszky 

Pál , 3 — 
Akarsz-e diadalmaskodni. írta C. Skovgaard-Peter-

sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 
A vallás élete. írta dr. Szöts Farkas 3.— 

líoszorúfiizeteh: 
201. A tudás fája. írta Takács Mihály —.08 
202. Az elet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó órában. írta üjlaky Vilma —.08 
204. A japánok apostola. Irta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Istent szeretik. 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 halálban. írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon vallástétele. írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János. írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.08 
217. A hazai,föld. Irta Lengyel Gyula " —.08 
218. Jancsi. írta Losonczy Lajos —.08 
219. Acs Jancsi. írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket kér 

U o r n y á n s z k y V i k t o r könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., Skadémia-utcza 4. sz. 

E R Z S É 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 felszere'l hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ÉS POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA A N D R A S 

B U D A P E S T , IX., R Á D A Y - U . 4 3 . L , 4 . 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

Df F ^ i F O f l T T I ^ gőzüzemre berendezett csász. 
K t C U C t v v f 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. 
K 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 ós hangolásokat a leginórsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. K'atalógussul, 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 fellételek melleit. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlel feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy ííz 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 4,461.015 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 
Életüzlet állománya 19,013.128 K 

i 
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 nvujt, népbizosílási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



P I L N Z I L T 
visszahüldjüK ha a megrendelt árú 

nem felel meg. 
VidéKre 3 0 Korona r e n d e l é s n é l 
portóKöltséget n e m számítunk. 

Férfi-ing 100 minőség színes mellű db . . K 4.50 
Férfi-ing 100 minőség egész fehér db . . „ 4.50 
Férfi-ing 150 minőség damaszt mellű db . „ 5.50 
Férfi-ing 150 minőség kemény piké mellű db „ 5.50 
Férfi-ing 200 minőség kemény piké mellű db „ 7.50 
Férfi-hálóing 1 méter hosszú db . . . . „ 6.50 
Férfi-nadrág Ima köpper húzós db . . . . „ 5.— 
Férfi-nadrág Ima köpper gombos db . K 5.—, 6.— 

I n g - r e n d e l é s n é l kérjük a n y a k b ő s é g e t pon-
t o s a n m e g a d n i . 

Rövidárú-üzletünkben mindenféle szabókellék (kis-
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) kapható. 

Rendelések a legnagyobb körültekintéssel azonnal 
eszközöltetnek utánvét mellett. 

Herzog TestvéreK, Budapest 
Fő-üzlet: VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

. J 

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. 

® 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek é s a tan í tványa ik között a z 

E . B R E . S Z T O 
k é p e s ke resz tyén s zép iroda lmi , c s a -
ládi é s i f júsági h a v i folyóiratot . 
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. 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 
Háborús idők imádságosKönyve 

hadbavonult katonák és azok családjai számára 
Irta: SZOLNOKY GERZSON 
7-iK Kiadás ::ÁravászonKötésben 1 Korona 
10 db megrendelésnél 80 fül., 25 darabnál 75 fill., 
50 darabnál 70 fill , 10!) darabnál 65 fill., 1000 db 
megrendelésénél 55 fillér. 

Tábori éneKesKönyv 
Ref. katonafiaink részére 
Összeállította: URAY SÁNDOR. 
Ára 36 fill , 10 db megrendelésnél 22 fill., 100 darab-
nál 18 fillér, 10C0 darab megrendelésnél 15 fillér. 

ÖröKzöld Koszorú 
hősenik sirhalmára. 
Egybefonta: URAY SÁNDOR. 
Ára vászonkötésben 1 K, nagyobb megrendelésnél 
megfelelő engedménynyel. 

Jöjjön el a te országod 
Egyházi beszédek a világháború idejéből 
Irta: JÁNOSI ZOLTÁN. 
Ára fűzve 3 K, vászonkötésben 5 K, portóra 20 fi llér. 

Háború és vallás 
Felolvasások gyűjteménye gyülekezeti vallásos 
esték használatára. 
SzerKesztette és összeállította: KAPI BÉLA 
Ára 4 korona, portóra 20 fillér. 

KaphatóK : 
H E G E D Ű S É S S Á N D O R 
prot. irodalmi KönyvKiadóhivatalában 
* DEBRECZENBEN. * 



STOWASSER J, 

Orgona-harmóniumok. 
A Kyönyörft 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 maoya i — villamos erőre berendezet t — hangszergyár . 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

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

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

Bég minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
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, 
jntányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTAR 

XLIV. rendes közgyűlését 
1916. évi márczius hó 18-án délután 4 órakor, az in-
tézet he ly iségében (IV. ker., Deák Ferencz-utcza 7., 

I. em.), tartja meg. 

N a p i r e n d : 
1. Az igazgatóság jelentése. 
2. Zárszámadások előterjesztése a felügyelő-bizottság 

jelentésével. 
3. Felmentvény az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

részére. 
4. Mérleg megállapítása, nyeremény felosztása és kifi-

zetése iránti határozathozatal. 
5. Alapszabályok 41. §-ának módosítása. 
6. Három igazgatósági tag választása. 
7. Két felügyelő-bizottsági tag választása. 

Azok a t. részvényesek, kik ezen közgyűlésen részt 
venni szándékoznak, szíveskedjenek részvényeiket az alap-
szabályok 37. §-a értelmében* f. é. márczius 15-ig d. e. 12 
óráig az intézet pénztáránál letenni, mely alkalommal a 
mérleg is rendelkezésükre áll. 

Az igazgatóság . 

* 37. §. A közgyűlésen részt vehetnek mindazon rész-
vényesek, kik három nappal a közgyűlés megtartása előtt 
a le nem járt szelvényekkel együtt oly részvényt tesznek 
le a társulatnál, vagy a közgyűlési hirdetményben megjelölt 
más pénztárnál, mely legalább hat hónappal a közgyűlés 
napja előtt a letevő saját nevére Íratott. 

M Á R C Z I U S 15. Beszéd. 
írta: Ferencz Gyula dr K — . 4 0 

M Á R C Z I U S I D U S Á N . Egyházi beszédek 
és imák. 
Irta: Imrék Sámuel K — . 5 0 

H A Z A S Z E R E T E T . Tizenegy hazafias al-
kalmi beszéd. 
írta: D a n ó c z y Anta l K 1 .— 

M Á R C Z I U S Í 5 - É N . Egyházi beszéd. 
írta: Kovács Ferencz K — . 1 5 

M Á R C Z I U S 15. Beszéd. 
írta: Lombos Alfréd K — . 3 0 

E G Y H Á Z I E M L É K B E S Z É D . 
írta: Mészáros János K — . 3 0 

S Z A B A D S Á G . H A Z A . Újabb márcz. dalok. 
írta: Ábrányi Emil K — . 3 0 

Í848. M Á R C Z I U S Í5. (Története.) 
írta: Gracza György K — . 3 0 

TÖRTÉNELMI ÉS ISKOLAI JÁTÉKOK: 
M Á R C Z I U S Í5. Alkalmi színjáték. 

írta: Pásztor József K — . 8 0 
S Z A B A D S Á G Ü N N E P E . Ifjús. színjáték. 

írta : Pásztor József K — . 8 0 
Ö R E G H O N V É D . Jelenet. 

írta: Balla Miklós K — . 8 0 
A H O N V É D . Színjáték. 

írta: Balogh K á l m á n K — . 8 0 
A H A Z A Á R U L Ó . Színjáték. 

írta: Erdélyi Zoltán K — . 8 0 
T A L P R A M A G Y A R ! Ifjúsági színjáték. 

ír ta: Majthényi György K — . 8 0 
R Á K Ó C Z I . Színmű. 

írta: Eötvös K . L K 2 .— 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

Legczélszerűbb az összeget postabélyegekben v a g y pos tauta lványon előre beküldeni. Portóra 20 fillért kérek. 

flORNYÁNSZKY V l K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 63712. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZIÉ 
M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

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

Társszerkesztő : 
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Az Élet Könyvéből. 

A szírek megszaggatása. 

„De még most is így szól 
az Űr : Térjetek meg hozzám 
teljes szívetek szerint, böjtö-
léssel is, sirással is, kesergés-
sel is. És szíveteket szaggas-
sátok meg, ne ruhá-itokat, úgy 
térjetek meg az Ürlioz, a ti 
Istenetekhez : mert könyörülő 
és irgalmas ő, késedelmes a 
haragra és nagy kegyelmű és 
bánkódik a gonosz miatt." 

Joel 2.12-13. 

A háború szenvedései, megpróbáltatásai, nyomorú-
ságai által teremtett sötét képek, szomorú árnyak töme-
gébe újult erővel rajzolódik bele a nagypénteki kereszt. 
A szenvedések nagyhete közeledik, hogy a földi szen-
vedések és nyomorúságok felhőjén keresztül is meglás-
suk azoknak a mélységes szenvedéseknek titokzatos 
tüzét, a melynek fényénél Isten megkereste az embert 
s az ember leborulhatott újra az Úr trónja előtt. 

A szenvedések misztériuma azóta sem hagyta nyug-
ton az emberi elmét. De a mit a szellem megfejteni 
még nem tudott, annak mélységes értékét megérezte az 
emberi lélek a bűnbánat legbensőbb s leghatalmasabb 
perczeiben minden időben. „Térjetek meg hozzám teljes 
szívetek szerint, bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel 
is." Csak az igaz bűnbánat megtisztító fürdője után lehet 
a lélek fehér ruháját felölteni. Szenvedni kell, hogy fel-
emeltessünk, sírnunk, hogy megvigasztaltassunk, önma-
gunkat megsemmisítenünk, hogy új életet kezdhessünk-
A szíveinket kell megszaggatnunk, hogy az Úr nagy ke. 
gyeimét és erejét megismerhessük. 

A háború szenvedései is csak akkor válnak tisztító 
tűzzé a számunkra, ha az Istenhez való visszatérést, az 
ú j élet után való komoly vágyakozást ébresztették fel a 
lelkünkben. Ha valósággal egyénenkint akarjuk restau-
rálni a magunk nemzetét, a világot is s ezt a megúj-

hodást elsősorban magunkon hajt juk végre. A szív meg-
szaggatása két dolgot jelent. Jelenti először az egyéni, 
nemzeti vagy társadalmi élet bűnös, téves, veszedelmes 
voltának bűnbánó, vezeklő öntudatos beismerését és má-
sodszor az új élet után való őszinte törekvést. E nélkül a 
szenvedéseknek nincs megtisztító és felemelő hatása az 
életünkben. Értékelni sem tudjuk őket s türelemmel sem 
viseljük soha. Szóval meg nem győzhetjük, nyomasztó 
súlyuk alól nem szabadulhatunk. 

A vallásos élet e szomorú apálya mellett, a mely-
ben minden látszólagos újjáéledés mellett még ma is 
élünk, a szívek megszaggatása mind ritkább jelenség, 
nem is szólva arról, hogy nagyobb tömeg emberre vagy 
egy egész népre is kiterjedjen. Egyetemes imanapok, en-
gesztelő körmenetek rendezése mind jó részben a ruhák 
megszaggatását jelentik csupán, vagyis a külsőségeket 
s nem a szívek megfordulását, ú j életre ébredését. 

Azonban az Úr szenvedéseire való emlékezés e 
komoly heteiben, a mikor Krisztus szenvedéseinek örökké-
való tükörében vizsgáljuk az emberiség millióinak szen-
vedéseit is, százszoros erővel kell a szívek megszagga-
tását prédikálnunk. Mert mindenkor készen kell ugyan 
lennünk arra, hogy a keresztyénség elveit e világban dia-
dalra juttassuk, de százszor inkább ilyenkor, a mikor a 
világtörténelem maga is fordulóponthoz ér, sok tekintet-
ben tabula rasa-t csinál a nemzetek életében s még 
könnyebben megteremti annak lehetőségét, hogy újult 
és még nagyobb erővel vigyük bele a vére vesztett, 
megkínzott, új, biztos, erőteljes ideálokat kereső emberi-
ség lelkébe a Krisztus lelkét és hatalmát. 

O. 

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

Szövetség titkári irodájában (IX. ker., Ráday-
utcza 28. szám). 



A SENKI GYERMEKEI. 
Minden különösebb bevezetés nélkül, egész rap-

szodikusan bocsátjuk előre, hogy mi, református lelki-
pásztorok, vagyunk a senki gyermekei. Az istengyermeki 
méltóság mellett' ezt a kevésbbé megtisztelőt a világ 
ad ja most nekünk. Most, a mikor még az útkaparóknak 
nyomorúságát is megértik, a református lelkipásztorokét 
nem veszi észre senki. Az állam a szerencsétlenül al-
kalmazott „paritás", vagy mi miatt egyszerűen napi-
rendre tér jelen mostoha sorsunk felett. Anyaszentegy-
házunk egyeteme a „ nincs fedezet "-féle válaszokkal 
ad ja ki utunkat. Az eklézsiák nagy részében, hol a nép 
szűkkeblűsége, rövidlátása és hálátlansága nem épen ú j 
dolog, különös elszántságra van szükség, hogy meg 
merjük koczkáztatni a keserves kérés t : adjatok. A hol 
meg egyáltalán nincsen miből adni, ott csakugyan hall-
gatni kell, mert gyűjtést indíttatni a gyülekezetben a 
megszorult lelkészcsalád számára — egyszerűen lehe-
tetlen. Erkölcsileg lehetetlen . . . 

Nem adunk tanácsokat, nem szolgáltatunk terveket 
arra nézve, hogy miből fedeztessék az a bizonyos drága-
sági pótlék. Tervekben, tanácsokban, matematikai szá-
mításokban úgy sincs már hiány. De szeretnők bele-
kiáltani a világba, belekiáltani azt a szomorú valóságot, 
a mit sokan nem igen akarnak megérteni, hogy legalább 
ezer református lelkészcsalád valósággal nyomorog. Ezer 
református lelkészcsaládon nem lehet már oly hamar 
segíteni, hogy e segítség egy kicsit későn ne lenne. 

Nem akarunk most érdemeinkre hivatkozni, nem 
hányjuk fel szolgálatunk értékét. Az érdemek borostyánja 
most klizdő és vérző hőseink homlokát ékesítse. De meg-
merjük mégis kérdezni : nem volna-e emberséges, sőt 
istenes dolog reánk is tekinteni e nehéz időkben? Egy 
igazán megértő szív mikor fordul már a mi nyomorú-
ságunk felé ? Ez a komoly megértés már majdnem a 
megoldás lenne, mert csak a megértő szívből támadhat 
jóakarat , az akaratnak ereje pedig a lehetetlennel is 
megbirkózik. A segélykiáltásra miért nem jön hát ez a 
felemelő válasz: ne maradjunk süketek, menjünk és 
cselekedjünk, vigyünk egy kis könnyebbséget azokba a 
tisztes hajlékokba, hol az Úr szolgáinak, a magyar 
nemzet felkent apostolainak lelke az övéiért való keser-
ves gond miatt gyötrődik. Hol van az erős, kinek szíve, 
hatalma, bátorsága is van ránk hallgatni, raj tunk segí-
ten i? Hol a bölcs, ki tud nekünk olyan választ adni, 
hogy válasza már maga a kész segedelem legyen? 

Az, a mit eddig tapasztaltunk és hallottunk, nem 
valami biztató. Helyzetünk felette nehéz, de a mivel el-
elintózgetik panaszunkat, az csak olyan könnyen oda-
vetett, üres szó. Igazi megértésnek nyomaival nem igen 
találkozhatunk. 

Fejünk a gondoktól szédül. A mindennapiért, csa-
ládunk fenntartásáért való súlyos aggodalmunk számlák 
számontartása közben idegrendszerünk őrlődik, életörö-
münk pusztul, eszményeink elhomályosodnak szemünk 

előtt, Segítséget várunk! Hívják e segítséget drágasági, 
vagy családi pótléknak, hívják hadisegélynek, mindegy, 
csak jöjjön mielőbb! Lágymeleg sopánkodás, leeresz-
kedő sajnálkozás nem lehet komoly válasz a mi segély-
kiáltásunkra. S ha ezt szánták volna nekünk válaszul, 
akkor mi ebből nem értenénk ki mást, mint azt a keser-
ves megaláztatást, hogy mi, lelkipásztorok, értéktelen 
szolgálatunkkal, meddő életünkkel senki gyermekei va-
gyunk. 

Több református lelkész. 

GONDOLATOK. 
— A magyar evangéliumi nőegyesiiletek nemzeti szövetsége kon-

ferencziájával kapcsolatbau. — 

Örömmel engedünk a Nagytiszteletű szerkesztő úr 
azon szíves felszólításának, hogy számoljunk be a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban is konferencziánkról. Hogy mind 
ez ideig nem kopogtattunk magunktól ís a szerkesztőség 
a j ta ján — a szíves fogadtatás jóleső tudatában —, annak 
oka konferencziánk első eredménye, lelkünk mély magába 
szállása: „vigyázzatok és i m á d k o z z a t o k . . . " 

Ez természetes, hisz' a munkamező óriási perspek-
tívája, a kötelességek tömege, az Úr Isten kitüntető ke-
gyelméből a reánkbízottakkal szemben való komoly köte-
lesség érzete kell hogy a lelkesedés fellángolásai után 
felébressze bennünk a-magunk mérlegelését s ez kicsiny-
ségünket és gyengeségünket tár ja elibénk. Vigyázzunk, 
de imádkozzunk és azután „mindenre van erőnk a Krisz-
tus által . . . " 

A programmszámokról és a konferenczia külső 
lefolyásáról már történt megemlékezés a „Hírek" cz. 
rovatban, itt tehát inkább a lelkünkben felmerült gon-
dolatokról szólunk. 

A „nemzeti szövetség" nagyjelentőségű eszméjét 
és az ezen alapon kifejthető egyetemes munka ügyét 
eddig csak néhány komoly, széles látókörű női lélek vitte 
imáiban az Úr elé. JJtazótitkárra van itt is szükség, a 
ki külön a nemzeti szövetség dolgait intézze, így lehet 
azután igazán „nemzeti" munkáról szó, a melynek há-
rom irányba kellene hatni és három társadalmi osztály 
evangéliumi alapon álló nőit egyesíteni egy erős, jelen-
tőségteljes szövetségben. Az eddigi evangéliumi alapon 
álló nőegyesületek tagjai túlnyomóan a középosztályból 
kerültek ki. És egy-egy ilyen nemzeti szövetségi kon-
ferenczián érezzük csak igazán, hogy mit jelent az, ha 
időnkint összegyűlve betekintést nyernek egymás életébe 
és munkájába mind a három társadalmi osztály női. Az 
idén történt meg először, hogy tisztán a magyar föld-
műves osztály asszonyaiból alakult egyesület kérte fel-
vételét a nemzeti szövetségbe Mindannyiunkra mély 
hatást gyakorolt az a kedves szerénységgel párosult 
komoly méltóság, a mellyel elfoglalta helyét a felszólí-
tásra az egyik küldött az egyesületek működéséről be-
számoló elnökök és titkárok sorában. A fekete kendővel 
keretezett szelíd arcz szent kötelességérzetet keltett lel-



künkben a magyar néppel szemben, de valami szelíd, 
szemrehányó fájdalmat is az eddigi mulasztások miatt 
és mélységes hálát az Úr Isten iránt, a ki újra meg-
ragyogtatta előttünk azt az értékes kincset, a mit az 0 
végtelen kegyelme megőrzött a polgárasszonyok lelké-
ben a szélsőséges irányzatok hullámcsapásai között is, 
a melyek bizony a falukba is elhatottak. Megvárta a 
magyar asszony ösztönszerű várakozással, a míg az evan-
gélium napjának ragyogása mellett mozdulhat meg és 
veheti ki a részét a modern élet küzdelmeiből és örö-
meiből. 

Sokkal nehezebb a mély evangéliumi szellemet 
újra diadalra juttatni a középosztály széles rétegeiben. 
Itt kell tekintetbe vennünk a feminizmus szervezetét, 
hatását és a nem öntudatos keresztyéni alapon való 
működését. Nagy értékek és energiák vannak felhal-
mozva a feminizmus híveiben és nekünk, keresztyén 
nőknek, meg kell találnunk az utat és módot arra, hogy 
ebbe a nagj-jelentőségű mozgalomba belevigyük az evan-
géliumban gyökerezett ideálizmusunkat és be kell bizo-
nyítanunk, hogy ez nem utópia; viszont pedig tőlük sok 
ügyes gyakorlatiasságot kell elsajátítanunk nekünk, a 
kik olyan jól érezzük magunkat a mi szép „külön" 
világunkban, hogy kissé nehézkesen mozdulunk ki belőle 
a tülekedő nagy életbe és ha kimozdulunk is : hama-
rosan bevonjuk újra a vitorlát . . . 

Ha ezen két osztály körében Isten segedelmével 
sikerrel munkálkodunk, akkor hisszük, hogy a felső 
körök asszonyai, azok is, a kik még eddig tótlenül 
viselkedtek az evangéliumi alapon való társadalmi mun-
kákkal szemben, ha bebizonyítottnak látják ennek a 
munkának mindenidőkben való létjogosultságát, igazi 
belső békességre és tisztelettudásra nevelő hatását és 
zúgolódás nélkül való megadását „a császárnak, a mi 
a császáré, az Istennek, a mi az Istené", akkor fel fog 
tárulni a maga gyönyörű valóságában a kiváltságos tár-
sadalmi és anyagi helyzetnek örvendők számára adott 
Isteni megbízatás . . . 

Ezek a konferenczia által felidézett gondolatok. 
A legsürgősebb, úgyszólván „napi" munkaprogrammunkba 
felvettük a csecsemő- ós anyavédelem lehető legnagyobb 
arányú gyakorlását és a hadiárvák nevelését. A nők 
lelki mélyítését az evangélium alapján, bibliatanulmá-
nyozó körök keretében és a vasárnapi iskolákat, az 
eddigi munkánk leghatásosabb eszközeit természetesen 
szaporítani óhajtjuk és erről máris örvendetes hÍreket 
hallunk a konferenczia eredményekép. 

Hogy mindezeket őszintén és nagy bizalommal 
mondjuk el ezen lapban, a mely sok lelkésznek, tanító-
nak, papnénak és tanítónőnek kezéhez eljut, annak 
megvan az oka. Nemcsak jóindulatot, támogatást, hanem 
munkatársi jobbot várunk minden oldalról. Konferen-
cziánk tagjai mint egyik nehézséget említették meg több 
lelkész úrnak a bizalmatlanságát a nők munkájával 
szemben. Azt hiszem, ez nem ok a panaszra, hanem 
igenis arra, hogy nagy tisztelettel és megnyugvással 

hajtsuk meg fejünket a magyar Sionnak meggyőződé-
sükhöz híven ragaszkodó pásztorai előtt. És azután — 
mondjuk meg, hogy mit akarunk. Dolgozni akarunk, 
mert szeretjük a Krisztust, szeretjük az egyházunkat és 
tudjuk, hogy Isten mit bízott mireánk, nőkre. Nem kí-
vánjuk a feltűnést, nem óhajtunk tapsot, nem okoz örö-
möt a nyilvános szónoklás, de hogy ezt bizonyos alkal-
makkor, küzdve és érvelve a magunk szent meggyőző-
dése mellett, mégis meg kell tennünk, ezt ne írják 
rovásunkra, tekintsék a kor követelményének. A női 
hivatásba nemcsak az anyai, hanem a nevelői szerep is 
benne van. Bízzák tehát nyugodt lélekkel női kezekre 
a vasárnapi iskolák vezetését, fiatal leánylelkek irányí-
tását és szenvedő asszonylelkek felemelését, életük czél-
tndatossá tételét bibliakörök keretében. És ha aggodal-
maik vannak — hála Istennek, hogy aggódnak — a női 
„bibliamagyarázásokkal" szemben, tegyék meg azt, hogy 
minden héten egyszer gyűjtsék maguk körül a munkára 
készséges nőket és meggyőződésükkel, theologiai kép-
zettségűk segélyével neveljenek maguknak az adott helyi 
körülményeknek is megfelelő munkatársakat. Gyönyörű, 
gazdag, puritán, de eleven egyházi élet fejlődne igy 
hazánkban és a mély vallásosság, öntudatos hit talajából 
nőne ki a jövő nemzedék társadalmi és gazdasági élete 
is. Ez lenne az igazi béke és ebből fakadna hazánk 
szebb és boldogabb jövője. 

A jövő nemzedék nevelésénél is sokkal nehezebb 
a most forrongó, nagy időket élő felnőttek között való 
munka. 

Adjon az Úr Isten egyházunknak és nemzetünknek 
életükkel és életük folyásával bizonyságot tevő Pál apos-
tolokat és méltó munkatársul soha el nem csüggedő mély 
női lelkeket! 

Nóvák Olga. 

IFJÚSÁGUNK VÉDELME. 
A háború egyik szélcsendesebb napján, a mikor a 

borzalmas harczok hírei nem kötik le teljesen figyel-
münket, hiszen alig van közöttünk olyan, a ki ne ret-
tegne egy kedves életért, képzeletünkben megrajzoljuk 
a jövőt, azt az időt, a mikor elcsittul a harczi zaj s 
leszáll a béke, a háborítatlan kultúrmunka ideje. Fel-
vetjük a kérdést, vájjon az a nemzedék, a mely fel-
váltandja azokat, a kik a hazáért áldozták éltüket, 
ezernyi ezrét azoknak, a kikben az erőteljes ú j gene-
rácziót láttuk s reméltük, vájjon az őket követőt, a mai 
serdülő if júság lelkére minő befolyást gyakorolnak majd 
a bekövetkezendő megváltozott viszonyok. Vajha a nagy 
megpróbáltatás, a mely reánk szakadt, befejezője volna 
annak a léha irányzatnak, a mely erőt vett társadal-
munkon, vajha az eljövendő béke egy új, ideálisabb 
világnézlet hajnalhasadtát találná hazánkban, egy új fé-
nyes jövőnek előre készített szilárd alapzatát. 

Tudjuk, hogy ifjúságunkban, a ma még részben a 
középiskolák padjait nyomó fiakban kell keresnünk az 



új Magyarország jövendő férfiait s nehéz aggodalom 
száll meg, ha látjuk azt a ferde irányzatot, a melyen 
egy új szellem győzedelmeskedni nem tud. A Magyar 
Evangéliumi Diákszövetségbe tömörült keresztyén gon-
dolkozású, czéltudatosan előretörő if jakkal szemben kora-
érett, ferde irányzatot követők ragadják magukhoz a 
liarcztéren levők szerepét. Telve velük a kávéházak ós 
nyilvános mulatóhelyek termei. Eszményük a szabadság-
nak nevezett szabadság. Czéljuk a korlátlan élvezés, 
az énnek önző kultusza. Hiányzik az apai fegyelem, a 
tanárok tekintélye. Hiányzik a hit, hiányzik az erkölcsös 
irányítás. 

Nemzeti érdekünk, hazánk jövőjének kérdése, hogy 
megmentsük azokat, a kiket teljesen el nem nyelt a 
posvány. Nálamnál hivatottabbak fogják kidolgozni az 
ifjúságvédelem munkaprogrammját. Csak néhány intéz-
kedést említek feí, mint követendő példát és megvaló-
sítható lépést. 

A pózeni 5 ik hadtest kommandánsa nemrégiben 
foganatosított az ifjúság* védelme czéljából olyan rend-
szabályokat, a melyeknek értelmében a 17 évet meg 
nem haladó kiskorúak szülők, vagy felnőttek kísérete 
nélkül nyilvános éttermekben, vagy mulatóhelyeken meg 
nem jelenhetnek, szeszes italokat nem fogyaszthatnak. 
Nyilvános helyeken fiatalkorúaknak tilos a dohányzás. 
A mozi-előadások szigorú ellenőrzésnek vettetnek alá. 
A rendőrségnek jogában áll a fiatalok erkölcseire káros 
hatású képeslevelező-lapok, nyomtatványok stb. kirakatba 
helyezését, vagy elárúsítását megtiltani. Véleményadásra 
a kormányzó felhívhatja a közigazgatási hatóság tagjait, 
a tanítókat és tanárokat, az ifjúságvédelemmel foglalkozó 
férfiakat ós nőket. A 18 évet meg nem haladott, iskolát 
végzett foglalkozásnélküli i f jak kötelesek megszabott 
idő leteltével munkát szerezni, ellenkező esetben köte-
lesek elfoglalni a rendőrség által kijelölt állást. Kivétel 
a meghatározott hivatásra előkészülök, beteg, vagy be-
teges fiúk, továbbá azok, a kik a polgármester, vagy 
rendőrfőkapitány véleménye szerint kenyérkeresetre nem 
szorulnak. 

Tudjuk, hogy ez csak egy csekély töredéke annak 
a nagy munkának, a mely reánk vár az ifjúságnak he-
lyes irányba terelése körül. Késlekednünk mindazonáltal 
hiba volna, talán helyrehozhatatlan hiba ma, a mikor, 
bármily messze látszik a béke, mégis mindennap jobban 
közeledik hozzánk s a midőn talán épen a súlyos idők 
nyomása alatt legalább a többetérők szívében megvan 
az akarat a közreműködésre. 

A Kálvin-szövetség már eddig is felkarolta a ta-
nonczifjak körében az ifjúságvédelmi munkát, nem lenne 
lehetetlen kiterjeszteni azt legalább a protestáns iskolák 
tanulóira is. Tanárainkban bizonyosan kész segítőkre 
találna. A veszedelem nem az iskolák, a közép- és fő-
iskolák termeiben közelíti meg fiainkat, hanem a szabad 
napok és órak szórakozásra szánt idejében. A szórakozást, 
a fiatal léleknek oly szükséges vidám időtöltést ne von-
juk el tőlük, de ügyeljünk arra, hogy ezt a szórakozást 

ne ott keressék, a hol a test és lélek mételye csírázik. 
Némi korlátozás nem ellensége az egyéni szabadságnak, 
sőt annak eszköze : önuralomra, önmegtartóztatásra tanít. 

K—yné. 

TÁRCZA. 

Mag)^ar katonáinkhoz.* 
Éjszakon és délen, nyárszakon és télen, 
Ott küzdőtök éj-nap, mindig csak az élen; 
Szemben az ellenség számnélküli száma, 
S hull nagy ropogással a pokol villáma; 
Véreteket folyvást a mohó föld i s s z a . . . 
Ha csonkán, ha bénán, csak jöjjetek vissza. 

Kél, mint Betlehemben, az anyák siralma, 
Elsiratják azt is, a ki meg sincs halva; 
Könnye föl nem szárad az égő szemeknek, 
A remegő szívek mindennap temetnek; 
Gyásznak, siralomnak nincs vége, se h o s s z a . . . 
Ha csonkán, ha bénán, csak jöjjetek vissza. 

Romladozik a ház, a telek is puszta, 
Küzd, fárad az asszony, de ha nincsen gazda; 
Bajlódik egész nap jószággal, gyerekkel, 
Búval fekszik este, búra virrad reggel. 
Könny az özvegy ágyat sűrűn harmatozza: 
Ha csonkán, ha bénán, csak jöjjetek vissza. 

Eltűnt a vidámság; a mosolygó szüzek 
Csüggedt-szomorúk, mint a szomorú-füzek. 
Szűz ölükben szunnyad a jövő virága, 
Hátha ki sem nyílik, ott hervad hiába? 
Dér a virágbimbót hogy le ne hervassza : 
Ha csonkán, ha bénán, csak jöjjetek vissza. 

Jöjjetek, jöjjetek büszke diadallal, 
S mint a hogy' mentetek : bokrétásan, dallal. 
Megvédtétek vérrel szép magyar hazátok, 
De új feladat vár idehaza rátok: 
Isten a jövőt is tireátok bízta, — 
Építni hazánkat, óh jöjjetek vissza! 

Vargha Gyula. 

A gyülekezet. 1 

Tapogatódzik a Nóvák József ládbessenyői kurátor, 
jelenleg 10-es honvéd a Katona-Otthon tájékán. Egyike 
azoknak, a kik az első csoportos bibliaórán résztvettek 
és most, hogy hallott felőle valamit, meg akarta tudni, 
hogy csakugyan az a Bibliaolvasás megy-e Találkozik 
a Pécsi János urammal, a ki meg botrágyi presbiter, de 
most 11-es honvéd. A kurátor uram megszólítja: „Maga 

* Ezt a szép költeményt, melyet a szerző mult estélyünkön 
felolvasott, a Budapesti Szemle különlenyomatban több ezer 
példányban eljuttatta katonáinkhoz. 



magyar ember, úgy-e?" „Az én, eleitől fogva, maga 
talán a gyülekezetet keresi?" „Azt én." ,>No jöjjön, 
majd elvezetem." 

Épen szeretetvendégség van. A minek többrendbeli 
áldását tapasztaltuk. Közelebb hozott bennünket egymás-
hoz, a régebbi tagoknak serkentés volt, hogy tanuljanak 
verseket és szavalják is el, azonkívül pedig csodaszép 
verseket kaptunk — mind egyszerű bakáktól. Még eddig 
minden szeretetvendégség hozott egy költőt. Ha az idő 
megengedte, le is fényképeztettük a társaságot. 

Az uzsonnát úgy terveztük, hogy megfőzzük ma-
gunk. Azonban hát a gyülekezet csak úgy gyülekezet, 
ha vannak Tábithái és Fébéi, hát a jó Isten rendelt 
ilyeneket is. 

Megment a behívó Hartára, hogy a Hettesheimer 
Heinrich tiszt, úr vonuljon be tábori papnak. Otthon 
illendőképen elsiratta a felesége, meg a három kis lánya, 
hogy „elviszik apát a háborúba, aztán meghál". De hát 
nem halt meg, csak lefogyott tíz kilót s akkor rájött, 
hogy jobb lesz, ha felhozatja a családját, legalább lesz, 
a ki gondját viselje. Mert, hogy a tiszteletes asszony 
feleslegessé tesz minden gondoskodást. Igazi falusi papné, 
a kinek nincs más gondja, minthogy éljen a családjának 
és gondját viselje a szeretteinek. Ebben azután tökéle-
tességre is vitte, hogy még nekem is jutott a gondos-
kodásból, a mit én hálás köszönettel is vettem. Azonban, 
mivel nagyon sok fogyatkozással teljes ember vagyok, 
hát egészen rendbe akart szedni engem is. Én aztán 
megkértem, hogy hagyjon egy kis gubanczot rajtam, 
mert ón úgy szeretem. Ezen egy kicsit kiestem a kegyé-
ből. Azonban sok dolog volt, én nem értem rá, hogy 
törődjem a kegy vesztéssel. Tettük a dolgainkat. A tiszt, 
asszony közbe tagja lett a német Katona-Otthon hölgy-
bizottságának s végezte az ott reáváró teendőket. Fizette 
a tagdíját, főzte a teát a németeknek, fel is szolgálta 
nekik s ha közben megkívánt ő is egy csésze teát, azért 
is megfizette a 20 fillért. Én nagy örömmel hallgattam 
az előadását, mert szinte repesett a lelkem, ha rágon-
doltam, hogy egy falusi papné milyen pompásan meg-
állja a helyét itt az idegenben. Mikor aztán mi is csi-
náltunk szeretetvendégséget, megkérdezte, hogy hát ki 
főzi meg a teát. „Mi magunk," — feleltem nagy önér-
zetesen — „kitelik a bakából minden.® „No majd meg-
főzöm én", ajánlotta azzal a természetes közvetlenséggel, 
a mit én úgy megtanultam csodálni a falusi papnéknál, 
hogy annak párját sehol sem találtam még eddig. De 
ő megtetézte ezt a szívességet azzal, hogy kalácsot is 
sütött, a mi azért nagy szó, hogy lisztet ebben a kenyér-
szelvényes világban nem lehet kapni, de ő tudott annyi 
szelvényt megtakarítani, hogy jutott liszt a bakák kalá-
csára is. A takarékoskodás ugyanis nála külön művé-
szetté fejlődött. Sokszor megfigyeltem, hogy nem megy-e 
túlságba vele, de mindig megmaradt a takarékoskodá-
sával a természetesség ama határain belül, a hol kalapot 
kell emelni előtte. Én aztán nagy vidáman vártam a 
szeretetvendégséget, hogyne, mikor nekünk is adott a 

jó Isten hölgybizottságot. Ez azután ki is tett magáért. 
Mert hogy megjelent a két ev. lelkész is, dr. Scheuner 
Ferdinánd szenior és Jahn Richárd, aztán a szenior be-
szélt, hát a hölgybizottság tolmácsolta, azután, hogy azon 
sopánkodtunk, hogy jó volna, ha tudnánk zongorázni, 
mert biztosabban menne- az ének, akkor csak előáll a 
a tiszt, asszony, hogy tud ő játszani, s azzal már le is 
ült a harmónium mellé s vezette az éneket vele. 

Még dr. Szabó Aladártól tanultam, hogy a legjobb 
bizottság az, a melyiknek három tagja van, azután kettő 
otthon marad s a harmadik megcsinálja a dolgot jól. Hát 
mi mindjárt a harmadikat kaptuk a jó Istentől. 

Hanem, hogy Breszt-Litovszk alól megjöttek a se-
besültek, nagyon megszaporodott a gyülekezet, azonban 
a mi tiszteletes asszonyunk mellé adott a jó Isten egy 
másik tiszt, asszonyt, a Jalm Richárd lelkész úr nejét. A mi 
tiszt, asszonyunk igazi magyar asszony, komoly, nyugodt, 
egyszerű falusi papné, a Jahnné meg egy igazi német 
asszony, eleven, erélyes, igazi városi papné. Hogy meg-
csinálták a Katona-Otthont, hát vezeti az egészet. Gyűjt 
rá, ott van a bizottsági üléseken, tanácskozik, köt, szer-
vezi a katonák teaestélyeit — hetenkint kétszer — részt 
vesz a német gyülekezet családi estélyein s hogy meg-
jött a liartai tiszt, asszony, azt is ellátja azzal az ezer 
aprólékos utasítással, a minek a jelentőségét csak a 
nők tudják megérteni, mikor arról van szó, hogy hogyan 
lehet megélni egy idegen helyen s közben ráér észre-
venni, hogy a liartai tiszt, asszony maga vesződik a sok 
bakával, hát á legközelebbi alkalommal engedelmet leér, 
hogy ő is segíthessen. S mikor én meg akarom köszönni 
a szíves fáradozását, olyan természetes közvetlenséggel 
jelenti ki, hogy ezt „a hazáért" teszi, hogy úgy érzem, 
hogy ezt meg sem szabad köszönni, mert hogy ennek 
így kell lenni. 

De, hogy idő jártával még több bakánk lett, ren-
delt a jó Isten újabb segítséget, a „Frau Leo" és a 
leánya személyében, a kik valamikor Győrben voltak s 
most az itteni gázgyárak igazgatója az ura, hát ezen a 
•réven feljogosítottnak érzik magukat, hogy ők is segít-
senek abban a munkában, a mely a magyar sebesültek-
nek akar egy kellemes délutánt szerezni. 

így rendelt a jó Isten a gyülekezetnek hölgybizott-
ságot és én bizony nem tudom a hölgyeinknek meg-
köszönni máskép, minthogy az Isten áldását kérem rájuk. 

Brünn, Scheffel-Gasse No. 26. 
Kájel Endre, 

ref. lelkész. 

BELFÖLD. 

Képek a Bethesda-kórházból. 
» * s 1 

III. 

Jó magas volt a híd karfája s a tó vize csekély, 
a fenéken kemény, éles kő . . . egy kétségbeesett len-
dülés . . . ós tört tagokkal, tört lélekkel vergődik szegény 
elhagyatott leány I . . . % 



Oh, ő soha sem tapasztalt szeretetet, bárhova for-
dult kenyérért, munkáért, csak elutasításra, megvetésre 
talált. Czéltalan bolyongással jutott el a tóhoz s az a 
zöldes-barna víz ott, az est homályában, olyan rossz 
tanácsot adott neki . . . s most oda épsége is! . . . 

Zavaros álmából hogy felriad, azt hiszi, nincs is 
már ezen a földön. Tiszta levegőjű szobában fekszik s 
fehér, ragyogó körülötte minden; de a legragyogóbb az 
a nyájas szempár, mely részvéttől harmatosan pihen 
azon a fonnyadt arczon, melyet eddig mindenki meg-
vetett. 

Oh, igy ő reá sohasem nézett senki . . . talán csak 
álmodik 1 . . . I)e a gyöngéd szavak megpecsétlik a bol-
dog valóságot s most már tudja, hol van : abból a sötét-
vizű tóból egy másik csodaerejű „tóba" került, oda, a 
hol a harmincznyolcz évig sínylődő is meggyógyult a 
Mester egy szavára! (Ján. ev. 5.) Igen, azok a szeretet-
teljes szavak a testvér ajkán ezt igazolják. S mintha 
nem is érezné összetört tagjait, úgy tetszik : valami új 
képességet nyer . . . szárnyalni, igen ! szárnyalni, most 
tanul! . . . 

* 

Sebesen gördíti a gummikerekű karosszék a műtő 
felé azt a szegény beteges fiatal asszonyt, ki hosszú 
hetek, hónapok óta nem tud egy lépést se tenni súlyos 
lábbaja miatt. 

Olyan szép lenne az élet — otthon a kedves család, 
három szép gyermek, meg az édesapjuk . . . S nincs, 
a ki gondozza őket 1 0 az ágyhoz kötve, a kórház ko-
mor csendjében számlálja a napokat, melyek csak nem 
akarnak gyógyulást hozni; a kór oly makacs, hogy a 
legszakszerűbb kezelésre sem enyhül. Türelme fogytán; 
életkedve lankadóban. Nem szeret már még övéire sem 
gondolni; — hát még arra a vidám pezsgő életre, mely 
úgy sarkalta: minden órának leszakítni virágát! . . . S a 
munka ! . . . Oh, mily önfeledt szorgalmatossággal tudta 
magát odaadni a munkának; s most — még a gon-
dolat is teher. Nincs egy szikra lelkesedés, egy cseppnyi 
rugékonyság lelkében, csak keserűség, vagy közöny. 
Nem is olvas semmit, nem érdekli semmi! 

Ott hever a könyv az asztalon, ott hever lelke a 
cserények között . . . 

Nem, ő nem olvas, — de a belépő testvér kedves 
bizalommal ül mellé s kinyitja azt a nagy ósdi könyvet; 
s mielőtt elutasító mozdulatot tehetne, hangzik az ige: 

„Mint fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr . . 
(Ézs. 54 : 6.) 

„Én, az Úr, Istene vagyok minden testnek, vájjon 
van-e valami lehetetlen nékem . . . " (Jer. 32 : 27.) 

„Oh, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás 
nélkül va ló / (Ézs. 54 : 11.) 

. . . És a csüggedt fej felemelkedik, a közönyösen 
semmibenéző szemek fényt nyernek, a panaszra hajló 
ajkak szelíd, derűs mosolyra rándulnak s hangos vá-
gyódó sóhaj száll fel az eddig üres kebelből s a lan-
kadt kezek mohón nyúlnak a csodálatos könyv után s 

az elepedt lélek issza, issza az élet vizét, melyet meg-
talált, melyet — csak most tudja : mint szomjúhozott? 

S bár a kegyetlen kór nem tágit, egyre gyötri a 
beteg részeket, de fegyvere élét veszti s még a szen 
védés is édessé lesz Krisztus gyönyörűséges igája alatt, 
melybe immár alázattal haj t ja fejét, Isten megváltott 
gyermeke. 

íme, itt is kinőttek a szárnyak, a fennen szárnyaló 
lelkek vezetése mellett! Nincsenek már „cserények", 
csak tiszta, szabad, végtelen ege az örökkévalóságnak, 
melynek üde levegőjében ragyognak a galamb szárnyak ! 

* 

Nem tudom, elég világos volt-e a kép, elég élénk-e 
a színezés, megtestesítésére mind annak, a mi a sze-
meim előtt lebegett, de ha vannak, a kik nem lá t ják: 
a mit pedig minden jó igyekezetemmel tiszta világításban 
óhajtottam a szemlélők elé tárni — Isten örökkévaló ke-
gyelmét az emberek fiain s az 0 dicsőségét azoknak 
életében; mondom,^ha vannak, kik nem látnak e sorokon 
keresztül, úgy azoknak azt mondom : „Jöjjetek el és lás-
sátok meg!" 

Egy kicsit több érdeklődés a mi diakonisszáink 
iránt s több figyelem az ő munkájukkal szemben meg-
fogja hozni a kívánt eredményt s hozza is meg Isten 
segítségével, mikor majd így szólnak azok, a kik e 
czikkeket olvassák: „nem a te beszédedért hiszünk im-
már, mert magunk hallottuk és tudjuk(Ján. 4 :42 . ) 

Vajha mindenki megtapasztalná, hogy a ki itt a 
Filadelfia-diakonissza-egyesületben az 0 szolgálói által 
munkálkodik: maga e világ idvezítője, a Krisztus. 

Nyáry Ilona. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
Hírek Montaubanból. A Semain Religieuseben Lor-

riaux lelkész, a „l'Eglise libre" szerkesztője, beszámol 
lapjában montaubani látogatásáról. A theol. fakultás 
épülete sebesültek kórházává van átalakítva és csak az 
intézeti kápolna, á könyvtár ós két más helyiség nincs 
erre a czéira lefoglalva. Mindössze nyolcz hallgatója van 
a fakultásnak az öt tanár mellett. A tanárok előadá-
saikon kívül a pásztorok nélküli gyülekezetek lelkigon-
dozásában segédkeznek és más háborús munkát végez-
nek. A czikkíró megjegyzi azt is, hogy a fakultáson 
fekvő nagyszámú katholikus betegek kedvéért a falakon 
minden teremben feszületek is vannak. Találkozott Dou-
mergue professzorral is, a ki most is nagy tevékeny-
séget fejt ki úgy az irodalmi, mint az egyháztársadalmi 
munkák terén. 

A vakok könyvtára. Svájczban a vakok számára 
több mint 2000 kötetből könyvtár áll rendelkezésre 
franczia nyelven. Ezeket ingyen küldik szót. Van egy 
50 centimes-ért kapható könyvkatalógus. Az intézményt 
teljesen önkéntes adományokból tartják fenn és gyara-
pítják. — A jövőben nálunk is bizonyára nagyobb gon-
dot fordítanak a vakok szellemi nevelésére. 



Az angol magas egyház és a katholiczizmus. Több-
ször megemlékeztünk már arról, hogy az anglikán egy-
ház „magas egyházi" pártja milyen közel áll a róm. 
katholiczizmushoz és hogy sok papját, püspökét csak az 
államiságból eredő húsos fazekak tartják ott a Rómába ve-
zető út feléri. Most a németgyűlölet, a francziákkal, oro-
szokkal és az olaszokkal való szövetkezés még bátrabb 
kiszólásokra sarkalja ezt a pártot. Mint a Chr. d. Clir. 
Welt-ből olvassuk, élénken hangoztatják, hogy az angli-
kán egyháznak a háború utáu keresnie kell a közele-
dést ós egyesülést Rómával. 

A MI ÜGYÜNK. 

Felhívás. Most a napokban küldette szét a Kálvin-
Szövetség vezetősége a felhívásokat lelkipásztorainkhoz, 
gyülekezeteinkhez, Szövetségünk érdekében. Hisszük, 
hogy sok helyen talál megértésre, pártolásra. Itt e he-
lyen is megemlítjük, hogy minden, a Szövetségnek szóló 
pénzbeli küldemények Nemes Árpádhoz, a Szövetség 
pénztárnokához (IX., Kálvin-tér 8.), egyéb megkeresések 
pedig Kálvin-Szövetség, IX., Ráday u. 28. czímre kül-
dendők. 

P. Horváth Zoltán, lapunk egyik társszerkesztője, 
a háború eleje óta hadi szolgálatot teljesít. Most az ő 
kértére levettük nevét a lap. homlokzatáról. Mondanunk 
sem kell, hogy nagy sajnálattal és vonakodva telje-
sítettük ezt a kérelmét. Itt, e helyen is köszönetet mon-
dunk neki azért a szolgálatért, a melyet Szövetségünk 
ügyének mint társszerkesztő a békés időkben olyan nagy 
buzgalommal teljesített. A válás, hisszük, nem végleges: 
majd jönnek jobb, boldogabb idők. 

If j . Gonda Béla „A protestánsok és a jezsuiták" 
czímen egyházunkat és különösen lelkészeinket mélyen 
sértő czikket írt a Magyar Kultúra legutóbbi számába. 
Hogy a M. K.-ban minket sértő, bántó czikk jelent 
meg, az elvégre nem olyan nagy újság. Hiszen csak 
nemrég is a „bihari ú j vallás" alapításából kifolyólag 
a „Kaufmann-vallást" a reformáczióval, Luthert és Kál-
vint a Kaufmann Mórokkal és a Csicsónékkal állította 
párhuzamba. (3. sz. 142. 1.) A társszerkesztővel folyta-
tott polémia során is azzal szentencziázott meg ben-
nünket, hogy a jezsuitarendnek köszön annyit a ma-
gyar kultura, mint a felekezeti gyűlölködést szító s az 
ország egységét szükségtelenül megbontó uraknak (értsd 
a reformátoroknak). Ex uno disce omnes! Az ilyeneket 
meg szoktuk, ezekre nem reflektálunk. De a fentjelzett 
czikket nem „bb" és társai közül valamelyik, hanem i f j . 
Ooncla Béla írta, a ki ennek elején úgy mutatja be ma-
gát, mint a ki apai és anyai ágon „tősgyökeres refor-
mátus", id. Gonda Béla budapesti presbiternek és a 
Kálvin-Szövetség egyik alelnökének a fia. Ezt a czikket 
már csak mégsem hagyhatjuk szó nélkül. Nos hát ez 
a czikkíró a maga tősgyökeres református mivoltát azzal 
igyekszik nagy buzgalommal bizonyítgatni, hogy ő a 
jezsuiták működését különbnek és értékesebbnek tartja 
a mi egyházunkénál, a református papokat tudatlan, 
dilettáns, naiv embereknek deklarálja az egy Petri, az 
„új szuperintendens" (máshol idézöjelezett püspök) kivé-
telével, a ki szerinte legközelebb áll ahhoz a nagy kvali-

táshoz, a mely a kath. főpapokat és jezsuitákat jellemzi. 
Önérzettől duzzadó reformátusságát azzal is igyekszik 
bizonyítgatni, hogy szerinte az egy s igaz elfogadható 
magyar kultúra az, a melyet a „Magyar Kultúra" és a 
magyar jezsuiták propagálnak; nézete szerint az. a ki 
nem az ő általuk képviselt szellemben dolgozik, az kul-
turátlan, ártalmas teremtménye Istennek. Röviden ez a 
veleje annak a fogadott vagy fogadatlan prókátori czikk-
nek. — Ifi. Gonda Bélát nem ismerjük: nevével, kálvi-
nista hitéből és meggyőződéséből fakadó segítségével a 
mi lapjainkban, a mi egyháztársadalmi munkáink köré-
ben nem találkoztunk. A mennyire ebből a bemutatko-
zásból őt megismerhettük, azt kell gondolnunk, hogy ő 
egyike lehet a legnaivabb embereknek, ha abban az 
illúzióban ringathatja magát, hogy ő tősgyökeres refor-
mátus és lelkileg már nem messze, más regiókba gurult 
gyümölcse annak az ősi fának, a melyre oly nagy önér-
zettel hivatkozik. Bizony messze esett, — sajnáljuk, de 
nem tehetünk róla. Hiszen, sajnos, gurulnak jobbra is, 
balra is az almák ! De azt hisszük, hogy még a M. K. 
jobb ízlésű olvasói sem találnak semmi rokonszenvre 
méltót az ő szereplésében, a mely nagyon emlékeztet 
ama bizonyos madáréra és nem tartják ők sem dicsé-
retre érdemesnek azt a hithűséget és tősgyökerességet, 
a mellyel az illető czikkíró ott a „Magyar Kultúra" terén 
ékesítgeti és fitogtatja magát. Azt sem hihetjük, hogy 
id. Gonda Béla valami nagy élvezettel olvasta ott a reá 
való hivatkozást. A mi pedig püspökünket illeti, ő bizo-
nyára fájdalmasan sóhajtott fel ama tövis alatt, a mely 
azzal a „dicsérettel" lelkébe fúródott. — Bizony nagy 
hasznára lenne a mi egyházunknak, ha minél keveseb-
ben lennének benne a jezsuita és más körökben forgo-
lódó ilyen „tősgyökeresek" ! (p.) 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A nagylónyai ref. egyházközség 
Szutor Jenő beregszászi s.-lelkészt választotta lelkészéül. 

Új tábori lelkész. Endreffy János lajoskomáromi 
ev. lelkészt a hadvezetőség tábori szolgálatra rendelte be. 

Kitüntetett tábori lelkész. Mint értesültünk, Jávor 
János dunavecsei vallástanító lelkészt, ki jelenleg az 
orosz harcztéren teljesít tábori lelkészi szolgálatot, a 
király, hivatásának az önfeláldozással határos hű telje-
sítéséért, a II. osztályú ezüst vitézségi érdemkereszttel 
tüntette ki. Hogy méltó egyént ért e kitüntetés, ennek 
bizonyságául szolgáljanak az alábbi elismerő sorok, 
melyek másolata hozzánk beküldetett: „Egy hős tábori 
pap. Jávor János, református tábori lelkész kiválóságáról 
tesznek tanúbizonyságot az alábbi elismerő szavak, me-
lyeket Csekme Tamás 62. gy.-ezredbeli kadét írt haza 
szülőinek 1916. febr. 7-ről: Tegnap istentiszteletünk volt 
úrvacsoraosztással. . . Erről a papról már írtam, dé most 
is megemlékezem. Jávor Jánosnak hívják, dunamelléki 
születésű; a ki ismeri, mind azt mondja róla, hogy ilyen 
tevékeny és bátor lelkész nincs több a harcztéren. A mi 
hadtestünknek egyetlen református papja. Igyekszik hí-
veit minél gyakrabban meglátogatni. Lóra ül s pár nap 
alatt végig jár ja az egész hadtestet, akkor hazavágtat, 
postáját elintézi s mire más csapatok jönnek a tarta-
lékba, ő ismét ott van. Beszédjét, imáját gyakran per-
czekre félbe kell szakítania az ágyútűz miatt. Templo-
mozás után imakönyveket osztogat; jut a más felekeze-
titeknek is. Azután megkérdezi, nincs-e valakinek panasza 
családjának segélyezése ügyében ? Valószínűleg az ő 
agitácziójának köszönhetjük azt a szép ezüstserleget, 



a mit a dunavecsei kálvinisták küldtek testvéreiknek. 
Azt mondják, hogy támadások idején a hadtest legveszé-
lyesebb részéri vigasztalta a sebesülteket, közvetlen a 
tűzvonal mögött." 

A makádi ref. egyháztanács f. hó 12-én tartott 
ülésén 600 K drágasági pótlékot szavazott meg egy-
hangúlag lelkésze részere. 

Márczius 15-ét ünnepelték a múlt héten az egész 
országban. A nemzet virága, aranyifjúsága persze most 
sem ünnepelhetett velünk. Ebben az évben is odaszálltak 
elsősorban is gondolataink azokhoz, a kik a nagy élet-
halál-harczot vívják és az volt mindnyájunk imádsága, 
hogy jöjjön szebb és jobb jövő küzdő, vérző hazánkra, 
nemzetünkre. A theol. akadémia ifjúsága ebben az évben 
is a templomban ünnepelt. Oda mentünk d. e. 9 órakor 
és régi szokás szerint a szenior, Laky Sándor mondta 
az imádságot. Á megható istentisztelet a Himnusz ének-
lésével zárult. — A budapesti ref. fögimn. Arany János 
önképzőköre d. e. 11 órakor tartotta a díszteremben szép 
ünnepélyét, a melyen a „Nemzeti dalt" Haypál Béla 
VII. o. tanuló szavalta, alkalmi beszédet mondott Makó 
Zoltán VIII. o. tanuló, az önképzőkör ifj. elnöke. Taub 
József „Az ifjúsághoz" cz. versét és Szabadi Béla Vargha 
Gyula „Magyar katonákhoz" cz. költeményét szavalta. 
Voltak ezenkívül énekszámok is. Az ünnepély végén az 
igazgató a Rákóczi-zászlót átadta a zászlótartó legdere-
kabb osztálynak. — A Baár-Madas felsőbb leányiskolában-
is d. e. 11 órakor volt az ünnepély. Itt is voltak sike-
rült zeneszámok, szavalatok. Az ünnepi beszédet László 
Irma V.. o. növendék (gr. Degenfeld József unokája) 
mondotta. Az érdeklődő közönség, a melynek sorában 
ott volt báró Hazai Samuné is. a termet egészen meg-
töltötte. — A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület családi 
estélye este fél 7 órakor volt a Ráday-utczai díszterem-
ben. Megnyitóbeszédet dr. Koczogh András, bibliamagya-
rázatot Megyercsy Béla mondott. Dr. Kováts István theol. 
tanár megragadó előadást tartott a rokon finn népnek 
a szabadságért való évszázados küzdelméről és vetített 
képek nélkül is élénk színekben tárta fel az Ezer tó 
országának több nagyszerű kultúrintézményét. Baja Mi-
hály szép hazafias költeményeivel aratott sok tapsot. 
Ballmann Teréz szép énekét id. Victor János, Csapó 
Dezső nagy tetszéssel fogadott hegedűjátékát testvére, 
Csapó Boriska kísérte zongorán. — A máramaros-szigeti 
ref. liczeum Szilágyi István önképzőköre a vármegyeház 
dísztermében tartotta az intézet hadiárva-alapja javára 
ünnepélyét, a melyet dr. Győré János önképzőköri fel-
ügyelő tanár rendezett. — És végiil megemlékezünk 
arról a szép ünnepélyről, a melyet a váczi ref. egyház 
rendezett d. e. 10 órakor a templomban. Az ünnepélyen 
Dávid Lajos őrszentmiklósi lelkész prédikált, Kustár 
Dániel fegyintézeti lelkész mondott ünnepi és Sáfár Béla 
váczi lelkész záróbeszédet. Volt több szavalat, ének és 
orgonajáték a műsoron. 

„Tartozásunk Budapest iránt." Az erdélyi Ref. 
Szemlében a f. szerkesztő, Nagy Károly tollából a jel-
zett czímen meleghangú és a nagy konczepcziójú tervet 
méltányló czikk jelent meg. Megemlíti, hogy ott a Kál-
vin-téri épületben nyerhetne legjobb elhelyezést a M. P. 
I. T. könyvkiadó, nyomdai, könyvárusi és kolportázs-
vállalata is. — A mi a tervezett építkezés „országos" 
jellegét illeti, erről így nyilatkozik: „Az egyetemes egy-
ház támogatására a budapesti egyházközségnek nemcsak 
azon a czímen van jogos igénye, hogy tagjai — éspedig 
nem utolsó helyen az alig megadóztatható átmeneti ele-
mek — az oiszág minden részéből rekrutálódnak és mél-
tán igényli ezek gondozásában az egyetemes segítséget, 

hanem azon a czímen is, hogy az országos közalapba 
való tekintélyes befizetésével maga is nem kis áldozatot 
hoz az erőtlen vidéki érdekek támogatására. Méltó azért, 
hogy ő is támogatást nyerjen a saját specziális helyze-
téből folyó nehézségek győzésében." A többi egyházi 
lapok is rokonszenvesen emlékeznek meg az Emlék-
iratról. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabbau 
a következő adományok érkeztek : Ferenczy Sándor Ger-
jen 30, Asztalos Lajos gondnok Pestújhely 10 K. Eddig 
befolyt összesen 5700'80 K. 

A vak katonák vallásos irataira Bács-Kossuthfalva 
69-60 K. Eddig befolyt összesen 1825'50 K. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémia ifjúsága Kálvin 
János Körének estélye úgy szellemi, mint anyagi tekin-
tetben a teljes siker jegyében folyt le a inult vasárnap 
este a Ráday-utczai dísztermet színültig megtöltő nagy 
közönség részvételével, a mely nagy lelki gyönyörűséggel 
élvezte az igazán gazdag műsor minden egyes számát. 
B. Pap István tanárelnök megnyitója után a theol. ének-
kar adott elő két szép korált Arokháty Béla vezetése 
mellett nagy tetszéstől kísérve. Marton Lajos theologiai 
tanár a Jelenések könyve alapján adott elő zajos tapssal 
honorált bibliai előadást. Nagy tetszésben részesült Kul-
csár Juliska művészi éneke, a melyet Fehér Gizella kísért 
zongorán. Dr. Vargha Gyula államtitkár remek verseivel 
és azok nagyszerű előadásával ragadta el a közönséget. 
Egyet, a melyet „üzenetként" küldött el katonáinknak 
a Budapesti Szemle, mai számunkban közlünk. Rövid 
szünet után nagy hegedűművészünk, dr. Hubay Jenő ra-
gadta szűnni nem akaró tapsra a hálás közönséget. Ot 
is Fehér Gizella kísérte zongorán. Majd Rákosi Jenő 
előadása következett, Gyóni Géza költészetéről. Metsző 
gúnnyal, zajos derültséget is keltve, jellemezte előadása 
során az impresszionisták, futuristák és egyéb szélsősé-
ges irányzatok szertelenségeit és mutatott rá a Gyóni 
Géza „újjászületésére". Előadása végén nagy tetszéssel 
mondta el „Csak egy éjszakán" cz. remek költeményt. 
Utána Fiers Elek szavalt el néhány Gyóni-verset és az 
„Álom a sátorban" cz. melodrámát, a melynek zenéjet 
Arokháty Béla írta. Bizonyára sok helyen fogják ezt 
még elmondani, mert a dr. Szőts Farkasné-alap javára 
nyomtatásban is megjelenik. Az ifjúsági énekkar szép 
éneke fejezte be az emlékezetes éstélyt, a melyen püs-
pökünk is megjelent és a mely több mint 1000 K-t jö-
vedelmezett a Diákszövetség háborús munkái czéljára. 

A pápai ref. főgimnázium igazgató-tanácsa f. hó 
7-én tartotta tavaszi időszaki gyűlését, a melyen Kis 
József esperes-lelkész, az ú j főiskolai egyházi gondnok 
foglalta el az igazgató-tanács elnöki székét. A gyűlésen 
jelen volt Németh István ref. püspök, Beöthy Zsolt, a 
budapesti tudományegyetem e. i. rektora és az időszaki 
tanács tagjai csaknem teljes számban. Az igazgató-tanács 
nevében Beöthy Zsolt világi gondnok üdvözölte meleg 
szavakkal az új egyházi gondnokot, a ki meghatottan 
válaszolt és kegyelettel emlékezett meg kiváló elődjéről, 
Czike Lajosról. Az egyházkerület nevében Németh István 
püspök, a főiskolai és leánynevelő-intézeti tanárkarok 
nevében Csizmadia Lajos főiskolai igazgató fejezte ki 
a jókívánságokat. 

A magyar nyelv és irodalom a berlini és bécsi 
egyetemen. A berlini egyetem tanácsa meghívta dr. 
Gragger Róbert pedagógiumi tanárt, hogy a f. óv nyári 



szemeszterében a berlini egyetemen a magyar nyelv és 
irodalomból előadásokat tartson. A bécsi egyetemen pe-
dig az ural-altáji, vagy finn-ugor nyelvészet számára, 
tekintettel a magyar nyelvre, új tanszéket akar létesíteni. 

EGYESÜLET. 
A Budapesti Katona-Otthon j avára Auguszta fő-

herczegnó fővédnöksége, gr. Tisza István és neje és sok 
előkelőség védnöksége mellett nagysikerű művészi est 
volt az operában felemelt helyárak mellett. Két nagy 
művészünk, Dohnányi Ernő és Vecsev Ferencz szereztek 
az operát teljesen megtöltő nagy közönségnek igaz mű-
vészi élvezetet. Az estély tiszta jövedelme 11,000 K volt. 
Felemlitendőnek tart juk, hogy Fodor István . és neje 
1000 K-val váltották meg jegyüket a nemes munkát 
teljesítő intézmény javára. 

A „Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület" leányköre 
márczius hó 19-én, vasárnap d. u. fél 5 órakor a Ref. 
Főgimnázium (IX., Lónyay-u. 4/c.) dísztermében teadél-
utánt rendez, a melyen a háziasszonyi tisztet Dezső Er-
nőné, báró Györffy Pálné, Kollener Árpádné, özv. dr. 
Misley Sándorné, Péchy Kálmánné és Sándor Istvánné 
úrnők töltik be. Programm: 1. Herold: Ima a „Zampa"-
ból. Énekli a „L. Zs. E." énekkara. 2. Költeményeiből 
felolvas Orth Ambrusné. 3. Amerikáról felolvasást tart 
Henriette S. S. Kuyper, a hollandiai Vöröskereszt Egylet 
budapesti missziójának egyik vezetője. Tea. 4. Schubert : 
Bölcsődal. Énekli a „L. Zs.-E." énekkara. 5. Kozma: 
„Karthagoi harangok.0 Szavalja Fekete Ilonka. 6. a) 
Grieg: A királyleány; b) W e b e r ; Cavatina a „Bűvös 
Vadász ' -bó l ; c) Brahms: Kárbaveszett szerenád. Énekli 
Kozmowszky Emma, zongorán kíséri Precupás Luise. 
7. Burmester : Régi mesterek műveiből. Hegedűn játssza 
Sándor György. 8. Bibliamagyarázatot tart Petri Elek 
püspök. Belépődíj 1 K. Fenntartott hely 2 K. 

A ref. skót misszió nöszövetsége márczius 8-án, 
szerdán este Vörösmarty-u. 51. sz. alatti díszteremben 
tombolával egybekötött szeretetvendégséget rendezett, 
a melyen ima és bibliaolvasáson kívül Nagy Sándor 
énekelt. Előadást tartott Sebestyén Jenő. Zongorán ját-
szott Roller Irén. .Melodrámát szavalt Ilasenauer Magda, 
zongorán kísérte Weiner Margit. Duettet énekeltek dr. 
Hittrich Ödönné és Reidner Herniin. 

A tanév vége. Jankovich Béla- vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a mult hetekben körrendeletet 
bocsátott ki az ezévi tananyag beosztásáról. A rendeletet 
sok helyen úgy értelmezték, hogy az idén a tanévet 
korábban akar ják befejezni. A miniszter most kijelen-
tette, hogy neki a tanév megrövidítése nincs szándékában. 
A jelen tanévnek is zavartalanul kell addig tartania, a 
meddig a normális viszonyok között lart. Megeshetik, 
hogy egyes vidékeken specziális okokból, vagy egyes 
felekezetek specziális szempontokból kérni fogják az 
érettségi korábbi megtartását, de az állami iskolákban 
feltétlenül megmarad a tanév rendes tartama. Azokk: 
szemben, a kik érettségi vizsga nélkül, vagy tanulnia* 
nyuk megszakításával vonultak be, a miniszter álláspontja 
az, hogy mihelyt a harcztérről visszajönnek, minden 
lehető könnyítést meg kell adni ezeknek tanulmányaik 
befejezésére. Valószínűleg lesznek majd specziális kur-
zusok, de azok, a kik a harcztéren voltak, semmi körül-
mények közt nem kerülnek vissza az iskolai padokba. 

A 

G Y Á S Z R O V A T . 

Yajó Sándor pálfai (Tolna m.) ref. lelkész életé-
nek 38-ik évében elhunyt. Özvegye és két árvája siratja. 

Sebestyén Dávid kocsi ref. lelkész f. évi márczius 
hó 3-án, életének 59-ik évében elhunyt. 

Özv. Borbély Lászlónó, szül. Eimann Mária ipacs-
fai ref. lelkész özvegye életének 74-ik, özvegységének 
2-ik évében hosszú szenvedés után elhunyt. 

Cserényi Lajos, a szentmártonkátai ref. egyház-
község tanítója életének 27-ik évében a szerbiai harcz-
téren szerzett betegsége követkaztében folyó év január 
24-én a brassói kórházban meghalt. Hódmezővásárhelyen 
temették el. 

lí'j. Szathmáry József volt nagyszékelyi s.-lelkész, 
a ki egy év előtt tért át hozzánk a róm. kath. egy-
házból, szüleinél, Vaskúton (Bács megye) hosszas szen-
vedés után tüdővészben elhunyt Temetése f. hó 16-án 
volt Vaskúton; a gyászbeszédet Széles Áron bajai lel-
kész tartotta. 

Az erzsébetfalvai ref. egyháztanács fájdalommal 
jelenti, hogy Bakos József, a gyülekezetnek buzgó Ne-
hémiása, 17 éven át gondnoka, haláláig hű presbitere 
f. hó 13-án este 7 órakor, életének 58-ik évében, rövid 
szenvedés után elhunyt. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
O—th E—r B—t. Köszönet a kedves küldeményért. A jövő 

számban. — Z - y E—k. Sajnálatunkra nem közölhetjük. — A még 
hátralévők most már rövidesen sorra kerülnek. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

HIRDETESEK. 

Serdülő fía, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a a* <sse *x «á£ sx «se -x &se zs: -je. =.« 

„Cserkés^híradót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyűla. 
Előfizetési ára egész évre í K 50 fíll., kül-
dendő Záborszky János czimére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz* 

ÜSWniBMMSaWWBI 
A l e g S o b b 

kályhákat és kandallókat 
=3 szállít 

H E I M H . 
csáLsz&xrl é s I d r á l - y l 

y.dvarl szállító 

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

Valódi 
osak ezze 

a védő-
*«gygyei. 

Prospektusok és költség vetések Ingyen és bérmentvs. 
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 Valéria u t o a a l O . aas* 

M E I D I N G E R - O F E N 

^ H . H E I M ^ 



E R Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
B u d a p e s t , IV. Ker . , E g y e t e m - u t c z a 5* s z á m . 
Régi jó hírnevű, családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában, A mult évben űjonan épült minden modern 
kényelemmel l'elszere't hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX, RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

DIPr.PD ÍITTÁ gőzüzemre berendezett csász. 
I \ I L < v I H V vf I I \ 7 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. 
k párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matika!) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2U00-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a meiy mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban 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 

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 alatl a tagok hétszer részesültek az 
üzlel 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 Iv 
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 

„ j égijen „ „ . . 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 Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 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. 

® 

® ® 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

MM 

% 

® 
® 
® 
® EBRESZTO 

képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
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-

w dolatát. w 

© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- §> 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

® ® 
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® 

® ® 
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® 
® 
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!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsínszky 
Pál 3 — 

Akarsz-e d iadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209-
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 

Koszorúfiizetek:* 
A tudás f á j a . írta Takács Mihály . . . 
Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida 
Utolsó ó rában . írta Ujlaky Vilma . . . 
A j a p á n o k apostola. Irta Marjay Károly 
Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . 
Az ö reg ember . írta Lengyel Gyula . . 
A k ik az Istent szere t ik . írta Fejér Endre 
Az igazi is tentisztelet . írta Kirner A. Bertalan 

-210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . 
Az az egy is elesett . írta Kiss Géza . . 
Izsák. írta Bitay Béla 
A hé tpecsé tes könyv. írta Bitay Béla . 
Élet a ha lá lban . írta Marjay Károly . . 
Napoleon val lás té te le . írta Marjay Károly 
Husz János . írta báró Podmaniczky Pál . 
A haza i , föld. Irta Lengyel Gyula . . . 
Janes i . írta Losonczy Lajos 
Áes Janesi . írta Szabó Miklós . . . . 
Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós . . . 

—.08 
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— . 0 8 
— . 0 8 
—.08 
—.08 
— 1 6 
— 08 
—.08 
-.08 
- . 0 8 
- . 0 8 
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— 08 
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-.08 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. Ker., ftkadémia-utcza 4. sz. 



P É N Z É T 
visszaküldjük,, ha a megrendelt áru 

nem felel meg. 
VidéKre 30 Korona rendelésnél 
por tó Költséget nem számítunK. 
Férf i - ing 100 m i n ő s é g sz ínes mellű d b . . K 4 .50 
Férf i - ing 100 m i n ő s é g egész fehér d b . . „ 4 .50 
Férf i - ing 150 m i n ő s é g d a m a s z t mellű d b . „ 5 .50 
Férf i - ing 150 m i n ő s é g k e m é n y piké mellű d b „ 5 .50 
Férf i - ing 2 0 0 m inőség k e m é n y piké mellű d b „ 7 .50 
Fér f i -há ló ing 1 méter hos szú d b . . . . „ 6 .50 
Fé r f i -nad rág Ima k ö p p e r h ú z ó s d b . . . . „ 5 . — 
F é r f i - n a d r á g Ima k ö p p e r g o m b o s d b . K 5 .—, 6 . — 

I n g - r e n d e l é s n é l k é r j ü k a n y a k b ő s é g e t p o n -
t o s a n m e g a d n i . 

Röv idá rú -üz l e tünkben minden fé l e szabóke l lék ( k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) k apha tó . 

Rende l é sek a l e g n a g y o b b körül tek in tésse l azonna l 
eszközöl te tnek u tánvé t mellet t . 

Herzog TestvéreK, Budapest 
Fő-üzlet: VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszeryyar. 

STOWASSER J. 
cs. és kir*. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. z e n e a k a d é m i a , színházak, h a d s e r e g , művészek ú . szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: ÖntBház-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedíík vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
, gyár. — : 

Saját találmányú 
(RÁKÓCZI) tárogató 

általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. Iskolahsgedük 6kor.-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 1 2 7 6 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árúforga lommal . 

Most jelent meg! 

MennyoM kapuja 
Imádságok Konfirmált és felserdült ifjaK 

és leányoK számára 
* 

Irta SzolnoKy Gerzson 
A hivatott ioiaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és ünnepi imádságokon kíviil több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
és kedélymozzanatokra. — Ára a 168 oldalra terjedő 121/,, X 
8V? nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytisztelettí Lelkészi 
Karnak 10 példány megrendelésénél darabját 96 fillér, 25 
példánynál 90 fillér, 50 példánynál 84 fillér, 100 pél-
dánynál 78 fillér, 1000 példánynál darabját 66 fillér ked-

vezményes áron szállítjuk. 

K a p h a t ó : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prótestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 



£ H 
Jl E l k é s z ü l t tavaszi szövet, selyem és mosókelme míntagyűjteményem 

rendkívül gazdag és ízléses választékban, ^ Sífonok, len- és pamutvásznak, ^JJ 
csínvatok, köperek, paplankasmírvégből vágott fim m fim 

£ MINTÁIT, AZ ULLSTEIN-FÉLE 3 a 7 ím 
I SZABÁSMINTÁK DIVATLAPJÁT jjj 

ingyen és bérmentve küldi meg a czég. Méltóztassék egy levelezőlapon a 

Jjj MINTAGYÜJTEMÉNYT 8 
m i tx át ác cáe -Jt s ü r g ő s e n m e g h o z a t n i . «se & ^ < j e ^ 
w v í'w* 

m C T F B 7 M I Á 7 C F F cs.esbir.udv. m> 
% 3 | L K I l > J l J £ . 3 t r SZÁLLÍTÓ % 

| BUDAPEST IV., CALVIN-TÉR í. SZÁM jjj 
m. 

A -

HŐST JELENT MEG' - A h a l á l 
U I M I tfbbklH I I&éM* ImádságoK. — Hősi halált halt KatonáK Koporsója felett. 

Irta: Szombati SZABÓ ISTVÁN püspökladányi ref. lelkész. 
Ára 3.— Korona. Ára 3.— Korona. 

„Korszerű bibliai magyarázatok" 
II iK Kötete. 
Irta: T O R R Ó M I K L Ó S ikafa lva i református l e lkész . 
Ára 2 — Korona. Ára 2.— Korona. 

„ A m i t a l é l e k m o n d / ' 
58 evangyéliumi elmélKedés. 
Átdolgozások nagy írásmagyarázók műveiből. 

Ö s s z e á l l í t o t t a : B I T A Y B É L A d é v a i l e lk ipász tor . 
Ára 4.— Korona. Ára 4.— Korona. 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KJR. 'UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BÜDAPESTEN. 6 3 7 5 2 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIcsISKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

Szerkesztőség és k iadóhiva ta l 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptula jdonos és k i adó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr . 
tíelsó munkatarsak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: !) 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, nyolezad oldal 5 K. 

PA.UTALOM. Az Éle t Könyvébő l : Látomás — valóság. Marton Lajos. — Vezé rcz ikk : A református jogakadémiákért. Dr. 
Kováts Andor. — T á r e z a : Istenem. Osváth Eszter. Rajzok. Kiss Géza. — B e l f ö l d : „Senki gyermekei." Túri 
Károly. A gyermekmenhely telepeinek szervezése. Dr. Tóth Lajos. — I roda lom. — Egyház . — Iskola . — Egye-
sület . — Gyászrovat . — Szerkesz tő i üzene t ek . — H i r d e t é s e k . 

A z É l e t K ö n y v é b ő l . 

Látomás — valóság. 

János Apok. VI. 1-8. 

Ez a csodálatos könyv a maga idejében Krisztus 
visszajövetelét s a világ átalakulását várta ós hirdette 
és ennek előjeleiként rémes és szertelen víziókat örö-
kített meg szörnyű csapásokról, melyeknek az akkori 
világot megtérésre kellett volna indítani, de még sem 
indíthatták. E víziók általában idegenszerűen hatnak 
ránk, kik attól a világtól térben, időben és felfogásban 
messze esünk. De íme, az idők rémületes fordulása újra 
közel hozott minket az Apokalipszisz most megismert 
látomásához, melynek megvolt a vonatkozása úgy Jézus 
eszkhatologikus beszédeire (Mt. 24.6-8-)? m i n t bizonyos 
akkori történeti eseményekre, de mintha csak napjaink-
ban valósulna meg. 

Négy lovast léptet föl előttünk. Az első fehér lo-
von, íjjal ós koszorúsán jön, mint győző és hogy győz-
zön. Ráismerünk a szimbolikus alakban a Győzelemre, 
a Victoriára, mely elől jár, de végig megmarad. A má-
sodik tűzveres lovon jár, nagy karddal s elveszi a bé-
kességet a földről s öldöklést áraszt arra. Ez a Háború, 
mely tűzzel-vassal pusztít s fellépésében tulaj donképen 
a legelső. 

Utána következik harmadiknak egy fekete lovas, 
mérleggel kezében, hogy kimérje a szűken levő búzát, 
melyből egy liter egy dénár, vagyis körülbelül 36 fillér, 
holott előbb egy vékával adtak ennyi pénzért; árpából 
meg három liter egy dénár, a mi szörnyű drágaság, sőt 
éhínség jele, melyet e fekete lovas szimbolizál. De e 
szűkség az olajban, mely keleten zsiradékul szolgált és 
a borban, mely csupán luxuszczikk volt, nem mutat-
kozott. 

Utoljára jelenik meg sárga lován a Halál az Al-
világ kíséretében, hogy a föld negyedrészén a háborún 

és éhségen kívül még pestissel és vadállatok által is 
pusztítsák az emberiséget. 

Ezek és hasonló csapások megtérésre szóló fel-
hívások voltak az akkori világhoz, miként egykor az 
egyiptomi 10 csapás a fáraóhoz. 

Olyan viíágfelfordulásban élünk, mely ezeket a 
csapásokat most ránk hozta. Több mint másfél éve dúl 
a legborzasztóbb háború: czivilizált népek irtó és gyű-
lölködő harcza egymás ellen a pusztítás minden esz-
közével, A szörnyű lovas végig száguldott a világon 
veres lován s beláthatatlan időre elvette annak békes-
ségét. Nyomában jár sárga lován és öldököl fegyverrel 
és a nyavalyák minden nemével a halál. Sőt már a fe-
kete lovas éhínség is fenyegeti a még életben marad-
takat. Mérlegén kiméri napi eledelünket, melynek ára, 
ha nem éri is el még az Apok. VI. 6-ót, már mintegy 
háromszorosa a réginek és e drágaság olajunkat (zsí-
runkat) és borunkat sem hagyja érintetlenül. 

E háború minden csapásával együtt egy nagy meg-
próbáltatás mirajtunk is. Gyakran használt hasonlat a 
bibliában, hogy miként az érczeket a tűz, úgy próbál 
meg minket a szerencsétlenség: nemzeteket és azoknak 
különböző rétegeit és egyebüt. Már is látjuk a háború 
nagy tüzében a régi értékek nagy átértékelődését. Új, 
vagy régen elrejtett erők ós elemek törtek és törnek 
felszínre s ki-, vagy leszorítják a régieket. Elterjedt 
jelszavak, elméletek, előítéletek, szimpáthiák ós anti-
páthiák buktak meg, mint tévedések s adtak helyet 
másoknak, melyek vajha egyszersmind jobbak is len-
nének ! 

Örömmel állapítom meg, hogy a próbát eddig, ál-
talában szólva, kibírtuk s a magyar nemzetnek is oly 
értékei törtek felszínre, az egész világ szemei elé e 
borzasztó megpróbáltatásban, melyek nem egy elalélt, 
kimerült, hanem új és szebb életre, nagyobb és dicsőbb 
jövőre hivatott nemzet erőnyilvánulásai. A magyar vitéz-
ség, politikai érettség, önfeláldozó hűség és kötelesség-
tudás az egész világot meglepte s máris teljesült a költő 



jóslata: „a magyar név megint szép lett, méltó régi nagy 
híréhez". (Petőfi.) 

Még a nemzetiségi, politikai és felekezeti súrló-
dások, osztály- és pártharczok is elpihentek, vagy leg-
alább eltompultak egy időre a közös nagy veszély 
hatása alatt. Régi igazság: a külső nyomás belső össze-
tartást szül. 

De miként az Apokalipszisz csapásainak, úgy e mi 
nagy megpróbáltatásunknak is teljes megtérésre, erkölcsi 
újjászületésre kellene bennünket indítania. De ez még 
mindig nem történt meg. A háború első ijedelme alatt 
általános volt ugyan a lelki megrendülés, a nemzet min-
den rétegének magábaszállása, de a mint az imminens 
veszély elmúlt, elmúlt vele jórészben ez is és kezdődött 
ismét, illetőleg folytatódott itthon a régi léhaság és er-
kölcstelenség, mely újra megtöltötte a mulatókat. És e 
könnyelműeket nem térítette jobb belátásra és érzületre 
sem a határainkról idehallatszó halálhörgés, sem a se-
besültek, csonka-bonkák, gyászolók, sírók és aggódok 
fájdalma, mely megtöltötte az országot. Pedig ezek éret-
tünk is. az itthon maradt umlatozókért is szenvednek 
és mi adósaik, lekötelezettjeik vagyunk nekik, minden 
egyes szenvedőnek külön-külön, mert ők váltságul szol-
gálnak az egész nemzetnek, kik legalább annyit meg-
érdemelnének tőlünk, hogy fájdalmukat őszintén osszuk 
meg velük és enyhítsük, ha már az elesettek halálsor-
sában nem kell osztoznunk. A komoly idő komoly er-
kölcsöket követelne! 

De van még egy szomorúbb jelenség i s : az a 
mérhetetlen kapzsiság, mellyel egyesek úgy, mint bizo-
nyos érdekcsoportok, sőt osztályok a haza baját és pol-
gártársaik nyomorúságát igaztalan vagyonszerzésre hasz-
nálják fel. A háború természete úgyis az életszükség-
letekben bizonyos drágulást, a vagyonban bizonyos 
eltolódásokat idéz elő: egyiktől elveszi s a másiknál 
lerakja. Ez is sok sebet üt, de érthető. Ámde az a 
csúnya spekuláczió, a mely kapzsi számítással les pré-
dájára, megzsarolja s megcsalja a hazát, a hadsereget 
és a polgárságot egyaránt, oly bűn, melynek elkövetőit 
ki kellene vetnie minden emberi társadalomnak magából. 
Mikor a nemzet egészében és polgáraiban ily szörnyű 
megpróbáltatás alatt áll, mindenkinek arra kellene töre-
kednie, hogy ennek kibírását a nemzetnek és a polgár-
társaknak tőle telhetőleg megkönnyítse. 

De vannak vigasztaló, megnyugtató jelenségek is. 
Ezek között legfőbb az, hogy a mi Victoriánk is kijött 
fehér lován, mint győző és hogy győzzön; kijött s nem 
készül eltávozni tőlünk. Sőt — hogy Rákosi Jenő öt-
letét is felhasználjam — talán nem sokára ki fog kény-
szeríteni győzelmünk egy másik fehér lovat is rejtekéből 
s ezen fog ülni szintén fehér ruhában Pax, vagyis a 
békesség, egyik kezében olajággal, másikban a bőség 
szarujával. Az igazságos Isten áll igazságos ügyünk 
mellett. Megpróbál, de nem hágy el és nem veszít el 
bennünket, sőt szenvedésünkben máris ú j és szebb jövő 
.útját mutatja meg. 

Győzelmeink gyümölcsei meg fognak teremni nem-
zetünk életének minden viszonylatában, kifelé és befelé 
egyaránt. Teljesül Széchenyi mondása: „Magyarország 
nem volt, hanem lesz!" Új Magyarország, egyenlő társa 
szövetségeseinek, respektált ellenfele ellenségeinek, meg-
újulva s meggyarapodva számban és erőben, politikai, 
kultúrális és gazdasági életében. Ez legyen nemzetünk 
politikai újjászületése ! 

Sőt legyen ez a háború az európai és az egész 
világpolitika újjászülője is! Ezt a háborút nem a nem-
zetek akarata indította, hanem a politika hivatalos, de 
hivatástalan intézői. Fognak-e ezek okulni az eredmé-
nyekből, nem tudom, de azt hiszem, hogy a népek arra 
a meggyőződésre fognak jutni e nagy megpróbáltatás 
árán, hogy a legnagyobb győzelem eredményénél is 
biztosabb és jobb a békességes megértés útja. 

Kell, hogy a népek erkölcsi felfogása megváltozzék, 
megjobbuljon és érvényesüljön is e rémes megpróbál-
tatás alatt és után. Azok a milliók, kik a táborokban 
Isten kezét érezték magukon, mely megtartotta s egykor 
hazavezeti őket ezer veszélyen át, azok megtanultak 
imádkozni és másként értékelni a dolgokat, mint azelőtt. 
És ettől sokat várok: a népek erkölcsének, közszelle-
mének megjobbitását a hazában és a hazán kívül. Ezek 
számon fogják kérni az elesettek nevében is az itthon 
maradiaktól, a politikusoktól is, hogy mit csináltak az-
alatt, míg ők a hazáért szenvedtek. És e nagy számon-
kérésből csak jó származhatik a közéletre: több igaz-
ság, tisztaság és becsületesség a réginél. És több isten-
félelem és megértő, megbocsátó szeretet. Ez legyen a 
világ és benne nemzetünk erkölcsi újjászületése e nagy 
vér- és tűzkeresztségben! Úgy legyen! 

Marton Lajos, 
ref. theol. akad. tanár. 

A REFORMÁTUS JOGAKADÉMIÁKÉRT. 

E lapok szerkesztőségének előzékenysége folytán 
ismételten emelhettem már e helyen szót a református 
jogakadémiák érdekében. Legutóbb 1915 májusában, a 
mikor is különösen bővebben — habár még sem egé-
szen kimerítőn — fejtettem ki azon okokat, a melyek 
miatt egyházunk e tanintézetekről addig, míg ezt a ka-
tholikusok is meg nem cselekszik, le nem mondhat. 
Most akkori mondottjaimból csak arra az érvre emlé-
keztetek, hogy jogakadémiánk megszüntetésével feleke-
zetünk az egyetemi tanári szukkreszczenczia termelésé-
ből, a mely czélt a ref. akadémiák a jelenlegi református 
s akad. tanárokból lett egyetemi jogtanárok tekintélyes 
száma által is bizonyítottan teljes megelégedésre szol-
gáltak, jóformán teljesen ki fog szorulni! Épen ezért 
javallottam a ref. jogakadémiáknak tovább is fentartá-
sát, sőt ez intézményeknek megerősítésére és életképe-
sebbé tételére azt, hogy a három ref. jogakadémiának 
esetleges összevonásával vigyük ki egy református jogi 
fakultás vagyis egy, az állami egyetemék jogi karaival 



a minősítő vizsgák kivehetése tekintetében teljesen egyen-
rangú főiskola szervezését. 

Sajnálattal tapasztaltam, hogy e kérdéshez való 
hozzászólások elmaradtak, pedig nem hihetem, hogy köz-
véleményünket teljesen hidegen hagyhatná e főiskolák 
sorsa, a melyekből már annyian kerültek ki hű fiaiul 
egyházunknak s előkelő vagy épen vezető szerepvivőiül 
a magyar állami életnek. 

Most ismét bátorságot veszek magamnak a ref. 
főiskolai jogi oktatás jövőjének biztosítására felhívni a 
figyelmet. Három dolog teszi ezt ismét aktuálissá. 

Az egyik, hogy míg a ref. jogakadémiák megszün-
tetéséről — ez nyílt titok — illetékes helyeken szó van, 
addig a katholikus akadémiak végeszakításáról szó sincs. 
Legfeljebb a legkisebbnek, t. i. az egrinek a megszün-
tetéséről beszélgetnek, de a pécsi püspöki s a nagyvá-
radi kir. kath. jogakadémia fennmaradása kétségtelen. 

A második ok az egyetemes tanügyi bizottságnak 
közeli, áprilisi összegyűlése. Ez alkalommal fognak t. i. 
tárgyaltatni a kecskeméti, mármarosszigeti és sárospataki 
jogakadémiáknak azon memorandumai, a melyeket ezek 
a bizottság tavalyi felhívása alapján készítettek a jogi 
oktatás reformja s azzal kapcsolatban egyházunknak a 
ref. jogi oktatáshoz fűződő érdekei megvédelmezése tár-
gyában. Azt hiszem, nem árulok el titkot, ha közlöm, 
hogy mindhárom akadémia ezen érdekek megvédelme-
zésének szükségét hangsúlyozta s javaslataik csak a 
miként tekintetében térnek el egymástól, a mennyiben 
Patak és Sziget a jogakadémiáknak jelen alakjuk fenn-
tartásával is megelégszenek, ellenben Kecskemét, a mely-
nek memorandumát kari megbízás alapján e sorok írója 
szerkesztette, úgy találta, hogy úgy a ref. érdekek, mint 
a jogi oktatás reformjához fűződő általános társadalmi 
követelmények eredményesebben szolgálhatók egy, a há-
rom akadémia összevonásából alakítható ref. jogi fakul-
tással. Nem is kétlem, hogy az e. t. bizottság szintén 
ebben a szellemben fog állást foglalni. 

A harmadik ok végül, a melynek apropos-jából nem 
árt foglalkozni e kérdéssel, a pataki akadémiának Mis-
kolczra készülő áthelyezése. Oly tény ez, a melynek egy 
fölötte helyes gondolat az alapja. Az t. i., hogy a ref. 
jogakadémiákat nem megszüntetni s ez, egyházunk büd-
zséjét viszonylag kevéssel terhelő intézeteket magunktól 
nem eldobni vagy őket elsorvadni hagyni kell, hanem 
— ha ma talán volna is kifogás a ref. érdekek szolgá-
latában való teljesítményeikkel szemben — keresni azon 
útak-módokat, a melyek segítségével e teljesítmények 
fokozhatok. Patak már gondolkodott önmaga is önma-
gáról. Ám, nézetem szerint, a problémát nem lehet csak 
az egyik főiskola nézőpontjából akarni megoldani, hanem 
mind a háromból (Kecskemét, Patak, Sziget), már akár 
együttvéve, akár külön-külön provideálni kell. Semmi esetre 
sem szabad pedig bár akármelyiket is egyszerűen meg-
szüntetni, nem különösen ma, a midőn, mint erre már 
tavalyi czikkeimben is utaltam, világszerte újraóledőben 
van a vallásos szükséglet s így a felekezeti élet is. Hisz 

így magunk fosztanánk meg magunkat oly fegyverektől, 
a melyekhez a katholikusok elszántan ragaszkodnak s 
ekkép önmagunkat szorítanánk le abban az általános 
versenyben, a melyben katholikus testvéreinknek külön-
ben is sokszorosan előnyösebb a helyzetük. 

Mindezeket — nehogy félreértessek ! — nem azért 
mondottam el, mintha szikrányi kételyem is volna afelől, 
hogy az egyet, tanügyi bízottság meg fogja találni ebben 
a kérdésben az égyházunk érdekeinek megfelelő modns 
vivendit. Csak, hogy a kevésbbé beavatottakat is tájé-
koztassam néhány sorral erről a döntés alá érő ügyről. 
Hogy a „felekezeti jogi oktatás" rossz és káros valami, 
ez jelszónál nem egyéb. De ha rossz és delenda, ám jó 
— de akkor miért ragaszkodnak hozzá, mint értékhez, 
mások és ha mások ragaszkodnak, miért ép mi refor-
mátusok játsszuk el legeslegelőször a sajtot elejtő holló 
szerepét ? 

Dr. Kováts Andor, 
kecskeméti jogtanár. 

T Á R C Z A . 
I s tenem. 

Már ébredők, zöldselymesek a kertek, 
Az ég enyhe teljességgel ragyog, 
A légben omló fátylak puhasága, 
S a föld üde párákkal illatoz. 
Karjaikat a fák esedezŐn tárják, 
Tavasz, óh téged idők átka nem ver! 
Világosság és fényesség valód, 
Sötétségbe tévedt csak: az ember. 
Istenem I Tőled ily messze sohse ment, 
Ily elborult színbe nem öltözött, 
Czélod és átad még így meg nem törte, 
Lépte még nem volt ily vérrel öntözött. 
E friss ragyogásban mélyebb az árnyék, 
Mit emberkéz ez újult létre vet ; 
Még gyötrőbb a kín : látása a valónak, 
Hogy az ember: Téged nem érte meg . . . 
Nem hallja szavad s nem jár Teveled 
Oh fájdalom, hogy zuhan a mélybe! 
Istenem ! 

Ugy-e, megszánod . . . s még egyszer fölemeled ! ? 
Osváth Eszter. 

Rajzok.* 
Dön-dön — deszka, 
Dönög a vára, 
Hatszáz a kötele . . . 

Hallod-e a „szüvők" zuhogását? — Ott járunk a 
„szüvők" országában. Nem is ormánysági az a falu, a 
honnan az a hatszázköteles döngő vár ki nem dönög az 

* A szerző, úgy hisszük, kissé sötét vonalakkal ecseteli a 
helyzetet. Vannak bizonyára ott is fénypontok. De annyi bizonyos, 
hogy gondolkozásra és cselekedetekre késztetnek ezek a rajzok. 

Szerk. 



utczára. Valamikor nóta is csengett mellé. Ugyanazt a 
csengő hangot hallgatta Szent-Gellért püspök idegen 
szíve valamikor: 

Száz a libám, a gúnárom 
Tizenhárom — 
A legelöt csak egyedül 
Magam járom . . . 

Magam járom.. . Most igazán úgy van. Ha belépsz 
a kis piros-téglás, szürke vályoggal kevert falu, kívülről 
többnyire meszeletlen házba, mindenütt pornyadt, szo-
morú asszonyarczok, mint a kankaim agyonpaskolt fe-
jecskéje nyári jégeső után. Itt-ott a szívét zúzta agyon 
az a jégeső a kankalinnak. Ott már többet mit se vár-
nak az élettől. Fölveszi a két éve még viruló fiatal asz-
szony „jász"-ruháját, alul hófehér „bikla", felül fekete 
kabátot, a gügyögő kis ártatlanságot rábízva a „szü~ 
lém"-re, ő maga pedig megy fát hasogatni az erdőre' 
A maga rátáját fölmunkálja, a maga farészét beszerzi, 
mert kell a fa akkor is, ha nincs itthon az „embör" . . . 
Ha örökre nincs is itthon az „embör". 

* 

Kialudt Baranya költészete. 
Szó sincs róla, hogy maradt volna itt valami is a 

„Patakbanyá"-k világából. Keresem, kutatom, nem talá-
lom sehol. Beköszöntök mindegyik házba. Nézem az 
arczvonásokat. Mindenütt a rideg, könyörtelen, rabszolga-
tartó élet keserű nyomai, a minél csak a bűn barázdái 
rikítóbbak. Alig némi nyoma annak, hogy itt is tudatára 
ébredhetnek a lélek magasabb értékeinek. Micsoda ha-
tások érvényesülhettek itt, hogy egy nép olyan mélyre 
sülyedhetett majdnem a maga egészében épen azokon a 
pontokon, a hol nemzetünk Őserejének kellene felbuzog-
nia? Láthatsz jóltáplált arczokat, de hogy a lélek táp-
lálkozásának valami egészséges nyomára is lehetne 
akadni? . . . Ha beletekintek abba a tiszta asszonyszembe, 
a mely természetesnek találja második, harmadik és a 
következő gyermekének eltávolítását, ha belenézek abba 
a két férfiszembe, a mely durva hatások alatt nőtt gyer-
mekségétől fogva, ha látom azt a sok-sok hazugságot, a mi 
takarja a való élet rongyait, egyáltalán nincs kedvem költői 
húrokat pöngetni. Az a benyomásom, hogy ezt a népet 
még nem érintette meg igazán a Jézus Krisztus lelke. 

Ki felelős ennek a népnek sülyedéséért ? 
* 

Bizonyos, hogy az anyagi életnek megvan a maga 
befolyása lelkiekre is. Itt kb. 500 hold szántója van 
80—85 családnak. A szántóhoz számíthatunk még meg-
felelő nagyságú rétet és legelőt, belsőséget. Ennyi az 
egész. Él raj ta egy pár jómódú „polgár", a többi temp-
lom egere. Rengeteg adósság. Rengeteg szegénység. 
S nagyon kevés tisztaság. Nagyon sok házból szinte, 
vérző szívvel támolygok kifelé. Hogyan lehetne derült 
és tiszta annak a lelke, a kinek ennyi rendetlenség, 
szenny és nyomor van az otthonában ? Virágzik a ke-
serű pauperizmus. Mert ne gondoljátok, hogy abból a 

2—3 értelmes gazdából áll a falu! Köröskörül uradal-
mak. Nincs föld, a mire terjeszkedhessék a néped. Szá-
zadok óta oda van lánczolva minden energiájával a maga 
egy pár hold földjéhez. Nem növekedhetett, tehát be-
savanyodott az élete. Azt a kis munkát is kelletlenül 
végzi. Úgy is el tudja végezni! S úgy sincs kinek a 
számára végezni! . . . 

Vagy igen — van. 
Ott van a falu végén egy zsuppfödeles zsellérház. 

Pusztai béresasszony lakik benne. Ura harcztéren. Leg-
nagyobb fia harcztéren. S legkisebb fia a bölcsőben. 
Államsegély nincs. Félretett pénz nincs. Két-három ma-
lacz, meg talán egy tehénke. Ez az egész vagyon. 
A tehénke is megy a legközelebbi vásárra. Hiszen csak 
a lakáspénz évi 90 korona ! Kereső: egy 13, meg egy 
15 éves leány. 

Oh, ti boldog, budapesti barátaim, tudjátok-e, hogy 
ennek a családnak csak az az egy vigasztalása van, 
hogy beleszületett — a nyomorba ! . . . 

* 

Van ennek a képnek visszája is. Az még sötétebb. 
Hallottatok-e már róla, mikor valaki a nyomorból keres-
kedést űz? Nem emlékeztek rá, hogy Budapesten bizo-
nyos utczasarkokon tíz esztendő óta lehet látni ugyan-
azokat a koldusasszonyokat ugyanazzal a kis gyermekkel 
karjukon ? Nem emlékeztek', hányszor visszaéltek hiszé-
kenységünkkel? S nem hallottatok még róla, hogy az 
ilyen kereskedők mennyire megbízhatatlan és tunya, do-
logkerülő tagjai a társadalomnak? 

Itt is megvan ez a típus. 
Belépsz az asszony szobájába. Ott is nyomort és 

szennyet találsz. Nincs munkás, szorgalmas Márta, a ki 
csinosítsa a falakat, az ablakot, a bútorokat. De van 
élvhajhász feleség, a ki megindító könnyek között fut 
fűhöz-fához nagyobb segélyért. Néha aztán bizalmas kör-
ben elbökkent egy titkot: 

— Bánom is én, akármeddig lössz háború. Köny-
nyebben élők, mint mikor az uram etthon vót. 

Micsoda mérhetetlen mezőkre vet világot egy-egy 
ilyen kis eset! Eszembe jut a sok csillogó elmélet, mint 
például népjóléti intezmények, szocziális munkák, szo-
cziálizmus, jog- és vagyonegyenlőség, földfelosztás stb. 

Nem eleve czéltévesztett munka-e csak az anyagi 
élet emeléséhez fogni hozzá? 

* 

Nem is gondolná az ember, mennyire benne van 
egy ilyen csöpp kis emberrajban is a világvárosok és 
problémák minden csirája. Hiszi valaki talán, hogy Jé-
zus Krisztus lelke nélkül is a nyomor közelebb hozza 
egymáshoz az embereket? Valami sötéten igaz itt él 
körülöttem is az Ember tragédiájá-hó\. A szolga holnap 
elnyomó lesz. Oh, nemcsak az, a ki holnap már nem 
szolga. Az is, a ki szolga marad. A kik sötéten tudnak 
panaszkodni alantas helyzetük miatt, a legkíméletlenebbül 
kimutatják hatalmukat ós elnyomják egymást, a hol csak 
tehetik. 



íme, esetek : 
Faeladás a rezulán. Összejön a közbirtokosság 

gyűlése megbeszélni az eladás módozatait. Kik vágták 
ki a f á t ? többnyire oroszok. De ilyeneket olyanok is 
kaptak — tehát ingyen munkaerőt —, a kiknek sen-
kijük sincs a harczmezőn. Viszont van egy pár olyan 
nyomorult asszony, a ki betegség és anyagi tehetség 
hiányában még oroszt se küldhetett a harcztéren szen-
vedő ura helyett. Úgy, de fára nekik is szükségük van. 
Mit csináljunk hát ezekkel a szerencsétlenekkel ? Talán 
itt volna a helye, hogy némi testvéri szeretetet gyako-
roljunk ? S felel a háborúban mit sem szenvedő kisded 
csapata : Drágábban kapják. 

* 

Ha hadisegély nem volna . . .! De mivel vau — 
haj rá ! 

Kimutatni a legirígyebb Árgus-szemmel minden 
úgynevezett igazságtalanságot! Hogyan kaphat ez ennyit, 
mikor élt így meg így . . . ? Majd bemondom én annak 
a jegyzőnek, szolgabírónak, alispánnak! Másnap már 
kopogtat az ajtókon. 

S ha leütnek a máséból is, ki van elégítve benne 
a Sátán. Ha nem: az öklét rázza . . . 

* 

Nagyon megjegyezhették maguknak, hogy Jézus 
Krisztus világosságába helyeztem egy alkalommal az 
egykét is. Dermedten ültek asszonyaim a padokban. 
Hiszen regéket tudnak egymásról. De megragadt azok 
emlékében is, a kik becsületesek maradtak. Ilyen is akad. 

Mert íme, járom a falut. A liszt- és gabonakész-
letet írom össze az állam számára. Bekopogtatok, többek 
között, egy családhoz. Tudom nehéz anyagi helyzetüket. 
Tudom,- hogy tele a ház orgonasípokkal. S tudom előre, 
hogy búzakészletük a hátralévő idő felére se elég. Az 
adósságteher mint valami sötét szárny terül rá a házra. 
A két kenyérkereső harcztéren. Egyik már el is esett. 
S rám néz a törődött nagyanya — hogy majd a szívem 
szakad ki — egy sötét, küzködő élet minden keserű 
szemrehányásával: 

— No, Tisztelendő Uram, itt van gyerök ! . . . 
* 

Szép, piros téglából rakott ház, piros téglákból 
rakott istálló-pajta. Gyönyörű „örökség". Gyönyörű jó-
szágok. Gyönyörű, messzenyúló szántóföldek. Lisztfölös-
leg bőven a jövő aratásig. Konyhájuk illata messzire 
elszáll. Két testvércsalád lakja a házat. A két házas-
párnak volt egy fia. Volt több is. De egyszerre mindig 
csak egy. Ha az az egy meghalt, született újra egy. De 
mindig csak egy. 

Az az egy is elesett . . . 
* 

Iskolás-fiúk játszanak. Sehol olyan szenvedéllyel 
nem tudnak játszani, mint ezek az én fiaim. Csak bara-
nyai ember tudja, mit jelent egy nyílpuska, vagy egy 
kóczpuska, vízipuska a gyerek kezében. Hogy mi az a „kó-
pis", az az elhajló végű dorong, a mivel ütik a fakarikát. 

Néha ablaknak is repül. Annál nagyobb hát az izgalom. 
Csak baranyai ember tudja, mi az a „zsupósdi". Mi az 
a katonásdi? 

— Király, adj katonát! — Nem adok. — Ha nem 
adó, szakasztok. 

S a következő pillanatban már repül mint a nyíl 
valaki a gyermekkarokból font láncznak. 

Van aztán czivódás is. Hogyne volna gyerekek 
között! 

Egy ilyen czivódást hallgat végig egy fiatal asz-
szonyom. S a czivódás után másod-, vagy harmadnapra 
elmondja nekem az esetet: 

— De hogy az a gyerök még azt mondta a má-
siknak : Te, ne beszélj úgy, mer nem mégy be a Jézus 
kegyelmibe . . . 

* 

Odakinn járok a határban. Magam is majdnem 
olyanformán vagyok, mint az a rét ott a lábam alatt. 
A kegyetlen ősz, meg a tél elvitte minden virágát. Csak 
egy pár didergő, fehér kis százszorszépet hagyott. Előt-
tem háromszáz lépésre a kis falu fehér tornyával. Túl 
a falun észak felől valami szokatlanul sötét felhőtömeg. 
Befogja az egész nyugat-északi látóhatárt, mint valami 
komor, rideg háttér. A fekete háttérbe jegenyék sora 
ékelődik. Mintha valami nagy-nagy kéz ecseteket már-
tana fekete festékbe. Vagy mintha őrszemül állanának 
ott a kis falu, meg a nagy-nagy sötétség között. Kelet-
ről halvány napsugár kukkan ki a felhők közül. Mintha 
sárga, meleg fénye megsimogatná azokat az őröket. 
S mintha megsimogatná az én lázas, szomorú homloko-
mat is. Beszél egy eljövendő, sugarasabb „királyság" 
eljöveteléről. A mikor nem lóg az a nagy feketeség ott 
a nagyvárosok fölött, ott a'z egész, bűneiben pusztuló, pusz-
tulásaiban is sírig szeretett, szegény Magyarország fö lö t t . . . 

Mikor Uram, — m i k o r ? . . . 
„Jeruzsálem, Jeruzsálem, — hányszor a k a r t a m . . . 

— Te nem a k a r t a d . . . " 
Kiss Géza. 

B E L F Ö L D . 

„Senki gye rmeke i , " 
Az audiatur et altéra pars elve alapján kérek 

szót! Nem tudom elhallgatni azt a sok jeremiádot, a mit 
most egyházi lapjaink írnak a mi nyomorgásunkról. Kü-
lönösen megütköztem a „több ref. lelkész" fenti czím 
alatt e Lap 12-ik számában közölt czikke felett. 

37-ik éve, hogy szolgálok; de én még nyomorgó 
ref. papot nem láttam. Szegényt láttam eleget, de nyo-
morral küzdőt még nem. Ha olyat láttam, a ki pénz-
zavarba került, arra is rájöttem, hogy annak legtöbbször 
maga volt az oka. A privát passziói: utazás, kártya, 
vendégeskedés, fényűzés stb. juttatták zavarba. Ellenben 
olyat igen sokat láttam, a ki semmi vagy csak kevés 
vagyonnal kezdte és nemcsak gyermekeit neveltette föl, 
hanem vagyont is hagyott hátra. Még a kongnia s kor-



pótlék kora előtt is. A ki a kongnia, a fizetésrendezés 
és a korpótlék után is panaszkodik, sőt ref. papi nyo-
morról beszél, az nagyon túloz. Itt a mi vidékünkön, 
Somogyban, nincs lelkész, kinek ne volna legalább 
3000 K fizetése a lakáson kívül. A többségé, a mai 
nagy árak mellett, jóval több. Öt évig nincs korpótlék, 
de addig gyermekekre sincs említésre méltó kiadás. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy nekünk kötelességünk az étel 
ben, italban, ruházkodásban való mértékletességet, egy 
szóval az egyszerűséget nemcsak hirdetnünk, hanem gya-
korolnunk is : ref. papi nyomorról beszélni nem lehet és 
nem szabad. 

Nagyon nagy túlzás ezerre tenni a nyomorgó ref. 
papok számát. E szerint papságunk fele nyomorog. Néz-
zünk csak körül! Többnek van magánvagyona is. A pap-
néknak meg még inkább. Mert ebben a pénzbálványt 
imádó korszakban mi sem szeretjük elvenni a vagyon-
talan nőket. 

Nevezze meg magát a „több ref. lelkész" ós vizs-
gáljuk meg egyenkint, melyiknek mennyi a fizetése, 
majd látni fogjuk, hogy egyik sem nyomorúságos. De 
ne az illető kartársak számítsák ki, mert úgy járhat-
nánk, mint Boros Kálmán, a ki, mikor az ORLE lapjá-
ban a mult hónapban elmondta, hogy mi a fizetése, a 
800 K korpótlékját nem vallotta be, pedig ez szép 
summa, egy gimnazistára elég. 

Turi Károly, 
kapolyi ref. lelkész. 

A g y e r m e k m e n h e l y te lepeinek szervezése.* 
A „Kálvin-Szövetség" által rendezett lelkészi kon-

íerencziának úgy elméleti, mint gyakorlati irányú elő-
adásai mély és maradandó hatással voltak mindannyi-
unkra, kik ezeknek hallgatói lehetünk. Főképen a gya-
korlati jellegűek iránt való meleg érdeklődés nyilvánult 
meg igen tartalmas hozzászólásokban, irányítás és bővebb 
felvilágítás kérésekben. S ha az idő még bővebb és alapo-
sabb megvitatásokra is alkalmat adott volna, bizonyára még 
többen kívánlak volna az egyes kérdéseknél szót emelni. 

Én legalább, legyen szabad őszintén megvallanom, 
határozottan így voltam R u f f y Pálnak a gyermekvéde-
lemről és gyermekmenhelyekről tartott előadásával. Nem 
akartam azonban az illusztris előadót tovább fárasztani 
konferencziánkon, azért elhatároztam, hogy ott ugyan 
hallgatok, de a mit elmondani kívántam volna előadá-
sához kapcsolódólag, azt e lapok nyilvánossága elé ho-
zom s ily módon kérek szíves hozzászólást, ha előter-
jesztésem helyt álló, további intézkedést az állami gyer-
mekmenhelyek vidéki telepeinek szervezését illetőleg. 

* 

Szemem előtt vannak — hogy hasonló példára való 
hivatkozásból induljak ki — az állami iskolák. Az ál-
lam saját felügyelete és vezetése alatt álló iskoláinál 

* A czikk közlését helyhiány akadályozta, de azért most 
is aktuális érdekű. 

élénken érezte, hogy ez intézetek életképessége, mun-
kálkodásuk minél szélesebb körű eredménye jelentékeny 
részben attól függ, mennyire tudnak az iskolák a tár-
sadalom eleven szervezetébe beleilleszkedni. 

A felekezeti iskolák beletartoztak az őket fenntartó 
egyházak kötelékébe. Szellemi és anyagi érdekeiket egy-
aránt a maga érdekeinek tekintette az egyház, mely 
életmegnyilvánulásának nagyfontosságú tényezőjét látta 
mindig az iskolában. Hasonlóan voltak a városok és 
községek is a maguk iskoláival. De ki fog melegen ér-
deklődni majd az államnak szétszórtan, egymástól esetleg 
elszigetelten álló iskolái iránt ? Tanfelügyelők és főis-
pánok jóakarata és támogatása igen hatalmas lehet és 
nagy befolyású, de képtelen lesz mindig arra, hogy az 
iskolát helyi társadalmának közvetlen környezetének tegye 
eleven és munkás szervévé. Ezt — a mi pedig minden 
iskolának első rangú feladata — csak a közvetlen kör-
nyezetnek, a helyi társadalomnak meleg érdeklődése és 
megértő támogatása tudja igazán megadni. 

Ennek átérzése vezette bizonyára rá a kultusz-
kormányt, hogy állami iskolái mellé a felekezeti és köz-
ségi iskolaszékek mintájára gondnokságot szervezzen; 
olyan gondnokságot, melynek a község elöljárója, a fele-
kezetek lelkipásztora, a helyben lakó körorvos épúgy 
hivatalból tagja, mint magának az iskolának igazgató-
tanítója. Tudom, hogy a gondnokságoknak ellene is, 
mellette is sokat írtak és beszéltek már. Mint minden 
intézményt e világon, úgy ezt is lehet kritika tárgyává 
tenni. Itt-ott talán ínég arra is hozható fel látszatra 
példa, mintha a gondnokság a tantestület, vagy iskola 
munkájának akadályozója volna. A ki azonban nem 
szórványos jelenségekből ítél, hanem higgadtan mérlegeli 
a tényeket úgy, a mint általában vannak és lenniök 
kell, meg fogja vallani: szükségszerű intézmény isko-
láink, főképen kisebb iskoláink mellett a gondnokság, 
mert ez által kapcsolódik be az iskola a helyi társada-
lom életébe, ez által van állandóan ébren és melegen 
tartva az egész község érdeklődése iránta és tanítója 
iránt. S ha itt-ott elvétve nem így történnék, az nem 
az intézménynek, hanem az embereknek hibájából és 
gyarlóságából folyik. 

Hasonlóképen bele kell kapcsolnunk az állami 
gyermekmenhelyeket, különösen pedig ezek vidéki tele-
peit a helyi társadalom életébe és érdeklődésébe. Ide 
vonatkozólag itt a szükség még kiáltóbb, mint az is-
koláknál. Iskoláink ugyanis mindig bensőbb viszonyban 
állnak környezetükkel, mint a menhely telepe, mert 
kik járnak iskolába? Az állam iskoláit is a város, vagy 
község gyermekei látogatják. Az a természetes kapocs, 
mely szülő és gyermek közt fennáll, soha sem engedi 
meg, hogy az iskola iránt való érdeklődése a társada-
lomban teljesen elvesszen. A gondnokságok szervezése 
nem új érdeklődést támaszt, hanem a már gyökerében 
amúgy is meglevőt tartja ébren, ennek ad megnyilvá-
nulásra alkalmat és ezt gyümölcsözteti működése sikere 
érdekében. 



De kik a menhelyek lakói és a telepek kihelyezett 
növendékei? Sokan úgy érzik: a senki gyermekei. A tár-
sadalomnak ők sokkal elhagyottabb, érdeklődést és figyel-
met sokkal kevésbbó keltő kicsiny tagjai, mint az is-
kolások. A családi melegség hiányát náluk vázolnom 
felesleges; sajnosan nélkülözik, tudjuk. Ennek némi 
pótlása a menhelyből a telepekre, az egyes családok 
körébe való elhelyezés. De a családtól az államig még 
igen nagy a távolság; ezt a mi életünkben a falunként 
és vidékenként való összetartozás természetes érzelme 
hidalja át és köti össze. De ebből talán még kevesebb 
jut a menhely növendékeinek, mint a családi érzésből. 
Ugyan mely község ismeri el őket magáéinak és köte-
lékében illetékeseknek ? A mint valamely elhagyott a 
menhely kötelékébe kerül, azonnal megindul illetékes-
sége iránt a hivatalos tájékozódás s ezzel egyidejűleg 
a községek részéről a versengés, hogy mindegyik sza-
baduljon tőle ós lehetőleg a másik nyakába tólja teher 
gyanánt. Jó, hogy szegény gyermekek mit sem tudnak 
és értenek még a községeknek e kitessékelő törekvéséről, 
mert különben nem a szocziáldemokraták izgató beszé-
deiből tudnák meg, hanem önlelkük mélyén éreznék át, 
mit tesz ez a két szó: hazátlan bitang. Sőt az sem pél-
dátlan eset, hogy a községek részéről mindent elkövet-
nek már eleve, csak elhagyottnak ne minősüljön és a 
menhely kötelékébe ne jusson egy-egy szerencsétlen. 

S ha e tényeket sajnálatosan nem lehet tagadnunk, 
akkor már átéreztük annak szükségességét is, hogy a 
menhelyek és telepek minél elevenebben illeszkedjenek 
bele a helyi társadalom életébe, mi által különben el-
hagyott lakóiknak az állani gondviselése a szűkebb körű 
társadalom érdeklődését szerzi meg. 

A menhelyek vidéki telepeinek részére olyan forma 
szervezetet gondolok alkalmasnak, mint a minő az állami 
iskolák mellett a gondnokságé, más iskolák mellett az 
iskolaszékeké. Elnöke, vagy vezetője volna e szervezet-
nek az orvos, ki ma is felügyelője a telepnek. Hivatalból 
tagjai volnának az orvos állandó tanácsaképen a köz-
ségi elöljáróság 1—2 tagja, a helybeli felekezetek lel-
készei valláskülönbség nélkül s a helyi iskolák igazgató-
tanítói ; s ezeken kívöl kinevezés, vagy megbízás folytán 
a helyi társadalomnak más vezetésre és irányításra hi-
vatott tagjai. Mind e tagok gyűlése foglalkoznék a gyer-
mekek elhelyezésének gondjával, érdeklődnék helyze-
tükről s általában a telep életének minden mozzanatát 
figyelemmel kísérné. Bizonyára jobban törődnének a 
nevelő szülők is neveltjeikkel, ha tudnák és éreznék, 
hogy elvállalt növendékeik nemcsak a telep orvosának, 
hanem az egész helyi társadalom minden vezetőjének 
figyelme tárgyát képezik. A társadalom sem érezné ma-
gát olyan idegennek e senki gyermekeitől, mint ma ál-
talában s ez elhagyottak is kevesebb tehernek tudnák 
elhagyatottságukat, azt tapasztalva, hogy a községnek 
ők ép olyan tagjai és gondviseltjei, mint más polgárok, 
mert ugyanazok foglalkoznak sorsuk intézésével, kik a 
községének is munkásai. 

Nem lehet okosan azt vetni ellen, hogy — ha 
munkálkodni akarnak e téren — papnak, tanítónak úgy 
is van alkalma a gyermekek iránt érdeklődni. Mert egész 
más az a figyelem és gondviselés, a mit pusztán a buz-
góság sugal és más az, a melynél a magán buzgalmat 
a hivatalosan megadott mód és alkalom, valamint a 
szervezettség ereje is hathatósan támogatja. Alkalmas 
szervezés mellett kisebb erők együtt munkálkodása is 
nagy eredményeket érhet el, míg a szervezetlenség a 
legnagyobb erők munkálkodásának is jó részét csak 
emészti és forgácsolja. Különben ha valamikor, úgy a 
mai világháborúban nyilvánvalóvá lett a szervezettség-
kiváló előnye, miért idevonatkozólag minden további szó 
fölösleges. 

Van-e ma e telepeknek valamilyen szervezetük, 
sajnos, nem tudom. Én ilyennel nem találkoztam. Három 
évig voltain lelkipásztor olyan községben, melynek a 
közeli menhelyről elég népes telepe volt. De e kitelepí-
tett gyermekeknek minden ügye — tudtommal — csupán 
a felügyelő orvost foglalkoztatta. Nekem mint lelkipász-
tornak is csak magánjellegűleg volt módom e növendé-
kekkel foglalkozni, de nem pedig úgy, mint pl. az iskolai 
gondnokságban tehettem az iskola ügyeivel. 

Ma az iskolai gondnokságok ügykörébe tartoznak 
a patronázs-ügyek is. A gondnokság vagy önmagát nyil-
vánítja és patronázs-tevékenység szervének is vállalja az 
e czímen reá háruló kötelességeket vagy pedig patro-
názscsoportot alakít e teendők végzésére. Hogy e teen-
dők a tan- ós nevelésügy munkakörébe beleilleszthetők, 
rokonirányúak, azt nem vonja kétségbe senki. De talán 
a gyermekvédelmi menhelyi ügyek még közelebb állanak 
a patronázs-tevékenységhez, sőt ennek egyes ágai csu-
pán, ez is minden kétségen kívül áll. Epen ezért helye-
sebbnek és megfelelőbbnek vélném, ott, a hol a men-
helynek vidéki telepei vannak, a patronázs teendőit ki-
venni az iskolai gondnokságok ügyköréből és a telep 
ügyeivel összekapcsolni; más szóval olyan szervezetet 
adni az egyes telepek számára, melynek munkaköre min-
dennemű patronázs-teendőkre is kiterjedne. Ez az egye-
sítés még jobban bekapcsolná a telepek növendékeit a 
társadalomba, mert ugyanaz a patronázs-szerv gondoskod-
nék róluk is, mely a község minden arra utalt gyámo-
lítandó tagjának is hivatott gondozója. 

Szükségesnek vélem minden felekezet lelkipászto-
rát és iskolavezetőjét is hivatalból e szerv tagjának 
tekinteni s elfogani. Az emberbaráti szeretet e nagy mű-
veinél ugyanis nem lehetnek nélkülözhetők, sem mellőz-
hetők a lelki élet és nevelés hivatott munkásai. Egyház 
és iskola fontos tényezője volt és az is marad a tár-
sadalmi életnek mindig. Épen ezért olyan szervezés, 
mely e nagy igazságra tekintettel nem volna, már eleve 
nélkülözné a szükséges feltételeit annak, hogy mai tár-
sadalmunkba elevenen és éltetően tudjon beilleszkedni. 

De nem tudom elfeledni azokat az idézeteket sem, 
melyeket Ruffy Pál min. tanácsos az Országos Közegész-
ségügyi Tanács határozataiból felolvasott s melyek kö-



rünkben oly eleven megütközést keltettek. Ezek hatása 
alatt arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ez Országos 
Tanács tagjainak világfelfogása inkább materialista, mint 
evangéliumi és keresztyén. Pedig e tagok — legalább 
nagyrészben bizonyára — illusztris orvos urak. Nos, a 
menhelyek és telepek felügyelete is orvosokra van bízva. 
Ez volt az idézetek felolvasása alatt közvetlenül támadt 
gondolatmenetem; s talán nemcsak egyedül az enyém. 

Ma azonban kissé megfelelőbb távolból higgadtan 
gondolva vissza mindenre s a hallottakat tapasztalataim-
mal is egybevetve, távol van tőlem a gondolat, hogy az 
orvos urakat általában keresztyéntelen materialista világ-
nézetűeknek tartsam ós csak legkisebb bizalmatlanságot 
is érezzek működésük iránt. Tény azonban, hogy mint 
emberek némileg egyoldalúak és elfogultak vagyunk 
mindannyian. Az orvos urak tanulmányaik és hivatásuk 
következtében könnyen hajolhatnak arra, hogy mind-
ennél a testi fejlődés és egészség szempontjait helyezzék 
magasabbra s ezeknek helyezzenek mögé egyebet. Mi 
lelkipásztorok talán az egyháziassággal, vallásossággal 
és jellemképzéssel, a tanítók pedig az oktatási és neve-
lési szempontokkal lehetnek hasonlóan. Épen ezért te-
lepeink helyes vezetésének alapfeltételét abban látnám, 
ha a helyi társadalomnak úgy orvosa, mint lelkésze, 
tanítója, jegyzője és minden vezetésre bízott munkása 
egy, az iskolai gondnoksághoz hasonló szervezetben 
hozatnék össze s megfelelő alapszabályok értelmében 
és az igaz emberszeretet szellemében működnék együtt 
az elhagyottak és patronáltak érdekében. 

Ha élő szóval már nem mondhattam el mindeze-
ket, igyekeztem írásba foglalni s az ügy iránt érdeklődők 
szíves hozzászólása alá bocsátani. S ha szakemberek, 
mint Ruffy Pál min. tanácsos találnak e gondolatokban 
valamit, a mi helytálló, a mi megvalósításra érdemes, 
méltóztassanak e megvalósításra törekedni; s mi lelki-
pásztorok örvendeni fogunk, ha egy térrel több lesz, a 
hol-a társadalomnak más vezetőivel egyetértve, együtt 
küzdve munkálkodhatunk közre a háború után újjá ala-
kuló magyar haza felvirágoztatására a keresztyén sze-
retet műveinek gyakorlása által. Dr. Tóth Lajos. 

I R O D A L O M . 
Húsvéti üzenet ref. katonáinknak. Ezen a héten 

kerül ki a sajtó alól ez a — fájdalom — már negyedik 
üzenet, a melyet a harcztéren küzdő és kórházakban 
sínylődő katonáinknak küldetünk. A karácsonyit a Kál-
vin-Szövetség adta, ezt annak az összegnek terhére nyo-
matjuk, a mely püspökünk felhívására gyűlt össze ez 
év kezdete óta. Van benne egy szép vers Baja Mihály 
túrkevei ref. lelkésztől és egy „Húsvéti harangok" cz. 
rövid elmélkedés elő- és utóimával dr. Patay Pál munka-
társunktól. Ezen a héten elkészül és a konventi irodában 
Hörömpö Dezső azonnal megkezdi az expediálást az 
összes harcztéren és kórházakban működő tábori lelké-
szek czímére. Azok, a kik szeretteiknek külön is óhaj-
tanak küldeni, forduljanak ő hozzá (VII., Abonyi-u. 21.). 
A készlet 25,000 példány. De ezzel kapcsolatban az 

egyházkerületi pénztárnok felhívja a figyelmet arra is, 
hogy a rendelkezésére álló összeg ijesztő mérvben fogy. 
Különösen sokat kiadott a nagy keresletnek örvendő kis 
énekes könyvre : 26,000 példányért eddig 4290 K-t. Kéri 
lelkésztársait, hogy ne tekintsék befejezettnek ezt a szük-
séges nagyszerű akcziót és különösen majd a húsvéti 
ünnepek alkalmával emlékezzenek meg erről a mostani 
legfontosabb missziói munkáról. Még több ezer koronára 
lesz szükség az igények kielégítésére. Most már nem-
csak a fiúkról, hanem az apákról, öregapákról is kell 
gondoskodnunk. 

Az Ébresztő márczius havi füzetének tartalma: 
A két márczius. írta (ma). Jókai és közönsége. Irta 
V. Sípos Ida. Öreg ház. Vers. Irta Vargha Gyula. Ébresztő. 
Művészpálya. Elbeszélés. írta Dessewffy Berta. Isten testbe 
szállt szerelme. Khorál. Wesley K. szövegére írta dr. Koyáts 
Lajos. Carmen Sylva. írta Kritikus. Magyar írások. írta 
Jánosréti. Katonasorból. írta Bartha Kálmán. Vezeklés, 
írta Marjay Károly. Muraközy Gyula verseiből. A muszka 
gróf. Elbeszélés. Irta Lengyel Gyula. Szemle. Cserkészet. 
Hírek. Keresztyén Ifjúsági Egyesület. Képek. Hirdetések. 

E G Y H Á Z , 
Lelkészválasztás. A jenkei (Ung m.) ref. egyház-

község Egyed Béla s.-lelkészt választotta lelkészéül. — 
Helyreigazításul közöljük, hogy a resiczabányai ref. m. 
egyházközség lelkészét, Szombati Szabó Istvánt nem a 
püspök nevezte ki, hanem felkiáltással választatott meg. 
— A jászberényi lelkészi állásra 21-en pályáztak. 

Kitüntetés. Darányi Mihály ref. tábori lelkész, a 
kinek szép küldeményéről nemrég emlékeztünk meg, 
működésének elismeréséül megkapta a lelkészi érdem-
kereszt második osztályát. 

A bécsi prot. tábori lelkészek hivatalos helyi : 

sége: Wien, RoJ-henhausgasse No 8, II. Etage, Itt min-
denkinek szíves felvilágosítást nyújtanak. Ha valakinek 
Bécsben beteg hozzátartozója van, felhívásra készséggel 
meglátogatják és választ adnak a tábori lelkészek. A hi-
vatal vezetője most: Hettesheimer Fülöp. — A budapesti 
ref. tábori lelkészek hivatala a konventi székházban (VII., 
Abonyi u. 21.) van. 

Halljátok-e ? czímen F. Varga Lajos nagyrábéi 
lelkész lelkes, versben írt kiáltványt bocsátott ki, a mely-
ben ilyen alakban is adakozásra szólítja fel a ref. kö-
zönséget a mezőlaborczi emléktemplomra való adakozásra. 
Mint tőle értesülünk, már 1005 K gyűlt össze nála erre 
a czélra. A további adományok dr. Tüdős István püs-
pökhöz, Miskolcz, küldendők. 

A katonák vallásos i ra ta i ra adakoztak Ócsa (már-
czius 15-iki perselypénz) 4 K. Eddig begyűlt összesen 
5704-80 K. 

A vak katonák bibliájára adakoztak : Tamásiból 
Kájel István lelkész által rendezett vallásos estély jöve-
delméből N. Molnár Paula tanítónő beküldött 50 K-t, 
dr. Vargha Gyuláné 5 K, Szabó Ferencz Kunszentmiklós 
1 K. Eddig begyűlt összesen 1880'50 K. 

I S K O L A . 

Kérelem. A theol. igazgatóság felkéri a legátust 
fogadó egyházak lelkészeit, hogy a mennyiben a rend-
kívüli viszonyok miatt húsvétra legátust nem óhajtanák, 
ebbeli szándékukat legkésőbb április 4-ig a theol. igaz-
gatóval tudatni szíveskedjenek. 



80 év. Mint a Sárospataki Lapokból olvassuk, Szi-
ntjei Gerzson kir. tanácsos, nyug. akadémiai tanár, a 
magyar irodalomtörténet nagyérdemű munkása, a sáros-
pataki főiskola történetének tudós búvára, immár 14 év 
óta főiskolai pénztárnok, az elmúlt héten, márcz. 16-án 
töltötte be életének 80-ik évét. A friss erőben és egész-
ségben levő mindig jókedélyű érdemes férfiút ez alka-
lomból tisztelői, kartársai s volt tanitványai jókivánataik-
kal halmozták el. 72 évvel ezelőtt lépett a kollégiumba 
s leszámítva pár évi nevelősködését a gróf Degenfeld 
családnál, azóta állandóan a főiskola körében működik. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Protestáns Országos Arvaegylet választmánya. 

A Prot. Orsz. Árvaházban f. hó 17-én Kovácsy Sándor 
ny. miniszteri tanácsos, elnök vezetésével látogatott ülést 
tartott, a melyen jelen voltak : zólyomi dr. Wagner Géza 
alelnök, udvari tanácsos, eperjesi Scholtz Gusztáv ev. 
püspök, Petri Elek ref. püspök, Csengey Gyula, Raffay 
Sándor, Szilassy Aladár v. b. t. t., dr. Szontagh Félix, 
dr. Szőts Farkas, tassi Végh József, B. Pap István vá-
lasztmányi tagok és dr. Yetsey Aladár ügyvéd, Bendl 
Henrik pénztáros, Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató. 
Az ülés kezdetén Kovácsy Sándor elnök bejelenti, hogy 
az Orsz. Ref. Lelkószegyesület a mult év őszén Debre-
czenben tartott közgyűlése a Prot. orsz. Árvaegyletnek 
a ref. papi árvák megmentése, nevelése, segítése érde-
kében 50 éven át apostoli buzgalommal kifejtett áldásos 
munkásságáért elismeréssel párosult hálás köszönetet 
szavazott. (Az Árvaegylet 50 éven át 105 papiárvát 
210,700 K összegben segélyezett.) A választmány öröm-
mel és köszönettel fogadta a lelkészegyesület határoza-
tát. Jólesően hatott a választmányra, hogy a megrendítő 
világháború közepette is az áldozatra való készség oly 
lelketemelő módon nyilatkozik meg az árvaegyesület 
iránt. A háborús időben több alapítványt — köztük két 
nagyobbat — juttatott osztályrészül a haza- és ember-
szeretet. Kéler Terézia, kath. vallású nő végrendeleté-
ben negyedmillió koronát biztosított az egyletnek, mely 
összegnek jövedelme kizárólagosan az árvaházból kilépő 
fiú- és leány növendékek továbbképzésére fordítandó. 
Jótéteményében részesülnek az ipari tanulók épúgy, mint 
a középiskolai tanulók, a kiváló szellemi tehetséggel 
megáldott fiú- ós leányárvák az egyetemen is élvezik a 
segítő díjat. Az ülés erről az alapítványról szóló alapító-
levelet tárgyalta és annak szövegét véglegesen meg-
állapította, úgy hogy az alapítvány jövedelme már a f. 
tanév végén kiosztásra, keriil. A nemesszívű alapítvá-
nyozónak figyelmét az árvaház áldásos munkálkodására 
Kéler Napoleon műépítész, az árvaház régi jótevője 
irányította. A másik nagy alapítvány Pálffy Adolfné, 
szül. Andruskó Mária budapesti háztulajdonos, kömlődi 

lakos nevéhez fűződik, a ki szintén kath. vallású volt. 
% 

Végrendelete értelmében az árvaegylet mintegy 70,000 
koronát fog örökölni. Az örökséglebonyolítás dolgában 
a választmány az árvaegylet jogi képviseletével dr. Yetsey 
Aladár ügyvédet bízta meg. Brocskó Lajos kir. tanácsos, 
igazgató jelenti, hogy Soboslay Gyuladr. Amerikábaszakadt 
honfitársunk, ki a saját költségén két hadiárvát neveltet 
a Protestáns Árvaházban, karácsonyi ajándékul az árvák-
nak 100, egyik pártfogoltjának születésnapjára 100, tar-
tásdíj címen az egylet javára 1125 koronát küldött San 
Franciskoból. Soboslaynak nemes áldozatkészsége bizony-
ságot tesz önzetlen haza- és emberszeretetéről, a mely 
méltó arra, hogy minél többeknek követendő például 
szolgáljon a hadiárvák jövője érdekében, hogz belőlük 
az újabb Magyarországnak vallásos, jellemszilárd, meg-
bízható, kötelességtudó, felelősségérzettől áthatott pol-
gárok neveltessenek. Az egyesület nő választmány a által 
rendezett karácsonyi gyűjtés a természetben való ado-
mányokon kívül 5767 koronát eredményezett. Legtöbbet 
gyűjtött báró DánieLErnőné (1330) és Kovácsy Sándorné 
(1064 koronát). Harsányi Sándor homesteadi ref. lelkész 
amerikai hívei között 100 koronát gyűjtött a mondott 
czélra. A választmány részvéttel vette tudomásul, hogy 
az árvaház volt növendékei közül már többen elestek a 
harcztóren, így legutóbb a f. hó elején Chrappán József 
zászlós, a vitézségi nagy ezüstérem tulajdonosa, halt 
hősi halált. A szép reményekre jogosító apátlan, anyát-
lan ifjú az árvaegylet segítségével a felső ipariskolát 
végezte, a hol tiszta jeles végbizonyítványával rekordot 
ért el. Az ifjú lelkületét és az árvaházi nevelés hatását 
jellemzik a harcztérről az árvaház igazgatójához a mult 
évben intézett levelének következő sorai: „Hálaistennek, 
nincsen semmi bajom, pedig már részem volt néhány 
erős küzdelemben Többek között egy regiment kozákot 
tettünk tönkre, mely alkalommal 2500 gránátot és srap-
nellt röpített felénk a muszka. A lövőárokban is gyak-
ran gondolok az árvaházra, a melyről az élet bármely 
körülményei közepette sem feledkezem meg, most is, 
mikor ezeket a sorokat írom, dörögnek az ágyúk 
ropognak a fegyverek. Távol vagyok, de lelkem 
ott jár abban a körben, a melyben életemnek oly 
kedves ós örökké felejthetetlen napjait töltöttem. — 
Érzem és tudom, hogy ott kaptam egész életemre ki-
ható nevelést és tanítást, melyek alapjai erkölcsi maga-
tartásom ós tudásom révén elért sikereinek. Hálátlan 
volnék, ha megfeledkezném atyai gondoskodásáról, mely 
elég erőt és útmutatást adott az élet küzdelmeinek le-
győzésére stb." Az árvaegylet belépett a Stefánia-Szövet-
ség tagjainak sorába. Az egylet jótéteményeit jelenleg 
183 árva élvezi, a kik között 18 hadiárva van. 

G Y Á S Z R O V A T . 
Mezey Pál kutasi ref. lelkész és neje, Dőczy Mar-

git, mély fájdalommal jelentik, hogy egyetlen fiúk, Mezey 
Pál, a 19-ik honvéd gy.-e. zászlósa, Kelet-Galicziában 
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2 1 éves ko rában hősi ha lá l t ha l t . Hol t tes te az el lenség 
kezébe kerül t , az temet te el i smere t len s í r b a ! Az e lese t t 
i f j ú b a n a mi egyházke rü l e tünk é r d e m e s p a t r i a r c h á j a , 
Döczy József to lnavára l j a i le lkész u n o k á j á t s i r a t j a . 

Romai szentb irodalmi széki g r ó f Te lek i Sámuel 
val. belső t i tkos t anácsos , a ge rnyeszeg i kerü le t ország-
gyűlés i képvise lő je , örökös j o g o n fő rend , szolgálaton kí-
vüli m. kir . honvédhuszá r a lezredes , a Magyar T u d o m . 
Akad . és több tudományos t á r s a s á g r. t a g j a stb., f. hó 
10-én é le t ének 71-ik évében , hosszas szenvedés u t á n 
e lhunyt . B u d a p e s t e n a kerepesi -út i t emető ha lo t t asházá-
b a n Pe t r i E lek püspök mondot t imát és búcsúszót . Sá-
r o m b e r k e n Zoltáni Pá l sá romberk i , Tó th fa lu s sy József 
marosvásárhe ly i és Csekme Fe rencz görgényi e spe re sek 
fogad t ák . 

Munkácsy Lajos , a becze fa—zs ibó t i ref. egyház 
l e lkésze é le tének 61-ik, l e lk ipász to r ságának 29-ik évében 
n a g y szenvedés után f. hó 21-én regge l 8 órakor várat-
lanul meghal t . Özvegye : szül. Kovácsy Ida , ké t g y e r m e k e 
s nagy r o k o n s á g gyászo l j a e lhunytá t . 

Áldott l egyen e m l é k ü k ! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
Sz—ó D—ő, Ctr. Az ügyet elintéztük. Szíves üdvözlet! — 

1)—y li—a, (íy— a. Még van néhány költeményünk, a mely köz-
lésre vár. Ez túlharczias, az utóbbi szebb volt. Olyant kérünk. 

Felelős szerkesztő : B. Pap 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 felszere't hatemeletes házzal bővült. — Szolja-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D I F Í i F D f l T T Ó gőzüzemre berendezet t csász. 
I x l L v I L I V LF 1 I V / 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, becsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező lizetésí feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2o00-i)él több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (S0 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
írban teljesít. Orgona jókarbaii tartását el-
fáilalja. 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 éleiére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös fellételek melleit. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok bétszer részesültek az 
üzlel feleslegéből közgyűlési határozat ér telmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvellenül 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 4,401.015 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 

G O N D V I S E L É S 6t 

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 , népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít 
nélkül. 

minden orvosi vizsgálat 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneMönw 
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 nagytiszteletü 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., Akadérnia-u. 4. 



P E . N Z E . T 
visszaKüldjüK, ha a megrendelt áru 

nem felel meg. 
VidéKre 30 Korona rendelésnél 
portóKöltséget nem számitixnK. 
Férf i - ing 100 m i n ő s é g sz ínes mellű d b . . K 4 . 50 
Férf i - ing 100 m i n ő s é g egész f ehé r d b . . „ 4 .50 
Férf i - ing 150 m i n ő s é g d a m a s z t mellű d b . „ 5 .50 
Férf i - ing 150 m i n ő s é g k e m é n y piké mellű d b „ 5 .50 
Férf i - ing 2 0 0 m i n ő s é g k e m é n y piké mellű d b „ 7 .50 
Férf i -há ló ing 1 méter h o s s z ú d b . . . . „ 6 .50 
Fér f i -nad rág Ima k ö p p e r húzós d b . . . „ 5 . — 
Fér f i -nad rág Ima k ö p p e r g o m b o s d b . K 5 .—, 6 . — 

Ing-rendelésnél kérjük a nyakbőséget pon-
tosan megadni. 

Rövidá rú -üz l e tünkben minden fé l e szabóke l lék ( k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) k a p h a t ó . 

Rende lé sek a l e g n a g y o b b körül tek in tésse l azonna l 
eszközöl te tnek u tánvé t mellett . 

Herzog TestvéreK, Budapest 
F ő - ü z l e t : VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

J 

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 
s z ö v e t k e z e t tartozik 6 0 m i l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 

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 orgonált 320 forinttól feljebb. 

Első mannai — villamos arcra berendezett 

STOWASSER J, 
Budapest , I I . , L á n c z í h d - u , 5 . sz. G y á r : ö n t ö h á z - u . 2 . sz. 
Továbbá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

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

Hangfokozó g e r e n d a i £ f y
b £ 

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 

Kivilel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

Most jelent meg! 

Mennyország kapája 
ImádságoK Konfirmált és fe lserdült ifjaK 

és l eányok számára 

Irta Szolnoky Gerzson 
A hivatott icnaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és ünnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
és kedélymozzanatokra. — Ára a 168 oldalra terjedő 12V8 X 
8V2 cm. nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytiszteletü Lelkészi 
Karnak 10 példány megrendelésénél darabját 96 fillér, 25 
példánynál 90 fillér, 50 példánynál 84 fillér, 100 pél-
dánynál 78 fillér, 1000 példánynál darabját 66 fil lér ked-

vezményes á ron szállítjuk. 

Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívata lában 

DEBRECZENBEN. 
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E l k é s ZÜlt tavaszí szövet, selyem és mosókelme míntagyűjteményem 
rendkívül gazdag és ízléses választékban. Sífonok, len- és pamutvásznak, 

*se csínvatok, köperek, paplankasmírvégből vágott *se 

MINTÁIT, AZ U L L S T E I N - F É L E 
SZABÁSMINTÁK DIVATLAPJÁT 
ingyen és bérmentve küldi meg a czég. asíoe Méltóztassék egy levelezőlapon a 

MINTAGYÜJTEMÉNYT 
ae jé js ae & -jg -j£ sürgősen meghozatni. eie &i£ oe «se -ja zse 

C S . E S K I R . ÜDV. 

S Z Á L L Í T Ó j £ ? STERN JOZStr 
BUDAPEST; IV., CALVIN-TÉR í. SZÁM 

MITCT JPIFNT MFG! »A h a l á l szérűjén.-I I U l J I J f a b & r f l l l I l l á é i ImádságoK. — Hősi halált halt KatonáK Koporsója felett. 

Irta: Szombati SZABÓ ISTVÁN püspökladányi ref. h. lelkész. 
Ára 3.— Korona. Ára 3.— Korona. 
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Korszerű bibliai magyarázatok <4 

II ih Kötete. 
Irta: T O R R Ó M I K L Ó S ikafa lva i református l e lkész . 
Ára 2,— Korona. Ára 2.— Korona. 

„Amit a l é l e k m o n d / ' 
58 evangyéliumi elmélkedés. 
Átdolgozások nagy í rásmagyarázók müveiből. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B I T A Y B É L A d é v a i l e lk ipász tor . 
Ára 4.— Korona. Ára 4.— Korona. 

K a p h a t ó k : 

Kókai Lajos k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 3 7 7 9 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZId SKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfízetésiéshirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptu la jdonos és k iadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

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

Társszerkesztő : 
Kováts István dr . 
belső munkatarsak : 

Bőszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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 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 le t Könyvébő l : A kereszthordozás. Ií. I. — Vezé rez ikk : Évforduló, p. — T á r c z a : Falusi kura pásztorális. 
— B e l f ö l d : A Bethánia-Egylet évi ünnepélye. Vargha Tamás. Válasz Túri Károlynak. Több ref. lelkész. — Iro-
dalom. — Egyház . — Iskola . — Egyesü le t . — G-yászrovat. — Pá lyáza t . — H i r d e t é s e k . 

A z É l e t K ö n y v é b ő l . 
A kereszthordozás. 

„A ki én utánam akar jönni, 
. . . vegye föl az ö keresztjét 
és kövessen engem." 

(Mk. 8.31.) 

Kemény szavak ezek. Jézus is azoknak tartotta, 
ezért csak azután mondotta, a mikor már elhangzott 
Péter ajkáról a nagy vallomás: „Te vagy a Krisztus, 
az élő Isten fia!" A tanítványok számára is kemény 
szavak voltak. A különböző korok gyermekei számára is. 
Nem is igen hallgatták sohasem örömest. Legkevésbbé 
a mi korunkban, a melynek az a jelszava: minél többet 
élvezni és minél kevesebbet szenvedni! Ebben a nagy 
vérzivatarban, a kereszthordozás eme nagy idején azonban, 
ha akarjuk, ha nem, meg kell mindnyájunknak hallani. 

Az emberek abba még csak beletörődnének, hogy 
a szenvedés, a kereszthordozás beletartozik az Isten 
világkormányzó tervébe. Csak az ellen zúgolódnak, hogy 
miért nem más hordozza a keresztet, miért épen nékik 
kell azt hordozniok ? Csak később tanulják meg, hogy 
mindenkinek van keresztje. Csak az egyikünk hamarabb, 
a másikunk később veszi vállaira. Csak az egyikünké 
nehezebb, a másikunké könnyebb. Csak az egyikünk 
erősebb lélekkel hordozza, a másikunk meg csak úgy 
roskadozik alatta. , 

Még abba is beletörődnének az emberek, hogy 
mindnyájunknak keresztet kell hordoznunk, de abba már 
nem, hogy miért épen az ő keresztjük a legnehezebb ? 
Pedig a nagy német költő „Keresztszemlé"-jének törté-
nete szinte ezer meg ezer példában ismétlődik meg előt-
tünk. Hányan panaszkodnak, hogy az ő keresztjük a 
legnehezebb a világon! Hány panaszkodónak engedi 
meg az Isten a szabad választást a keresztek közt. Há-
nyan választják ki a legkönnyebb keresztet s hányan 
látják nagy meglepetéssel, hogy ez nem más, mint az 
ő régi keresztjük, a melyet a világon a legnehezebbnek 
tartottak! 

A legtöbb ember zúgolódva veszi a vállára a 
keresztet. Isten büntetésének tartja azt, pedig a kereszt 
csak Isten követe, a mely visszahív Hozzá minket, a 
világ örömei közt Róla oly sokszor elfeledkezőket. A ke-
reszt, ha látszólag a porba sujt is, a valóságban fölemel 
minket menn)Tei Atyánkhoz. A kereszt csak a pogánynak 
átok, a hivőnek biztos lépcsőfok ! 

A kereszt csak első tekintetre csapás, a mely las-
san-lassan áldássá válik. Mindenekelőtt egyenlővé tesz 
minket, kiket annyi különbség rétegekbe gyúr, annyi 
érdek száz és száz érdekcsoportra tép. A vállainkra 
nehezedő kereszt fölnyitja szemeinket, a melyek nem 
látták meg eddig a nyomort. Megnyitják füleinket, a 
melyek siketek voltak eddig a jajszó meghallására. Ki-
nyújtják karjainkat az elesettek fölemelésére. Kinyitják 
szívünket a részvét számára. Mi, a kik nem láttuk meg 
a szenvedőket a jólét, az öröm napjaiban, meglátjuk 
őket, a mikor vélük együtt hordozzuk a fájdalmak útján 
meg-megrogyó térddel, verítékező arcczal a keresztünket. 
Az a sok jó, a mit a sok rossz mellett látunk a világon, 
legnagyobbrészt kereszthordozó lelkek gyümölcse. Ezek 
törölték le a legtöbb könnyet, ezek gyógyították be a 
legtöbb sebet, ezek emelték föl a legtöbb elesettet. 
S míg ezt tették, az ő keresztjük is egyre könnyebb 
és könnyebb lett. 

Ezek a hetek a kereszthordozásra emlékeztető és 
előkészítő hetek. Krisztussal együtt mi nékünk is föl 
kell vennünk a keresztünket. Míg fiaink, testvéreink a 
csatamezőkön hordozzák a keresztet, mi nékünk, idehaza 
maradiaknak is el kell indulnunk a Golgotha útján. Ros-
kadozva, vánszorogva mi nékünk is végig kell azon 
mennünk s ott fönn a mi ó-emberiinknek is meg kell 
halnia, hogy Krisztussal együtt a mi új-emberünk is 
föltámadjon. Majd ha mindnyájan fölvesszük a keresz-
tünket, majd ha mindnyájan megöldököljük magunkban 
az ó-embert, majd akkor hasad reánk a nagy Húsvét 
hajnala, a várva-várt föltámadás: — a léke. K. I. 



ÉVFORDULÓ. 

Ezelőtt száz esztendővel, 1816-ban, nagy mozgolódás 
volt a pesti ref. egyház híveinek körében. Május hó első 
napjaiban fogtak hozzá a templomépítéshez. Akkor tették 
az első kapavágásokat azon a telken, a melyet nagy 
utánjárás, kilincselés után kaptak a várostól a Széna-
téren, a kecskeméti kapun kívül és a melyen már 1803 
óta ott állt a Széna-térre néző egyszerű emeletes ház. 
Ebben volt a paplak, az imaterem és az iskola. De tart-
sunk egy kis rövid szemlét ez alkalomból kifolyólag a 
pesti egyház eredete és múltja felett. 

1816-ban a pesti egyház ú j életre kelése óta, még 
csak 18 éves múltra tekinthetett vissza. 112 évig volt 
„poraiban eltemetve". 1684-ben történt Pest visszafog-
lalása és ez a nevezetes dátum a pesti református ekkle-
zsiára a halált jelentette. 

Utolsó lelkészének, Bogdányi Györgynek távoznia 
kellett, a városban protestánsoknak megtelepiilniök tilos 
volt s így sorsa a lassú haldoklás és végleges kimúlás 
lett. Ez a sors várt Buda visszafoglalásával az ottani 
egyházra is, a mely csak két évvel élte túl if jabb test-
vérét — a budaiak imaházából sörház lett. 

Nem akarunk régi sebeket feltépni, mutogatni, csak 
azt említjük fel, hogy azok közé a kiváltságok közé, a 
melyekkel a királyi kegy akkor Budát és Pestet meg-
ajándékozta, az is odatartozott, hogy „senki, a ki az 
igaz orthodox róm. kath. vallásnak nem híve, semmi 
szín alatt meg ne tűressék". Ezen királyi rendelet foly-
tán sem Budán, sem Pesten protestáns ember telek-
és háztulajdonos nem lehetett. A Rádayak és Telekiek 
pesti telkei is a jezsuiták és szervita-atyák kezébe ke-
rültek. 

Meghalt hát, de íme mégis feltámadott! Jöttek a 
jobb idők a türelmi rendelet után. Az evangélikus test-
vérek már 1787-ben alakítottak gyülekezetet és nekik 
már 1792-ben megvolt mostani telkük. Hadd elevenítsük 
fel az akkori idők igaz, testvéries érzületének emléke-
zetéül, hogy főgondnokuk, Balogh Péter első dolgának 
tartotta: felajánlani a helveczia hitvallású atyafiaknak a 
már élvezett javakat ós közös templom építésére invi-
tálta őket. 

Az egyesülés nem történt meg, e helyett a refor-
mátusok gróf Ráday Gedeon kezdeményezése és buzgól-
kodása folytán konventi határozat és a többi egyház-
kerületek támogatásával „központi ekklezsiává" alakultak. 
Első lelkészét, Báthory Gábort, a dunapataji lelkészt, a 
dunamelléki konzisztórium választotta meg évi 800 frt 
fizetéssel, a melyre a kerület 300 frt segélyt ajánlott fel. 

1801-ben kapták a pesti reformátusok mostani tel-
küket (768 • °), egy régi temetőt, azzal a feltétellel, hogy 
„az egyház ott olyan épületét teend, a mely mind az is-
teni szolgálatra alkalmatos, mind a város díszére tetczös 
és a szomszédoknak kellemetes leend". 

Következett a paplak felépítése az újonnan szer-
zett helyen. Mennyi küzdelembe, kérelembe került 

annak az egyszerű, emeletes háznak felépítése, a mely 
1803-ban készült e l ! 

De hátra volt a még nagyobb dolog. Már 1805-ben 
felhangzott a szózat: építsünk templomot! Az üresen 
álló telek naponkénti mementó volt a hívek előtt. De 
akkor is háború volt. A béke csak tíz év múlva köszön-
tött be és eljövetele után a pesti egyház hívei azonnal 
megmozdultak és nagy buzgalommal fogtak gróf Teleki 
László főgondnok vezérlete mellett a nagy terv kivite-
léhez. Készült terv és költségvetés, megalakult az építő 
„bizottmány" és megindult a házilag kezelt építtetés. 

1816 május hó első napjaiban történt meg tehát 
az első kapavágás. Június hó 12-én volt az alapkő ün-
nepélyes letétele; akkor helyezték el nagy ünnepélyes-
séggel a templom nyugati oldalába a paróchiális ház 
felől a szegletkövet, az ekklezsia „főtagjának", József 
Palatínus „kegyes élete pár jának" — mint az alapkőbe 
helyezett okmány mondja —- jelenlétében. 

Emlékezzünk! Arra az első kapavágásra, alapkő-
letételre és következő dolgokra Volt hát igazi, nagy 
mozgolódás a pesti hívek körében. Megvettetett a temp-
lom fundamentoma a régi temető helyén. De haj! Milyen 
keserves, küzdelmes volt az építés, milyen terhet vett 
magára az a kicsiny, alig 500 lelket számláló gyüle-
kezet és milyen terhet hordott ama másfél évtized fo-
lyamán, a mely alatt templomot épített. Egymaga nem 
bírta volna el, de hiszen az a tudat élt benne, hogy 
nemcsak magának épít. Á magyar református egyház 
hívei közös, központi templomának és az álmokat álmo-
dozók által látott nagyobb, dicsőbb jövőnek szánta a 
pesti ekklézsia azt a templomot, a melynek építése a 
saját erejét oly messze felülmulta. 

Két elsárgult okmány van itt előttem, midőn e 
sorokat írom. Az egyik egy 100 év előtti „adófőkönyve" 
a pesti ekklezsiának : „A Pesti Reformata Sz. Ekklessia 
Főtiszteletü Prádikátorának (Báthory Gábor püspöknek) 
fizetése pótlására ajánlott summának Bé-szedésére ké-
szített Lajstrom". Milyen vékony kis füzet, összesen 
108 névvel (történelmi nagy nevek is !), ennyi volt az 
önkéntes adózók száma. A másik egy „megvesszőzött" 
melléklet: „A Pesti Ref. templom építésére begyűlt és 
kölcsönvett pénzeknek és kiadásoknak számadás kivo-
nati Táblája", a melyből látjuk, hogy adakozásbeli „kész-
pénzben" begyűlt 1830-ig, az építés befejezéséig 140,021 
frt 29 kr. (az első évben, 1816-ban 30,000 frton felül) 
kamatos kölcsönpénzben 27,454 [frt 14 kr., a kiadás 
pedig volt 167,509 frt 447 2 kr. V. Cz. Honnan jött be 
az adakozásbeli summa? Hát nemcsak a pesti reformá-
tusoktól, hanem az egész országban megindított gyűj-
tésből, az egyetemes egyházból. 

Bizony megindító történet a pesti ekklezsia épít' 
kezése az első kapavágástól, az alapkőletételtől kezdve ! 
Hányszor volt üres a kassza! Mindjárt az építés meg-
kezdésétől számított három hónap múlva már mint a 
számadás mellékletből is látjuk, nem volt benne semmi. 
De eleink, a mikor templomépítéshez fogtak ós pénzük 



megszámlálására leültek, akkor nemcsak a kezük között 
lévő összegre néztek, nemcsak az itt lakók támogatá-
sára és nagy áldozatkészségére számítottak: számításba 
vették az egész magyar ref. egyház „nemeseinek" és 
híveinek áldozatkészségét, mindazokét, a kiknek az épülő 
templomot szánták. Úgy tekintették ők a pesti ekklé-
zsiát, a mely ott azon az elhagyott helyen lábát az or-
szág jövendő fővárosában megvethette, mint a mely nem 
csak a saját híveinek szolgál, hanem, mint Ráday Ge-
deon mondotta, szolgálni óhajt az egész hazai reformá-
tusságnak, mindazoknak, a kik ide az ország nevében 
rövidebb-hosszabb tartózkodásra feljönnek. Igen ! Hegyen 
épített városnak szánták mindazt, a minek alapköveit 
nagy buzgalommal, reménységgel és áldozatkész lélekkel 
oly nagy nehézségek és gyakori sóhajtozások, zavarok 
között letették. 

Nagy hit, prófétai látások voltak eleink lelkében. 
Ezek nélkül semmi nagy dolgot nem lehet kezdemé-
nyezni, véghezvinni. 

Nincs-e szükségünk most is arra, hogy így s ilyen 
lelkülettel, jövőbe látó nagy érzésekkel tekintsünk arra 
a helyre, a mely most, száz év multán ismét nagyobb 
részét illetőleg üresen á l l ? ! Most is háború van. Tud-
juk, hogy ebben az esztendőben, de talán még a jövő-
ben sem lehetséges talán még egyetlen kapavágás sem. 
De azt már most is megtehetjük, hogy le- és összeülünk 
és megszámláljuk erőinket. És a midőn ezt tesszük, te-
kintetünk először önkéntelenül is odairányul, az ősök 
nagy példájára. Mi volt az ő erejük a mienkhez ké-
p e s t ? ! A halottaiból új életre kelt szent ekklezsia még 
csak szárnyait bontogatta, de íme mily magasra lendült, 
hogyan bele tudott látni a nagy jövőbe! Mennyivel iz-
mosabbak a mi szárnyaink, nem kell-e nekünk is meglát-
nunk, előkészítenünk a még szebb, dicsőbb jövőt azzal, 
hogy ott, azon a téren, a mely a mi nagy reformátorunk 
nevét viseli, a közel jövőben olyan új templomunk legyen 
és olyan intézményeknek alapköveit rakjuk l,e, a melyek 
méltók a budapesti egyház, a mi egyetemes magyar 
egyházunk mostani helyzetéhez és a remélt szebb jö-
vőhöz ? ! 

Hisszük, hogy nemsokára eljön a béke — a nagy 
építkezés, megújulás korszaka. Hisszük, hogy 100 év 
múlva utódaink is kegyelettel nézhetnek a kezeikbe kerülő 
sárgult írásokra, a melyek majd arról tesznek bizony-
ságot, hogy egyházunk mostani vezetőiben az ősökéhez 
méltó buzgalom, megértés és prófétai, lélek lakozik. 

Egy ilyen írásra hívjuk fel az évforduló alkalmá-
val a figyelmet: arra a felhívásra, a melyet a budapesti 
egyház mostani vezetősége bocsátott közre és mely itt 
e helyen is megjelent! Nagy dologról van benne szó. 
Nehézségekbe ütközik a kivitele ? Igen, de emlékezzünk 
a régiekről! . . . p. 

Távíratmegváltási lapok ^ t t 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-atcza 28. szám), j & j t j t j t j t 

T Á R C Z A . 

Falusi ku ra pásztorál is . 
— Levél egy keresztyén lelkészhez. — 

Kedves Utódom! Leveled egy szakasza nagyon 
elszomorított. Hogy a mi nekem, bár sok munka volt, 
gyönyörűség volt, a hitelszövetkezet anyagias munkája 
tövis és akadék a te lelkednek. Nem vitás köztünk, 
hogy az evangéliomnak lényege a munka, sőt, hogy 
Krisztus sohasem tartotta akadéknak, hogy rövid műkö-
dési idejéből annyit kellett a test gyógyítására, táplálására 
fordítania. Pál apostol, a kinek egész élete csupa evan-
gélizálás, sátorponyva csinálásával keresi kenyerét stb. 
Mit tesznek a mostani misszionáriusok, Pál apostolok? 
A ker. ember nem válogathatja ki : ezt a munkát 
kedvelem, amazt nem; hanem a gondjaira bízottak ér-
tékét nézi szüntelen és mindeneknek mindenné lesz. 
Félre ne érts! Jól tudom én, hogy nem a munka soka-
sága vagy nehézsége miatt érzed a tövist, hiszen az a 
munka, melynek életed minden perczét szentelni szeret-
néd, a legmagasztosabb és legnehezebb, az evangelizálás 
Isten segedelme nélkül a legszorgalmasabb lángésznek 
is eredménytelen, lelket égető munka s mégis bármely 
pillanatban kész volnál magadra venni, hogy ezt a mun-
kát reggeltől estig szakadatlanul végezzed. De hát meg 
kell gondolnod, hogy ez idő szerint Isten téged nem 
csupán erre hívott. Mert egyelőre nem változtathatsz 
azon, hogy falud nem képes minden munkamezőre külön 
megfelelő munkaerőt beállítani, hogy az egyedüli munka-
társ hadban léte miatt a hitelszövetkezet egész munkája, 
gondja a te válladon van, a keresztyén szív pedig nem 
állhatja meg, hogy ne segítsen, ne könyörüljön, ha látja, 
hogy az ő munkája nélkül a sokaság olyan, mint a 
pásztor nélkül való juhok. Lám, hit nélküli szörnyű bol-
dogtalanságot találtál faludban. Úgy-e, nem nézhetted, 
hogy maradjon minden a régiben, hanem egész szerető 
lelkeddel kiálltai, hogy életet önts a félig holt lelkekbe. 
Nem veszed észre, hogy elődödnek ugyanez a legelső 
feladat tizedrészben sem sikerült, mint neked? És ha 
fájdalom tölt el, ha szúr a tövis, mert szinte pazarlásnak 
látod a hitelszövetkezeti sok munkát a miatt, hogy 
hasznát czifraságra, kocsmára fordítják, nem vigasztal-é 
a „kicsiny csapat" szemlélésében az a gondolat, hogy 
annyi érzéketlenség között máris oly szép eredménnyel 
munkálkodhattál? Hogy ilyen érzések, gondolatok közt 
is lehet valaki megtövisezett, összetört lélek? Ne szo-
morítson el I A legszeretőbb szívet egy hitvány szó, a 
sokak gondjait felvevőt egy piczi egyéni, családi gond 
váratlanul is összetörheti. De minden összetörettetés sem 
egyéb az ilyen léleknek, mint az a szükséges megalázás, 
a melyből Isten ereje ismét felemel és a pillanatnyi 
tétovázás után sokkal lelkesebb munkára bátorít. Hogy 
faluddal kapcsolatban magamról is szóljak, ott volt oda-
menetelemkor a hitoktatás rettenetesen elhanyagolt álla-
pota. Gyenge egészségem miatt, orvosi vélemény szerint, 



nem volt szabad arra vállalkoznom, hogy én legyek a 
poros iskola hitoktatója, de azért nem állhattam meg, 
vállalkoztam a nagy feladatra. Mily fárasztó, mily nehéz 
munka volt az elhanyagolt sereget tanítani, de milyen 
gyönyörűség is volt nézni, hogy a félév munkája meghozta a 
jó eredményt. S aztán — Istenem! — látni, hogy a há-
ború miatt a gyermeksereg teljesen vezető nélkül marad ! 
Kinek szíve ne könyörült volna meg rajtuk ? Megfordult 
a gondolat a fejemben, hogy munkámnak csak az orvosi 
fenyegetés valóra válása lesz a díja s feleségem sok-
szor vádolt, hogy tönkre teszem magamat, a nyáj érde-
kének alárendelem a családét, de, ha tán biztos lett 
volna is a halál, megállhattam volna-é, hogy ne könyö-
rüljek azoknak a gyermekein, a kik oly fájó szívvel 
mentek el érettük és érettem ? Hányszor sújtotta le lel-
kemet a tapasztalt hálátlanság, de elég volt ilyenkor 
rátekinteni egy kis gyerekre és elgondolni, hogy ezek 
is Krisztus kicsinyei. Elég volt a Krisztus szájából egy 
ige, az felemelt ismét az önfeláldozás, felelősségérzet 
magaslataira. És lám, Istennek gondja volt egészségemre 
is! S aztán sok szomorú dolog van még, a min lehe-
tetlen Krisztusnak könyörületességre nem indulnia. A be-
tegség ! Első segély, tanács ! Hol van még a diakonissza? 
Hát nem könyörülsz, te lelkipásztor, a ki oly szépen 
tudsz prédikálni „Krisztus a betegek közt" czímmel? 
Sokszor napokon át nem sikerült orvost kapni. Szalad-
nak a parókiára. J a j ! milyen baj ilyenkor, hogy csak 
beszélni tudnak a fenti téma felett. S aztán? Mikor a 
sok munkájától ideges közigazgatás ügyefogyott hívedet 
elutasítja és szalad hozzád „jó tanácsért", csak belülről 
szabad szisszenni ilyenkor a szívnek: j a j ! én a munkát 
nem szeretem, őszintébben: nem is értem. S még sem 
mondjuk: mit csúszol-mászol ilyen ügyben hozzám ? ide 
a lelkedet hozd 1 Bizony — kénytelenek vagyunk ehhez 
is érteni. S aztán ? Majd mikor nemcsak a lélek meze-
jén, hanem minden téren észreveszik, hogy pásztoruk 
vagy, mennyi minden ügyben mennek hozzád tanácsért. 
Megy a Gazda Sariiu: „Uram, már ennyi éve vettem 
házhelyemet a Csősz Pétertől, de nem Írattuk át akkor 
s most előbbi gazdájuk bukása miatt ezt is elárverezik, 
adjon tanácsot. Tudom, nem csal meg, az Isten áldja 
meg!" Jön a szomszéd menyecske. Harcztéren halt ura 
gyermekeit praktikákkal meg akarják rövidíteni, mitévő 
legyen ? stb. Merül fel a községnek sok-sok ügye: a 
gróf, vagy néha a közigazgatás elnyomja; megkérdez-
nek : mit tegyünk ? Árokmetszés ? Ki kötelessége ? Ura-
ságé, vagy a községé ? J a j ! még számolni se jó, annyi 
minden. S a plébánosok ezt mind többnyire értik. Sok 
polgár is sokat tud. S aztán? Egyszer beszélgetek hí-
veinkkel: lám, az újfalusi r. kath. atyafiak hogyan gaz-
dagodnak. Igen ám, Tisztelendő Urunk, azoknak szerez 
a plébános olcsó pénzt. Rágondoltam a te hitelszövet-
kezetedre. — Darálógép összetörte egy katholikus legény 
fejét. A plébános még azon éjjel szállította Győrbe s 
befolyásával a túlzsúfolt kórházban helyet szerezvén neki, 
az utolsó pillanatban sikerült az életét megmenteni. Ha 

rám van bízva, alighanem vége az életnek. Mindig és 
mindenütt az a derék plébános, a ki talán a hegyi 
beszédnek nem mindenben engedelmes szolgája, de min-
den ügyben mint fáradhatatlanul hű pásztor áll népe 
mellett. S aztán ? Hát hol a keresztyén pásztor, a ki, 
ha látná, meg nem könyörülne ra j tuk? 

Bizony, kedves Utódom, ez mind hozzátartozik a 
falusi kura pásztorálishoz. Hát még, a mit nem mond-
tam el? Hol az a theologia, a mely mindezeket meg-
taníthatná ? Városon, a hol mindenre megvan a külön 
munkaerő, talán ilyen gondtól jobban mentesítve van a 
lelkész, de hogy mi, falusiak, főként a hol plébános is 
van, e sokféle dolog tudása nélkül igen sokszor kínos 
helyzetbe kerülünk, azt nem is kell bővebben fejtegetni. 
Jön a kicsi lányom : kössem kendőjét a fejére. J a j ! — 
magamban — anyikád szebben tudná. De azért csak 
meg kell tennünk. így vagyunk híveinkkel is. Bizony, 
ha már a theologia segíteni nem tud, a közegyház jö-
hetne a segítségünkre egy a kura pásztorálist felölelő, 
gondosan összeállított, könnyen kezelhető lexikonnal. 

Szeretném itt bemutatni legközelebbi szombatomnak 
munkáját, a mely reggel 7-től este 6-ig teljesen az egy-
másután jövő híveim szolgálatában telt el. De nem aka-
rok türelmeddel visszaélni. Csak annyit mégis, hogy 
szombaton reggel szoktam tartani az isin. isk. fiúk, dél-
után az ism. isk. leányok között egy-egy órai tartammal 
a ker. ifj., illetve leányegyesületbe előkészítő bibliaórákat 
az irodámban. Bizony, kérnem kellett Istent, hogy annyi 
ügyes-bajos mellett ezeket a fontos órákat idegesség 
nélkül, teljes szeretettel végezhessem. S még annyit, 
hogy az nap kértek fel, hogy másnap, vasárnap délután 
harcztéren elhalt hívemet templomi halotti tanítással pá-
rén táljain el. 

Eljön a vasárnap. Nagy fejtöredelmek között meg-
van Máté 16.21-23. alapján a halotti tanítás. Utána az 
erőltetéstől nagy fejfájás. Lassan vége a napnak. 

Hétfőn korán kelni. Készülni az ifjúsági órákra: 
külmissziói előadás, énektanítás, felolvasás s a legfőbb, 
legkritikusabb: a bibliai beszélgetés. Ha Isten megsegít, 
most kell eldőlnie az előkészítő órákon : lesz-e ifjúsági 
egyesületünk ? Legények délelőtt, nagy leányok délután. 
Közben a kurátornak hamar írjak egy levelet faügyben. 
Lázár Károly atyjával végezzek. Semmivel se tartozik. 
Jó emberünk Hála fejében szíves és bő emlékezés köny-
nyekkel. Egy derék szabadságos katona, a ki Léváról 
pénzt is küldött Isten dicsőségére, jön. Úgy vélem, csak 
magát bemutatni új lelkészének. Szíves beszélgetés. 
A vége: egy kérvényt szíveskedjék írni újabb 14 napi 
szabadságért. Jönnek a tanító urak egy-más megbeszélni 
valóikkal. 

Eh ! tévedsz, kedves Utódom, mikor a szövetkezetet 
vádolod. De téved az is,, a-ki a pásztor munkáját csu-
pán a kis gyermekeken kezdett s a nagyon véneken 
végzett, minden vonalon folyó evangélizálás és annak 
eredménye szerint ítéli. Annyiféle gond mellett ezt a 
lobogó lelket kívánó szellemi munkát hány pásztor és 



hány évig bírja az egész vonalon ? Ide munkatársak 
kellenének. De az meg legjobban téved mégis, a ki e 
legelső feladat alól kivonja magát. Ki nem téved tehát? 
Krisztus, a ki megkönyörült a népen: hiszen olyanok, 
mint a pásztor nélkül való juhok. Az ő nyomdokaira! 
Kiki ereje szerint könyörülni, aztán tenni, venni, gyó-
gyítani, segíteni, tanácsolni, tanítani, írni, beszélni, evan-
gélizálni, lángolni, lelkesülni, míg e lángolásban el nem 
ég az élet. És a segedelem? — vagy a jutalom ? „Elég 
<iiéked az én kegyelmem!" 

Szerető elődöd. 

B E L F Ö L D . 
A Bethánia-Egyle t évi ünnepélye . 

Külső méreteiben impozánsan, belső lelki tartalom-
ban gazdagon folyt le a Bethánia-egylet évi ünnepélye 
márczius 23—26. napjain Budapesten. Mindenkit meg-
győzhetett ez az egy pár nap arról, hogy a Bethánia 
munkája minden elétornyosuló nehézségek daczára is 
fejlődő munka. A ki az előző évi ünnepélyeken is részt 
vett, megfigyelhette, hogy a régiek mellett mennyi ú j 
arcz tünt föl s hogy liány olyan hely is képviselve volt, 
honnan eddig még senkit se láttunk bethániai ünnepé-
lyen. Úgy a skót misszió nagytermében tartott szeretet-
vendégségen, mint a theologia dísztermében lefolyt kon-
ferencziákon, sőt a Kálvin-téri templomban tartott isten-
tiszteleten és vallásos estélyen is nagy volt a zsúfoltság, 
mely mindenesetre sokakra nézve kényelmetlen volt, de 
mint annak a jele, hogy az emberekben a lelki dolgok 
iránt való érdeklődés hatalmasan ébredezni kezd, hálára 
indíthat bennünket. Lassankint legnagyobb termeinkből 
kiszorul a Bethánia s mind égetőbbé válik a háború 
által, sajnos, megakasztott házépítésügy kérdése. 

Bajos erről az évi ünnepélyről egységes képet 
adni, mert a kedves, bizalmas együttlétet szolgáló össze-
jöveteltől kezdve a legsúlyosabb bibliai kérdéseket tár-
gyaló gyűlésig mindenben volt részük a jelenvoltaknak. 
Néhény szóval külön-külön kell tehát az egyes részle-
tekről megemlékeznünk. 

A csütörtök esti szeretetvendégség gazdag programmja 
(a Bethánia karának több éneke, két zongoraszám, dr. 
Molnár Gyula beszéde, dr. Kováts Lajos bibliamagyará-
zata I. Kor. 16 :8 , 9-ről) úgy művészi élvezetben, mint 
lelki épülésben sokat nyújtott s a fehér asztalnál való 
bizalmas együttlét az egymással való ismerkedésre is jó 
alkalom volt. 

Pénteken délelőtt két specziális értekezlet volt. 
A lelkészek értekezlete, körülbelül 25 lelkész részvételével 
az iratterjesztés és a konfirmácziói oktatás ügyét tár-
gyalta, nem előadások, hanem bizalmas megbeszélés 
formájában. A rohamosan fejlődő iratterjesztósnek czél-
tudatosabb irányítására nézve (különösen a dolog szel-
lemi oldalát illetőleg) hangzottak el okos hozzászólások 
és indítványok, melyeknek remélhetőleg hamarosan kon-
krét eredményei is lesznek. A konfirmácziói oktatásra 

nézve tapasztalataikról és terveikről számoltak be a lel-
készek s az a határozott fölfogás alakult ki, hogy a 
kátétanítás mellett a bibliának minél nagyobb helyet 
kell juttatni benne. A másik specziális értekezlet a nők 
konferencziája volt. Ezen Csűrös István egyháztörténeti 
előadása után több asszony, még pedig nemcsak az úri 
rendből, beszámolt az evangéliumi munkában végzett 
tapasztalatairól, nagyon érdekesen, Vargha Gyuláné pe-
dig bibliát magyarázott. 

Délután azyévi közgyűlés tartatott meg. A volt tit-
kár, Vargha Tamás, jelentést terjesztett elő a Bethánia 
1915. évi munkásságáról. Beszámolt az egylet legfon-
tosabb munkásságáról, a szövetségmunkáról, mely az 
elmúlt háborús esztendőben, sajnos, csak a nők közt 
fejlődött tovább; a számban és jelentőségben folyton 
növekvő vasárnapi iskolákról; az énnekkar gyönyörű 
munkájáról; az egy esztendeig fennállott Bethánia-hadi-
kórházról; az újonnan megnyitott női otthonról; az irat-
terjesztés impozánsan fejlődő munkájáról; az egylet lap-
járól, a Mustármagról; a jótékonysági mustárról stb., 
külön emlékezett meg a Bethánia három — pécsi, ma-
kói és zilahi — fiókegyletének működéséről; beterjesz-
tette az egylet fejlődéséről tett bizonyságot. Az elnökség 
mandátuma lejárván, a közgyűlés fontos tárgya volt a 
tisztújítás. Tiszteletbeli elnök lett dr. Kecskeméthy Ist-
ván, elnökök dr. Kováts Lajos és dr. Molnár Gyula. így 
az elnökségben az egylet jellegének megfelelőleg a lel-
készi és a világi, a református és az evangélikus elem 
egyaránt képviselve van. Dr. Szabó Aladárnak, az eddigi 
elnöknek, ki ezen állásától nagy elfoglaltsága miatt vált 
meg, Csűrös István tolmácsolta az egylet mélységes há-
láját, dr. Szabó Aladár pedig könnyekig meghatva bú-
csúzott lelki gyermekeitől, vagy, mint magát kifejezte, 
nem is búcsúzott, csak szárnyaikra bocsátotta őket. 

Pénteken este a Magyar Missziói Szövetség rende-
zésében missziói gyűlés volt, melyen báró Podmaniczky 
Pál vetített képes előadásban számolt be a német gyar-
matokon folyó munkáról. 

Az évi ünnepély gerincze, a konferenczia, szom-
baton délelőtt és délután folyt le, több mint 400 ember 
részvétével, a ref. theologia dísztermében. Dr. Szabó 
Aladár súlyos, tömör bibliai tanulmányt tartott a Szent 
Lélekről. E fontos tárgy még vázlatos előadásban is oly 
nagynak bizonyult, hogy az előadó tervezett másik ta-
nulmányát (a Krisztus egyházáról) el is hagyta s a dél-
után rendelkezésére álló időben az elsőt folytatta s fe-
jezte be. Ez az előadás a sok idevonatkozó bibliai hely 
fényénél sokak előtt új vagy az eddiginél teljesebb 
világításban tárta föl, hogy mit tanít a Szentírás a Szent-
lélek lényegéről és munkájáról. Nyáry Pál pécsi lelkész 
a megtérésről tartott szép, világos előadást, mely sok 
minden félreértést eloszlathatott e fontos tárgy felől 
melyhez sokan még hozzányúlni is félnek. (Az előadás 
a Bethánia kiadásában nemsokára megjelenik.) Dem'e 
László a hit két jellemző tulajdonságáról beszélt. Rámuta-
tott, hogy a hit Istennel szemben gyermeki, kifelé, a 



világgal szemben pedig férfias, de e kettő egymással 
épenséggel nincs ellentétben. Délután Vargha Gyuláné 
ilyen czímen tartott előadást: Növekedjünk a hegy elemben. 
Alapigéül Tit. 2 :11—14-et választotta s azt pontról 
pontra követve, beszélt a mi nagy tanítómesterünkről, 
az isteni kegyelemről, mely úgt negatív, mint pozitív 
irányban folyton tökéletesíti a hívők lelki életét. — A kon-
ferenczia sokaknak buzgó imádságával ért véget. 

Vasárnap délelőtt a Kálvin-téri templomban hála-
adó istentisztelet volt. Petri Elek ref. püspök hálaadó 
imádsága ós az énekkar éneke után dr. Szabó Aladár 
hirdette az igét Luk. 11 :23 . és Luk. 9 : 5 0 . alapján, 
reámutatván Krisztus teljességére, melyben a határozott-
ság és a szeretet oly csodálatosan egyesült. Az ugyan-
azon a helyen tartott vallásos estélyen a Bethánia ének-
karának három gyönyörű éneke emelte a lelkeket Isten 
felé; az ünnepi egyházi beszédet Vargha Tamás tartotta 
a szőlőmunkásokat fogadó gazdáról (Máté 20:1—7.) Az 
előimában Konrád György lupényi ref. lelkész, végül 
pedig dr. Szabó Aladár ajánlotta Isten kegyelmébe úgy 
a Bethánia munkáját, mint egyházunkat és hazánkat, 
melyeknek javáért a Bethánia munkálkodik. 

Sokak lelkében felejthetetlenek maradnak ezek a 
napok. S hisszük, hogy az evangéliumi munkában pozi-
tív eredményei is fognak mutatkozni a Bethánia-Egylet 
1916. évi ünnepélyének. 

Kunszentmiklós, 1916 márczius 28. 
Vargha Tamás. 

Válasz Túr i Káro lynak . 

Mindjárt tisztában voltunk azzal, hogy feljajdulá-
sunkat néhányan a lelkésztársak közül nem értik meg. 
Ez természetes. Hiszen az egyenlő elbánás elve sehol 
sincs oly visszataszító módon mellőzve, mint épen a 
lelkészi pályán s a ki sorsunknak nem részese, könnyen 
marad részvétlen irántunk. Például Kapolyon is jó világ 
van, nincs panasz s a kapolyi kartárs annyira nem is-
meri a megélhetés nehézségeit, hogy kétségbe vonja 
szavaink komolyságát, panaszunk őszinteségét és meg-
értés helyett gúnyolni akar minket. Ezért van még egy-
két szavunk. 

Rövidre fogjuk a dolgot, 
Bizonyosan tudjuk, hogy minket nagyon sokan 

megértettek. Mindenki megértett, a ki a „fajulva tengés" 
nyomorúságos állapotát nem minősíti hozzánk méltó élet-
nek. Mindenki megértett, a ki a „nyomorúság" szónál 
nem mindjárt az éhenhalásra gondol. Különös beszéd is 
az olyan, hogy mutassatok nekem egy éhen halt papot, 
majd akkor hiszek a ti nyomorúságtokban. Hát olyan 
megalázott állapotba jutottunk már, hogy az abszolút 
nyomor mértékének kell előbb betelni s csak aztán szól-
hatunk. 

Hát igen, mi is ismertünk papokat, a kik „sem-
mivel kezdték és nagy vagyont gyűjtöttek", zárt ajtók 
mögött kuporgattak, önző, nyomorúságos, igazán nyo-

morúságos életük bélyegét rányomták még maradékaik 
lelkére is. Hát igaz, mindent megtettek, verejtékeztek, 
hogy abból a pár hold földecskéből minél több hasznot 
csiholjanak ki minden áron. De azt az árt legtöbbször 
a gyülekezet, a nép fizette meg. ,,A mi tisztelendő 
urunk tavasztól őszig a szőlejében lakik, azt munkál-
gatja, de az Úr szőleje annál kapálatlanabb marad." — 
Ezt nem. mi találtuk ki. Ezt egy somogyi magyar mondta 
évekkel ezelőtt. És igaza volt. Nagy baj forrása lehet 
mindig az a kényszerítő körülmény, mely a lelkészt Si 
maga anyagi életének súlyos igájába fogja be. De most 
e bajoktól eltekintve is keservesen nehéz a ref. lelkészek 
anyagi helyzete. 

Kártya, utazás, fényűzés, érdekházasság s más ha-
sonló vádak annyira tarthatatlanok, hogy reájuk nem 
is reflektálunk. Sértők is e vádak, nehéz volna kemé-
nyebb szó nélkül foglalkozni velük. 

Az igazság igazság marad: a papi családok most 
kiáltó szükséget szenvednek. A mértékletesség, egy-
szerűség felesleges jó tanács. A lemondás nagy erényét 
már túlontúl gyakoroljuk. Az „ego contradico"-féle kö-
tözködésre adjon méltó választ a nyomorgó lelkésztársak 
felháborodása. Mi egyelőre hallgatunk.* 

Több ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
Mennyország- kapuja. Imádságok konfirmált és felserdült 

ifjak ós leányok számára. írta Szolnoky Gerzson, hajdúböször-
ményi ref. lelkész. Debreczen, 1916. Hegedűs és Sándor könyv-
kiadóhivatala. Kis 8'. 167 1. Ára kötve 1 korona 20 fillér. 

A háborús aktuálitásoknak ezekben a szomorú nap-
jaiban egy nem háborús, de azért nem kevésbbé szük-
séges könyvecske ez a kezünk alatti. Minden olyannak 
nagyon örülünk, a mi az ifjúság pasztorizácziójával függ 
össze, mert nagyon is igaz az, hogy a kié az ifjúság, 
azé a jövő. Az ifjúságot minden módon meg kell nyer-
nünk és biztosítanunk Isten országa számára, ha nem 
akarjuk őket a Sátán birodalmának átengedni. Az ifjú-
ságot ezer veszély fenyegeti, a háború még növeli ezeket 
a veszedelmeket. Annál szükségesebb, hogy idejekorán 
és minden módon gondoskodjunk az ifjú lelkeknek a 
megszerzéséről, Istenhez és Krisztushoz vezetéséről. Ezt 
czélozza ez az imádságos könyv is, mely tartalmaz: 
hétköznapi, vasárnapi (reggeli, estéli), bűnbánati (reggeli), 
ünnepi és alkalmi imádságokat. Különösen gazdag e 
zsebbe való kis könyv az ifjú életében előjövő neveze-
tesebb események alkalmával mondandó imádságokban. 
A szerző, kit több imakönyvéből már előnyösen isme-
rünk s ki egyike azoknak, a kik hittel és kenetes buz-

* Ezzel, úgy hisszük, a vita be is zárható. Folytatásá-
ból bizonyára semmi haszon nem származhatik. Nézetünk szerint 
igenis nagy nehézségekkel kell küzködniök azoknak a lelké-
szeknek — mint ezt megírtuk —, a kiknek készpénz-fizetésük 
van. 3000 K, mondta Túri Károly. Milyen kevés ez különösen 
most! Hát még azok, a kiknek gyermekeiket taníttatniok is k e l l . . . 
Hisszük, hogy a méltányos panaszok meghallgatásra találnak. 



gósággal tudnak imádkozni, valóban megragadó hangot 
ad az ifjúság érzéseinek és gondolatainak. Ajánljuk kis 
imádságos könyvét, melyet mindkét nembeli ifjúság lelke 
idvességére használhat. Nagyon alkalmas konfirmácziói 
ajándékkönyvnek. (sz) 

Diákvilág. A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség közlönye. Megjelenik havonként. Előfizetési 
ára diákoknak 2 K, másoknak 3 K egy évre. Szerkeszti 
Deme László. Főmunkatárs i f j Benkő István. Kiadó-
hivatal Budapest, VIII., ÜlIŐi-út 16/B. A 6. szám tar-
talma : A legnagyobb hatalom. Exspectator. Halál. B. I. 
Az imádság természetes volta. Fosdick E. H. Jézus és 
a háború. Levél a szerkesztőhöz. Világszövetségünk ima-
napi felhívása. Jegyzetek. Mozgalmunk. 

Butlerné, az aboliczionista mozgalom alapítója. 
Az Aboliczionista Szövetség alapelvei. Francziából for-
dította Éber Leó. Pápa, 1916. Főiskolai nyomda. 8-r. 
35 1. Ára 40 f. Melegen ajánljuk ezt a kis füzetet, 
melyből egy Krisztus lelkétől ihletett nő szenvedésekkel 
és küzdelmekkel telt életét ismerhetjük meg, a ki min-
den erejét a fehér rabszolgakereskedés, a prostituczió 
eltörlésére fordította és a kinek kezdeményezésére ala-
kult meg a nemzetközi Aboliczionista Szövetség (Féclé-
ration Abolitionniste). A fordító elismerésre és pártolásra 
méltó munkát végzett az átültetéssel. A fordító, Éber 
Leó nem más, mint Aebersold Leopoldina k. a., kit 
buzgóságáért, áldozatkészségéért a Dunántúl, sőt hazánk 
más részeiben is sokan ismernek és a ki a füzet ki-
adásával újból megmutatta, hogy a jóért áldozni is kell. 
A füzet nála rendelhető meg Pápa, Csáky-utcza 3 sz. alatt. 

Örökzöld-koszorú hőseink sírhalmára- Ilyen czí-
men adott ki Uray Sándor debreczeni ref. lelkész egy 
szép kis könyvecskét, a melyben 12 szép rövid elmél-
kedés, 4 meleg, igazi evangéliumi szellemű imádság 
van Uray Sándortól. A nagy csínnal kiállított köny-
vecske végén halotti énekek, találó, áldó versek és más 
aktuális szép versek vannak Vargha Gyulánótól, Gyökössy 
Endrétől, Baja Mihálytól, Domby Lajostól. Melegen ajánl-
juk olvasóink figyelmébe. Hadd menjen el ez a köny-
vecske a gyászolókhoz és segítse őket arra, hogy ne 
gyászoljanak úgy, mint olyanok, a kiknek reménységük 
nincsen ! Kiadta Hoflfmann és Kroliovitz Debreczenben. 
Ara 1 korona. 

Az Igehirdető áprilisi számának (ára 1*20 K) tar-
talma : Mészáros János: Nehéz böjtünk. Duszik La jos : 
Mi pedig Krisztust prédikáljuk. (Háború idején.) Sziícs 
József: Jézus siralma. (Virágvasárnapi.) Dr. Szeberényi 
Lajos Zs.: Kereszt a Golgotán. (Nagypénteki.) Dr. Tóth 
La jos : ímhol a te fiad ! ímhol a te anyád! (Nagypén-
teki.) F. Varga La jos : Föltámadott az Úr! (Húsvéti.) 
Dr. Tóth Lajos : Az igazság ellenségeinek kitartása, hí-
veinek bátortalansága. (Húsvéti.) Kiss Samu: Az emmausi 
tanítványok. (Húsvéti.) 

„Diákmozgalom és egyház" czímen a Magyar Ev. 
Ker. Diákszövetség legutóbbi kolozsvári vezető kón-
ferencziáján tartott értékes előadását Révész Imre, a 
kolozsvári ref. theol. fakultás tanára külön is kiadta. 
Előadásában arra a végeredményre jut, hogy ebben a 
kérdésben az egyház álláspontja legyen „a diákmoz-
galom létjogának nemesen szabadelvű elismerése", míg 
a diákmozgalomé „a tisztelettel teljes, türelmes, szívós, 
első hidegségtől, vagy ép visszautasítástól vissza nem 
riadó közeledés". 

A „Beszédek és imák háborús alkalmakra" har-
madik kötete dr. Lencz Géza debreczeni egyet, tanár 

szerkesztésében második, változatlan kiadásban megjelent 
s megfelelő tavaszi és ünnepi egyházi beszédet, valamint 
halotti beszédet és imákat tartalmaz. 

Szeressétek ellenségeitek! czímen Kiss Géza ká-
kicsi ref. lelkész szép „vasárnapi iskolai mesét" irt a 
Nyáry Pál pécsi lelkész által szerkesztett „Keresztyén 
Lelkipásztorba". Ez most, mint a „vasárnapi iskolai 
könyvtár" füzete, külön kiadásban is megjelent. Melegen 
ajánljuk ezt a kis aktuális tartalmú jól felhasználható 
füzetet. 

Nagypéntek és Húsvét. E czímen egy füzetet adok 
ki április hó közepére, úgy hogy a rendelők a nagy-
hétre megkapják postán. Tartalmaz három egyházi be-
szédet. A füzet ára 80 fillér. Pénz, vagy postabélyeg 
beküldése ellenében a füzetet pontosan megküldöm a 
megrendelőknek. A füzet tiszta jövedelmét a mezőlaborczi 
ref templom javára adom. Léva, 1916 márczius 23. 
Birtha József, ref. lelkész. 

E G Y H Á Z , 
Lelkészválasztás. A nyírlövői ref. gyülekezet Ve-

ress Sándor eperjeskei s.-lelkészt választotta meg egy-
hangúlag lelkészévé. 

Negyvenéves lelkészi jubileum. Megható ünnep-
ségek közepette iilte meg f. hó 19-én a batizfalvi ev. 
lelkész, Bartal Andor, hivatalba lépésének 40-ik évfor-
dulóját. Az öreg szolgának mi is gratulálunk ! 

A tábori lelkészek köréből. A király Böjtös László 
ev. tábori lelkészt a lelkészi érdemkereszt 2. oszt. jel-
vényével tüntette ki, Dzurányi Dezső ev. tábori lelkész 
pedig megkapta a hadiékítményes Vöröskereszt-érem 
2. osztályát. A honvédelmi miniszter Rátz Ágoston ev. 
tábori lelkészt a háború egész tartamára fölmentette és 
helyette Grosz János bikáesih. lelkészt hívta be szolgálat-
tételre a lukováczi tartalékkőrházhoz. A hadvezetőség 
Lauff Géza balti, Mohr Gyula kakaslomniczi és Scludtz 
Aladár dunaegyházi ev. lelkészeket a tábori lelkészi 
szolgálat alól fölmentette, viszont Boér Pétert, Bobál 
Samut és Enclreffy Jánost tábori lelkészi szolgálatra 
behívta. 

A budapesti ref. egyház VI—VII. parokhiális kö-
rének fasori templomában 2-án, d. „u. 6 órakor Szövet-
ségünk vallásos estélyt tart, a melyen Sebestyén Jenő 
bibliamagyarázatot, B. Pap István pedig előadást tart. 

Egyházmegyei közgyűlés. A dunántúli egyházkor, 
legnagyobb egyházmegyéje, a belső-somogyi márcz. 7-én 
tartotta Kaposváron tavaszi közgyűlését Nagy Lajos es-
peres és Huszár Aladár gondnok elnöklete mellett. Az 
esperes megnyitó imája után a gondnok mondott szép 
alkalmi megnyitó beszédet. Az esperesi jelentés során 
szó esett egy sérelemről, a melyet a kanizsai m. lelkész 
jelentett be és a mely abban áll, hogy a katonákról 
vezetett anyakönyvbe csak kath. lelkész vezetheti be az 
adatokat. Az e. ni. közgyűlés évről évre 100 K díjat 
tűz ki gyakorlati és elméleti pályatételekre beérkezett 
dolgozatok jutalmazására. Felír az egyházmegye a kerü-
let útján a konventhez, hogy az államtól a lelkészek 
számára eszközölje ki a 20%-os drágasági pótlékot. 

Mennek a harangok. Készülődnek már az útra a 
hadiczélokra felajánlott, összeírt harangok. Lehet, hogy 
már a húsvéti ünnepekre sem hívogatnak. Fájó szívvel 
veszünk tőlük búcsút, de azzal a jó reménységgel, hogy 
új alakjukban segítenek meghozni a győzelmes, jó békét. 
Érdekes körutat tesz meg a budapesti egyház két kisebb 
harangja, a miket 1833-ban a templom felépülte után 



a Navarin melletti tengeri csatában tengerbe esett török 
ágyúkból öntöttek. 

A felsöbaranyai Kálvin-Szövetseg kolportörje. 
Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy kezdettől fogva 
és a háború tartama alatt is oly szép működést kifejtő 
felsőbaranyai Szövetségünk egy kolportőr beállításával 
hatalmas lépéssel vitte előre ottani gyülekezeteink evan-
gélizálásának ügyét és a többi egyházmegyéknek is 
követendő példát adott. A Szövetség fölkérésére ugyanis 
Jakab Ferencz gyűdi presbiter lelkes buzgósággal vál-
lalkozott, arra, hogy a felsőbaranyai gyülekezeteket sorra 
jár ja vallásos iratok s főként a biblia terjesztése czél-
jából. A hol eddig megjelent, mindenütt szívesen fogad-
ták s valóban nem remélt nagy mennyiségben sikerült 
néki vallásos iratokat elhelyezni. Eddig megfordult Har-
kányban, Terehegyen, Márfán, Diósviszlón. Legközelebb 
Kóros jön sorra. Nem egyfolytában teszi meg útját, 
mert ez nem kenyérkeresete, hanem a mint egy napot 
szakíthat, különösen a szombatot és vasárnapot, ennek 
a nemes ügynek szenteli. Egy-egy népesebb községben 
oly nagy a szükséglet, hogy nem is tudja magával vinni, 
hanem előbb oda kell küldenie. Eddig is már több száz 
korona értékű jó könyvet vásároltak tőle ottani híveink. 

A német Evangélikus Szövetség (Evangelischer 
Bund) erőteljes mozgalmat kezdeményezett azokkal a 
törekvésekkel szemben, a melyek a római kérdésnek a 
leendő békekongresszuson való rendezését szorgalmazzák, 
a melyeknek a herczegprímás is hangot adott a Szent 
István-Társulat legutóbbi közgyűlésén. Ebben a tárgyban 
emlékiratot is terjesztettek Bethmann-Hollweg német 
birodalmi kanczellárhoz a német protestáns érdekek 
megóvása végett. 

I S K O L A . 

Az ev. theol. fakultási bizottság ülése. Az ev. 
egyetemes közgyűlés által kiküldött 13-as bizottság már-
ezius 16-án tartotta első ülését Budapesten a theol. fa-
kultás tárgyában. A bizottság egyhangúlag abban álla-
podott meg, hogy az ev. egyház törvényében kifejezett 
jogának és történelmi, kulturális és társadalmi jelentő-
ségének megfelelően egyedül az egyetemmel szerves 
kapcsolatba hozott theol. fakultás létesítését tartja meg-
felelőnek. Ezen az alapon a bizottság érintkezésbe lép 
a kormánnyal, hogy a reformáczió jubiláris évfordulójára 
egyik állami egyetemen számunkra a fakultást létesítse. 
A bizottság dr. Mikler Károly és Raffay Sándorral ki-
egészítette magát és albizottságot küldött ki egyrészt a 
minisztériummal való tárgyalások megindítására, más-
részt a fakultás fölállításához szükséges anyagi erők 
megállapítására. 

A sárospataki ref. főiskolának Miskolczra való 
áthelyezése érdekében a főiskolai tanári kar igen szé-
pen kidolgozott és valóban súlyos érvekkel támogatott 
emlékiratot terjeszt a tiszáninneni egyházkerület köz-
gyűlése elé. Hisszük, hogy az egyházkerületi közgyűlés 
nagy többsége meghajlik ezek előtt az érvek előtt ós 
belátja, hogy a nagyraultú és nemzeti művelődésünk 
terén oly nagy érdemeket szerzett főiskola fényes múlt-
jához méltó működését a megváltozott viszonyok köze-
pette csupán egy olyan városban képes kifejteni, mint 
Miskolcz, a hol mind a XX. századbeli lelkészképzésnek, 
mind a modern joginevelésnek az előfeltételei megvannak. 
A hazai és külföldi preczedensek még inkább meg-
könnyítik ennek az életbevágó kérdésnek egyedül meg-
felelő s a főiskolai tanári kar részéről is egyhangúlag 

ajánlott megoldását. A theologiára nézve ez az áthelye-
zés épen a kellő időben történnék, a jogakadémiánál 
pedig már így is csak a tizenkettedik órában történik 
meg 1 

Elszámolás. A budapesti ref. theol. akadémiai 
hallgatók Kálvin János-köre által rendezett irodalmi es-
tély tiszta jövedelme 1100 K volt. Ebből a hadba vonult 
diákoknak küldendő vallásos iratok czéljára a Diákszö-
vetségnek 700 K, a dunamelléki ker. pénztárnak hasonló 
czélra 250 K és a vak katonák vallásos irataira 150 K 
jutott. Hálás köszönet e helyen is mindazoknak, a kik 
az estély szellemi ós anyagi sikerét olyan fényessé tet-
ték ! — Ezzel kapcsolatban említjük, hogy a Kálvin 
János-kör megbízásából ennek ifj . elnöke és titkára az 
estély sikerét emelő Rákosi Jenőnek és Hubay Jenőnek 
egy-egy szép diszkötésű bibliát adott át az estély em-
lékéül. 

E G Y E S Ü L E T . 

A felsöbaranyai Kálvin-Szövetség f. évi április 
hó 11-én Pécsett, a templomban, gyűlést tart, a követ-
kező tárgysorozattal: 10 órakor istentisztelet. Prédikál 
Bocsor László terehegyi lelkész, ü. v. alelnök. 11 őra-
kor közgyűlés: 1. ének. 2. Imádkozik Gilicze Antal sik-
lósi lelkész. 3. Elnöki megnyitó. Tart ja Benkő Gyula 
kir tanácsos, tb. elnök. 4. Előadás a „Patronázs-epylet" 
munkájáról. Tart ja Varga Nagy István pécsi ny. kir. 
ítélőtáblai tanácselnök, szöv. választmányi tag. 5. „A teg-
nap és holnap." Felolvasás. Tart ja Kiss, Géza kákicsi 
lelkész. 6. Folyó ügyek. Indítványok. 7. Ének. 8. Imád-
kozik Szabó József piskói lelkész. 

Az Ev. lelkészegyesület márez. 28-án Budapesten 
választmányi gyűlést tartott, melyen elnöki előterjeszté-
sek és folyó ügyek, valamint a választmányi tagok közt 
kidolgozásra felosztott kérdések kerültek tárgyalások alá. 

A lévai Bethlen Katalin Egyesület estélye. Tit-
kárunk márezius hó 26 ári a lévai ref. gyülekezetnek 
volt szívesen fogadott vendége. A délelőtti istentisz-
teleten prédikált s a Bethlen Katalin nő-egylet val-
lásos estélyén előadást tartott e czímen: A kálviniz-
mus igényei az egyénnel szemben. Az estély szép-
számú közönsége élvezettel hallgatta végig a szavalat-, 
zene- és énekszámokból álló műsort s különösen Kálmán 
Farkas óbudai s.-lelkész művészi hegedűjátékát. Utazó-
titkárunk sok szépet látott, tanult és tapasztalt a lévai 
gyülekezetben, a mely igazán „hegyen épített város". 
Ez az alig egy évtizeddel ezelőtt még szegénységggel 
küzdő gyülekezetet okos vállalkozásaival, nagy hitének 
és törhetetlen akaratának eredményeképen ma anyagiak-
ban is gazdag s páratlan alkotásokkal dicsekedhetik. 
Monumentális iskolája van evangélizáló teremmel. A „Kál-
vin-udvar"- nak nevezett kétemeletes egyházi bérpalota, 
a melynek építéséhez pénz nem volt, de volt bölcsesége, 
akarata s mindenekfelett hite a gyülekezetnek: már 
csaknem teljesen kifizette magát s képessé teszi az egy-
házat ú j intézmények létesítésére. Az egyház vezetői 
megígérték szövetségünk támogatását azzal, hogy a lévai 
gyülekezet alajntó tagjaink sorába lép. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség, 
mint erről már több ízben is emlékeztünk, kiveszi részét 
az őt illető háborús munkákból. Önkéntes-Otthmt állí-
tott fel, a melynek javára április hó 11-én d. e. nagy-
sikerűnek ígérkező hangversennyel egybekötött „húsvéti 
bazár" lesz a Deák-téri ev. díszteremben, a melyre már 
eddig is sok hölgy vállalta a háziasszonyi tisztet. A szö-



vétség a hadbavonult főiskolai diákok részére „Háborús 
Diákvilágot" ad ki és ezt minden czímre megküldi. Tá-
bori lelkészeink is mind a kórházakban, mind a harcz-
tereken bizonyára készséggel vállalkoznak e lap köz-
vetítésére. Forduljanak ez ügyben a Diákszövetséghez 
(VJII.? Üllői-út 16/B.). 

Élöképes előadás a Katona-Otthon javára. A buda-
pesti Ref. Ker. Ifj . Egyesület kebelében működő Katona-
Otthon anyagi biztosítása érdekében a hölgybizottság, 
élén dr. Kósa Zsigmondnéval, április 3 án este az Uránia-
színházban élőképes előadást rendez. Az egyes képek 
között a szüneteket zeneszámok és énekszámok töltik 
ki, melyekben Dessewffy Berta és Kulcsár Juliska több 
énekszámmal és Némethy Ferencz hegedűszámmal vesz-
nek részt. A helyárak a következők: páholy 20 K, föld-
szinti körszékek 6 — 3 K, emeleti erkélyszékek 3—1 K. 
Jegyek előre válthatok a Katona-Otthon irodájában, VIII, 
Fhg Sándor-utcza 28 I. em. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesületnek a ref. fő-
gimnázium (Lónyai-u. 4/c.) dísztermében minden hétfőn 
délután 3—6 óráig tartandó varróóráin előadásokat tar-
tanak. Márczius 20-án. Czanik Béla: „Károlyi Gáspár". 
27-én. Büfé Emil bázeli misszionárus : „A kiilmisszióról". 
Április 3-án. Ifj . Victor János: II. „Diakonisszaügy 
múltja". Bibliamagyarázatot tart Takaró Géza. 10-én. 
I f j Benkő István: „Á lelkiismeret — hetedik érzékszerv". 
Május 1-én. B. Pap La jos : II. „A gyermek lelki fejlő-
déséről". 8 án. B. Pap István: „Bethlen Kata". 15-én. 
Deme Lászlóné: „Nőegyesületi és leánydiákszövetségi 
munka Amerikában". 22-én. Szűts Gizella: Seippel 
„Kamin Adél" cz. munkájáról. 29 én. Ünnepélyes bezáró 
több programmszámmal. Az összejövetelekre minden nőt 
szeretettel meghív a vezetőség. 

A Ker . I f j ú ság i Egyesületek hadifogoly-gyámolító 
irodájának működése megkezdődött és szép sikerrel fo-
lyik. A pénzközvetítés mind nagyobb arányokat ölt. Ber-
linből már megérkeztek az első elismervények. A tuda-
kozódásokra is érkeztek kedvező válaszok. A levélköz-
vetítés pedig a lehető legnagyobb gyorsasággal történik. 
Megyercsi Béla orsz. titkárnak megküldték Krasznojarszk-
ból 308 olyan hadifogoly névsorát, kik még sem pénzt, 
sem levelet nem kaptak hazulról. Ezek hozzátartozóit 
az iroda már külön-külön értesítette. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Mándoki Kálmán ref. s.-lelkész életének 26. évé-
ben, márczius hó 29-án Debreczenben elhunyt. 

Balogh József, a kispesti ref. egyház hitoktató 
s. lelkésze márczius 27-én hosszas, súlyos betegség után 
életének 27-ik s boldog házasságának 3 ik évében el-
hunyt. Benne az Úrnak egyik derék, buzgó, ifjú mun-
kása dőlt ki a sorból. Temetése, a melyen a theol. igaz-
gató vezetése mellett megjelent a theol. énekkar is, a 
kispesti közönség nagy részvéte mellett folyt le. 

Csáki István, a tószegi ref. egyház lelkipásztora, 
29 évi lelkipásztori szolgálat után folyó évi márczius 
hó 27-én, életének 57-ik évében, hosszas szenvedés után 
meghalt. 

Baracskai dr. Szüts Andor ügyvéd, Fejérvármegye 
tb. tiszti főügyésze; a vértesaljai ref. egyházmegye ta-
nácsbírája, a ki 30 éven át nagy buzgósággal szolgálta 
egyházát, életének 64-ik évében Székesfehérváron elhunyt. 
Baracskán helyezték nagy részvét mellett nyugalomra. 

Adászteveli Oroszy Jenő, nógrád-verőczei ref. lel-
kész, a drégelypalánki ref. egyházmegye volt és tb. es-
perese, a főiskolai igazgató-tanács tagja, f. évi márcz. 
25-én reggeli órakor 18 évi szenvedés után életének 
59 ik, boldog házasságának 29-ik évében az Úrban csen-
desen elhunyt. 

Finkey József, a miskolczi ref. főgimn. nyugalm. 
tanára, márczius 20 án, 90-ik életévében Vattán elhunyt. 

Nagy Dezső műegyet. ny. tanár, a gépészmérnöki 
szakosztálynak négy éven át volt dékánja, m. kir. udv. 
tanácsos, a Ferencz József-rend lovagja, a budapesti 
egyház presbirere, hetvennégy éves korában meghalt. 
Csapdi.i a családi sírboltban helyezték nyugalomra. 

Özv. Tokay Istvánné, szül. Labancz Terézia, To-
kay István hatvani ref. lelkész édesanyja életének 74-ik, 
özvegységének 11-ik évében f. hó 16-án elhunyt. 

Áldott legyen emlékük 1 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázati h i rdetés . 
A felsőbaranyai egyházmegyébe kebelezett s halá-

lozás folytán megüresedett kisharsányi ref. lelkészi ál-
lásra pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalma: az egyház pénztárából 3805 K 
47 f ; három hold 1020 • öl szántóföld, két hol 470 • öl 
legelő, négy hold 600 • öl temető haszna. 

A pályázatok a II. t-cz. 16. §-ában előírt okmá-
nyokkal (segédlelkészek kereszt.evelitkkel is) felszerelve, 
folyó évi április hó 23. napjáig Nagy Imre espereshez, 
Kőrös, u. p. Sámod, Baranya megye, küldendők. 

Az állást 1917. évi április hó 24-én kell elfoglalni. 
Megváltandó beruházás nincs. 

Budapest, 1916. márczius 24-én. 
Petri Elek, 

püspök. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván . 

H I R D E T É S E K . 

6-iK Kiadás. 6-iK Kiadás. 
Uray Sándor debreczeni ref. lelkész, kiváló népies egyházi író műve: •a 

Ö r ö k z ö l d Koszorú 
Hőseink sírhalmára. 
Vigasztaló könyvecske a világháború gyásztviselői használa-
tára. — A ki ezt a könyvecskét olvassa, könnyei ft lszáradnak, 
lelke megnyugsz ik ; a gyász tét lensége helyett az Istenben bízó 
munka mezejére visszatér s áldást f o g mondani még arra is, a 

ki kezébe juttatta az 

„Örökzöld Koszorút!" & 
Hisszük, hogy ez a mű hatalmas eszköze lesz magyar népünk talpra-
állításának s a fájó mult helyett egy szebb jövő megteremtésének. A 160 
oldalra terjedő, zsebbe tehető, gyönyörű emlékkönyv ára díszes 
fekete vászonkötésben, dombornyomással és aranyozott czímfelirattal da-
rabonkint 1 korona. 10 drb vételnél 90 fillér darabja, 50 drb vételnél 

80 fillér darabja, 100 darab vételnél 75 fillér darabja. 
Megrendelhető a kiadóknál: 

HOFFMANN ÉS KRONOVITZ Seczae1íh lpfaci-utcza 49. szám. 



E R Z S É B E T R I R A L Y N E S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Cgyetem-utcza 5 . szám, 
Régi jó h í rnevű családi szálló;, esendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A niult évben újónan épült minden modern 
kényelemmel felszereU ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAV-U. 43. I„ 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D í P í í P D A T T Á g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
I \ I I - < \ 1 I - < I y I I v / és kir. udvar i o r g o n a g y á r a . 

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

Budapest, X,, Szigligeti u. 29. sz. 

csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

S. párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kilüti-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csőrendszerű (pneu-
malikai) tartós nemeshan£Ú 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, víllanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
iirban teljesít . Orgona jókarban tar tásá t el-
Pállalia. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: zokkal kívánatra d í jmentesen szolgál. :: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott i900-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 életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szer int előnyös fellélelek melleit. 

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 részesüllek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési ha tároza t^ér te ln iében díjvissza-
térítés-ben. 

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 szofgál 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 fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tag ja inak fennál 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 
Élelüzlel á l lománya 19,013.428 K 

A Gazdák 
intézménye a 

Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
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Országos Közp. Segélyzö-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetít m i n d e n orvosi vizsgálat 
nélkül ." 

KUNZJÓZSEF 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, úri es női divatezikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
szállít ogátBEáurl éa Idrá-lyl 

udvari szállító H B I M H . 
H t i d a p e s t , T b o n e t > u c l v a f « 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle ha®ználatban. 

Valódi 
osak ezza 

a védő-
tegygyel. 

MEIDINCER-OFEN 

á t H. H E I M ^ 
Prospektusok éa költségvetések Ingyen és bérmentve 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

Budapes ten T h o n e t - u d « a r b a n > 
M á r i a v r f i í é r l a u t o a a l O , 

f ' i i p f t i i i n h h f i n 111 p n i p g p i i t k ö n u i / p k ' ' %J|lB%,Blil l i U l i y V v l l • • 
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Hitünk hősei a XVI. s zázadban . írta dr. Pruzsinszky 
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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.— 
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Szíves megrendelésehet Kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., Skadémia-utcza 4. sz. 
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visszaküldjük, ha a megrendelt áru 
nem felel meg. 

VidéKre 30 Korona rendelésnél 
portóHöltséget nem számítunK. 
Férfi- ing 100 minőség színes mellű d b . . K 4 .50 
Férfi- ing 100 minőség egész fehér d b . . „ 4 .50 
Férfi- ing 150 minőség damasz t mellű db . „ 5 .50 
Férfi-ing 150 minőség kemény piké mellű d b „ 5 .50 
Férfi- ing 200 minőség kemény piké mellű db „ 7 .50 
Férfi-hálóing 1 méter hosszú d b . . .. . „ 6 .50 
Férf i -nadrág Ima köpper húzós d b . . . „ 5 .— 
Fér f i -nadrág Ima köppe r g o m b o s d b . K 5 .—, 6 .— 

Ing-rendelésnél kérjük a nyakbőséget pon-
tosan megadni. 

Rövidárú-üz le tünkben mindenfé le szabókel lék (k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) kapha tó . 

Rendelések a l egnagyobb körül tekintéssel azonnal 
eszközöltetnek utánvét mellett. 

Herzog TestvéreR, Budapest 
F ő - ü z l e t : VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

J 

Első magyar v i l l amos erőre berendezet t hangszergyár , 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir . zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szál l í tója. 
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 hegedő, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= gyár. = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerró 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. 

Iskolahsgedíik 6kor.-tó! 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 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 
s z ö v e t k e z e t tartozik 60 m i l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 

tó 
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Most jelent meg! 

H e n n y o r j z d s kapu ja 
Imádságok Konfirmált és fe lserdült ifjaK 

és leányoK számára 

Irta SzolnoKy Gerzson 
A hivatott imaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és ünnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
és kedélymozzanatokra. — Ára a 168 oldalra terjedő 12V2 X 
87a cm. nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytíszteletü Lelkészi 
Karnak 10 példány megrendelésénél darabját 96 fillér, 25 
példánynál 90 fillér, 50 példánynál 84 fillér, 100 pél-
dánynál 78 fillér, 1000 példánynál darabját 66 fillér ked-

vezményes áron szállítjuk. 

Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívata lában 

DEBRECZENBEN. 
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Irta: Szombati SZABÓ ISTVÁN püspökladányi ref. h. lelkész. 
Ára 3.— Korona. Ára 3.— Korona. 

„Korszerű bibliai magyarázatok" 
II iK Kötete. 
Irta: T O R R Ó M I K L Ó S ikafa lva i református l e lkész . 
Ára 2.— Korona. Ára 2.— Korona. 

„Amit a l é l e k m o n d . " 
58 evangyéliumi elmélKedés. 
Átdolgozások nagy í rásmagyarázók müveiből. 

Ö s s z e á l l í t o t t a : B I T A Y B É L A d é v a i l e lk ipász tor . 
Ára 4.— Korona. Ára 4.— Korona. 

K a p h a t ó k : 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 3 8 2 0 . 



PROTESTÁNS 

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. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatarsak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 0 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. 

TARTALOM. Az É l e t K ö n y v é b ő l : Az egyetlen elégséges áldozat. Dr. Pataij Pál. — Vezérez ikk : A harangok. Petri Elek. — 
Második cz ikk : A sárospataki főiskola áthelyezése. Sebestyén Jenő. — Tárcza : A béke jön. Józan Ignácz. — 

* " " 1 Irodalom. — Egy-Bel fö ld : A mi theologusaink. Parassin József dr. — Külföldi hírek. p. — A mi ügyünk, 
ház. - Egyesület . — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből . 

Az egyetlen elégséges áldozat. 

Középkori festményeken a kereszt tövében gyakran 
láthatunk egy koponyát, a melyre lecsurog a Megváltó 
vére. Ezek a festmények egy középkori legendát szem-
léltetnek, a melyet magyarul is megtalálunk az Erdy 
codexben (I. kötet, 419. 1.). 

Ádám a bűneset után egyszer megbetegedik. Setli, 
a harmadik fia elmegy az elvesztett paradicsom kapujá-
hoz és az irgalmasság olajából kér atyja számára. Mi-
hály arkangyal megjelenik és fölvilágosítja, hogy ebből 
5500 esztendeig nem kaphat. Ad azonban neki egy fa-
ágat, hogy azt temesse el atyja fejéhez. A mikor az a 
fa gyümölcsöt hoz, akkor vigasztaltatik meg atyja. Aty-
ját, mire hozzá vissza jutott, holtan találta. Eltemette 
s feje felől elültette az ágat. Terebélyes fává nőtt ez. 
Salamon korában kivágták, meggyalázták, de csodás 
módon megmaradt Jézus koráig egy tóban. A Bethesda 
tava vetette föl mélyéből. Ennek is köszönhette részben 
gyógyító hatását a viz, bizonyítja a legenda több doktor 
tekintélyével. Ebből a fából készítették a keresztfát, a 
melyre Jézust fölfeszítették. „Ádám atyánk akkor lelt 
testi-lelki üdvösséget, mikoron a paradicsombeli fának 
ága, azaz Urunk Jézusnak szent keresztfája gyümölcsöt 
terme, Nagypénteken." Ez az érdekes legenda bibliai 
igazság, isteni kijelentés hordozója. „Egy ember által 
jött be a világra a bűn és általa a halál — az Isten 
kegyelme és a kegyelemből való ajándék az egy ember 
a Jézus Krisztus által elhatott sokakra." (Pál: Római 
levele.) 

A kegyelmi ajándékot: a bűnbocsánatot és üdvös-
séget az emberiség számára csak egyetlen elégséges ál-
dozat szerezhette meg: a Krisztus áldozata. Egyetlen 
kereszt van, a melynek tövéhez megnyugvással, remény-
séggel hajthatjuk le fejünket, a Krisztus keresztje. Volt 
több kereszt is a Golgotha ormán és- más helyén Í3 a 

földnek. Néró és udvara mulattatására is felállították a 
keresztyén vértanuk keresztjét, de ezek közül egyik sem 
volt az az oltár, a melyen „elvégeztetett" az elégséges 
áldozat. 

Sem a Péter megfordított keresztje, a melyen, a 
hagyomány szerint, fejjel lefelé feszítették meg, sem az 
András dőlt keresztje: X nem az igazi menedéke a 
vergődő, hullámokkal küzdő embernek, hanem az az 
egyetlen ott a Golgotha ormán. 

Mi teszi egyetlenné, elégségessé Krisztus áldozatát? 
Zebedeus fiainak anyja gyermekeivel együtt oda 

ment egyszer Jézushoz s leborulva kérte : Mondd, hogy 
ez az én két fiam együtt üljön veled a te országodban, 
egyik a jobb-, másik a balkezed felől a dicsőségben. 

— Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a po-
hárt, a mit én megiszom, megkeresztelkedhettek-e azzal 
a keresztséggel, a mellyel én megkeresztelkedem ? 

— Meg. 
És Jézus rájok hagyta. 
Ha ugyanolyan halállal haltak volna meg, mint 

Uruk, vagy ha még kínosabb módon is, még sem lettek 
volna Megváltók. 

Megszoktuk azt, hogy Krisztus halálát mint leg-
kínosabb halált tekintsük. Sokan a kivégzés formáját 
és a leírhatatlan, elképzelhetetlen gyötrelmet tekintik 
üdvhozónak. 

A kereszthalálnál borzalmasabb halálnemmel is 
múltak ki emberek, gondoljunk csak az olajbafőzésre, 
elevenen, roston való megsüttetésre. 

Kétségkívül végtelenül fontos elem Megváltónk ál-
dozatában a testi szenvedés. De nem egyedül fontos. 

A lelki szenvedését nem tudjuk összehasonlítani 
senki emberfiáéval, mégha a testi kínját méregethetjük 
is másokéhoz. Nem tartom megengedhetőnek, a mit egy 
írónk a költői hatás kedvéért megtett, a mikor azt írta, 
hogy Mária, az édesanya, olyan csudás szeretettel visel-
tetett fia iránt, hogy nem hagyta el, a mikor a mennyei 
Atya, az Isten is elhagyta. Szédítő, megmérhetetlen mély-



ség tátong előttünk, ha halljuk, a mint a keresztfán 
fölsóhajt Jézus: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet? A földi anya nem lehetett ott, a hol Isten 
csodás egységben ott volt Fiával, dé ez az egység is 
megszakadt, a mikor minden ember bűnéért egyedül bűn-
hődött az ember fia. 

A lelki szenvedés a Krisztus áldozati halálának a 
leglényegesebb része. Ezzel a szenvedéssel telt poharat 
sem Zebedeus fiai, sem más emberfia ki nem üríthette. 

A harmadik mozzanata a Megváltó áldozatának az, 
hogy az olyan ügyért történt, a mely Isten végéremehe-
tetlen tanácsában örök időknek előtte elhatároztatott. 

Nem emberi lélekből fakadt ez a gondolat. Ha 
valaha kihalna az emberiség lelkéből a keresztyén hit 
és emléknek, mithosznak tartanák a Krisztus áldozatát, 
a legcsodálatosabb és legszebb álomnak volnának kény-
telenek tekinteni, a melyről valaha álmodott az érthe-
tetlen emberi lélek. 

„Nem mindig igaz az az ügy, a melyért meghalnak 
az emberek" — mondja Oscar Wilde. 

Oh, milyen vigasztaló az, hogy az igaz ügy nem 
álom, hanem Isten és ember szempontjából a legnagyobb 
ügy volt, a melyért feláldozta magát Jézus. 

A föltámadás pecsételte meg az áldozat elégséges 
és egyetlen voltát. Isten megmutatta, hogy ilyennek fo-
gadta el az ő egyetlenének áldozatát. 

A mint páratlan Jézus föltámadása, olyan páratlan 
az ő áldozati halála is. 

Mennyire hálásnak kell lennünk, hogy elmondhat-
juk Pállal: Krisztus szeretett engem és önmagát adta 
én érettem. 

Milyen felelősséget kell éreznünk, hogy tudhatjuk 
Jánossal: 0 engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem-
csak a mi bűneinkért, hanem az egész világért is. 

Dr. Patay Pál. 

A HARANGOK. 

Mint lapunk olvasói bizonyára emlékeznek; itt e 
helyen mutattunk reá több, mint egy évvel ezelőtt arra, 
hogy előreláthatólag harangjainknak is részt kell ven-
niök ebben a reánk zúdult nagy élet-halálharczban. 
A felhívó szózat, a mely akkor itt megjelent, sok gyüle-
kezet körében talált visszhangra. Sokan ajánlották fel 
önként a haza védelmére harangjaikat. De időközben 
történt hivatalos felhívás is : jött a harangok összeírására 
intő rendelkezés és most nemsokára mennek az érczes-
szavú hírnökök a nagy útra. Bizonyára nem lesz könnyű 
a tőlük való megválás. Itt a fővárosban a folyton dü-
börgő zajban, lármás forgalomban majd nem érezzük 
annyira hiányukat. De a falukon majd sokáig hiányozni 
fog az élőket hívogató, holtakat siratgató harangok szó-
zata. . . . Áldó imádság mellett foglalták el helyüket — 
ez lesz majd kísérőjük a búcsú alkalmával. De elmene-
telük után is beszélnek: éreztetik velünk a naponkénti 
lemondásnak, komoly önmegtagadásnak, áldozatkészség-

nek szükségességét. Emlékezet okáért ím itt adjuk püs-
pökünk hivatalos körlevelét a harangok átadására és a 
szükséges egyöntetű eljárásra vonatkozólag. Adja Isten, 
hogy közülük minél több minél előbb újból visszatér-
hessen és legyen hirdetője annak a minden értelmet 
felülhaladó isteni békességnek, a mely után fájó, aggódó 
lelkünk most is napról napra óhajtozik . . . 

Az esperesekhez, lelkészekhez intézett felhívás ím 
így hangzik: 

„A harangoknak hadiczélokra való igénybevétele 
tárgyában a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr-
tól 4316/1916. eln. szám alatt arról értesíttettem, hogy 
a rendelkezésre álló kimutatások alapján az átvétel rövid 
időn belül megkezdhető lesz. 

A harangok átvételét az illetékes katonai parancs-
nokság fogja eszközölni oly módon, hogy a leszereléssel 
és átvételnek keresztülvitelével egy tisztet, egy nép-
fölkelő mérnököt, vagy katonai hivatalnokot fog meg-
bízni. A katonai parancsnokság e képviselője oly uta-
sítást nyer, hogy a harangok levétele a hadügyminisz-
térium által megküldött kimutatások alapján eszközlendő. 
mely kimutatásokban a legeminensebb vallási érdek, 
valamint művészeti, illetve történelmi műemlék szem-
pontjából meghagyandó s így átvétel tárgyát nem ké-
pező harangok zöld tintával vannak megjelölve. 

E kimutatások alapján a katonai parancsnokság 
képviselője érintkezésbe lép a lelkésszel, illetve helyettes 
lelkésszel, miközben a leszereléssel kapcsolatos építési 
és egyéb műszaki teendőknek a helyszínén való meg-
beszélhetése és megállapíthatása végett a hadvezetőség 
részéről a harangok leszerelésével megbízott vállalkozó 
is tartozik jelen lenni. 

A vállalkozó kötelessége lesz a harangok leszere-
lése közben az épületeken netán okozott károknak saját 
költségén, a katonai parancsnokság által megállapítandó 
időn belül eszközlendő helyreállítása. 

Mivel pedig az esetleges károk megtérítésére nézve 
a hadügyi kormányzat a vállalkozót egy évi időn belül 
kötelezte, felhívom Lelkész Urakat, illetve a presbité-
riumokat, hogy a harangok levétele következtében az 
épületekben beálló károkat és pedig a netalán később 
észlelhetőket is egy évi határidő letelte előtt az illetékes 
katonai parancsnokságnál annyival is inkább jelentsék 
be, mert ezen időn túl a hadvezetőség ebbeli kötelezett-
sége megszűnik. 

Az átvétel czéljából a harangok pontos súlya arra 
alkalmas időpontban, a katonai parancsnokság képvise-
lője által, a lelkész jelenlétében állapítandó meg. Köny-
nyen elválasztható alkatrészek, a melyek anyaga rezet 
nem tartalmaz (haranglábak, harangnyelvek stb.), nem 
fognak átvétetni s így az átveendő haranggal nem mé-
rendők. Ellenben a haranggal együtt mérendők az abba 
beolvasztott alkatrészek, ha azok réztartalommal nem is 
bírnak (a harangnyelv felakasztására szolgáló gyűrű stb.). 

A harangok átadása, illetve átvétele jegyzőköny-
vileg eszközlendő. 



A jegyzőkönyvbe felveendők a következő adatok: 
a) a helység megnevezése, a melyben a templom van 
és a templom közelebbi megjelölése; 6) az átvett haran-
gok száma ; c) azok súlya; d) a kilogrammonkint 4 (négy) 
koronában megállapított egységár alapján járó térítési 
összeg; é) azon katonai hatóság megnevezése, a mely 
az átvett harangokért járó térítési összeget a lelkészi 
hivatalnak kiutalja. 

A jegyzőkönyv három eredeti példányban állítandó 
ki s mind a három példány a lelkész, vagy helyettes 
lelkész és a katonai parancsnokság képviselője által 
irandó alá. A jegyzőkönyv két példánya a lelkésznél ma-
rad, a ki annak egyik példányát az Esperesi Hivatalhoz 
beterjeszti; másik példányát az e czélból összehívandó 
presbiteri gyűlésen bemutatja, a gyűlés jegyzőkönyvébe 
felvéteti és az egyházközség levéltárába elhelyezi; a 
harmadik példányt pedig a katonai parancsnokság kép-
viselője veszi át. 

A leszedési munkálatokat a nagyobb helységekben 
kezdik meg. A hol pedig különböző vallásfelekezetek 
templomai vannak, ott a harangok leszerelése lehetőleg 
egyidejűleg fog eszközöltetni. 

A harangok leszerelésével jelentkező összes költ-
ségeket a hadvezetőség viseli, egyszersmind felel, mint 
fentebb jeleztem, mind azon károkért, melyek a lesze-
relés közben az épületeken esetleg okoztatnának, vala-
mint a harangok elszállításáról is gondoskodik 

Ezek szerint az egyházakat a harangok levételével 
semmi költség nem fogja terhelni. Az egyházak a kiló-
grammonként 4 korona egységárral számított térítés 
egész összegét megkapják, de ezen felül semmiféle igény 
ez ügyből folyólag részükről támasztható nem lesz. 

A harangok árából befolyó térítési összeg, mint új 
harangok beszerzésére és felállítására szolgáló külön 
alap, gyümölcsözően és megfelelően kezelendő és Es-
peres Úr által egyházlátogatás alkalmával ellenőrizendő 
és felülvizsgálandó 

A mennyiben egyes harangokról, a melyek felírá-
sokat, vagy öntési jegyeket tartalmaznak, lenyomatok, 
vagy fényképfelvételek elkészítése kívántatnék, a katonai 
parancsnokságok utasíttatni fognak, hogy erre az illető 
harang elszállítása előtt a lehetőséghez képest alkalmat 
adjanak. 

A minisztérium engem az átvételek megtörténte 
előtt értesíteni fog az átvétel időpontjáról, én pedig a 
lehetőséghez képest úgy Esperes, mint Lelkész Urakat 
értesíteni fogom ezen időpontról. 

Ezen körlevelemet minden Esperesi és Lelkészi 
hivatalhoz egyidejűleg megküldöm. Esperes Urakat fel-
kérem. hogy a kezöknél levő kimutatások alapján az 
egyes egyházközségeket azonnal tájékoztassák arról, 
mely harangokat jelöltek ki a hadi czélokra s melyeket 
jelöltek meg visszatartandókul, hogy esetleges zavarok 
elkerülhetők legyenek. Felkérem továbbá, hogy az egy-
házközségektől beérkezett jelentések ós jegyzőkönyvek 
alapján hozzám egy összesítő kimutatást terjesszenek, 

melyben az egyházközség neve, az átadott harangok 
száma, súlya és ára pontosan legyen feltüntetve. Az át-
adási jegyzőkönyveket és jelentéseket az Esperesi irat-
tárba helyezni szíveskedjenek. 

Lelkész Urakat felhívom, hogy e körlevelem vé-
teléről és tárgyáról a presbitériumokat azonnal tájékoz-
tassák, a harangok leszerelési és elszállítási aktusaihoz 
a presbitérium képviseletéről és azok jelenlétéről intéz-
kedjenek. Az átadási jegyzőkönyv egy példányát jelentés 
kíséretében az Esperesi hivatalhoz azonnal beterjesszék 
és az Esperestől netalán veendő rendelkezésekhez al-
kalmazkodjanak. 

Atyafiúi üdvözlettel 
Budapest, 1916. márczius 27. 

Petri Elek, 
püspök." 

A SÁROSPATAKI FŐISKOLA 
ÁTHELYEZÉSE. 

A pataki főiskola áthelyezésének kérdését szokatlan 
érdeklődéssel tárgyalják a lapok és méltán. Tulajdon-
képen így kellene minden nagy kérdéssel foglalkoznunk. 
Nálunk azonban, sajnos, a legtöbb kérdést — mert más 
lap vagy más kerület veti fel — agyonhallgatják. így 
járt a budapesti egyház is a maga nagyszabású építke-
zési terveivel s így járt már nem egyszer nem egy 
kerület, a partikulárizmus szerencsétlen szelleme miatt. 

A pataki főiskola áthelyezésével tehát mindnyá-
junknak foglalkozni kell. Hiszen nincs senki, a kinek 
lelkét a legszebb érzések ne töltenék el, ha a pataki 
főiskola múltjára gondol. Gyönyörű, a református neve-
lés szempontjából elsőrangú, a nemzeti szellemű nevelés 
szempontjából pedig megbecsülhetetlen jelentőségű ez 
az iskola Magyarországon. Nincs az elismerésnek az a 
szuperhtivusza, a mely a pataki főiskolával szemben elég 
erős lehetne, a mikor annak értékéről s országos jelen-
tőségéről beszélünk. S most ezt az intézetet át akarják 
telepíteni Miskolczra; a pataki Rákóczi-vár történelmi s 
— szinte azt mondhatnám — református romantikával telí-
tett levegőjű vidékéről a modern, XX. századbeli eleven-
ségű ipari és kereskedő városba. Valószínű, hogy ez sok 
ember számára idegen és megszokhatatlan gondolat ma-
rad s ez a csoport a tervvel szemben állandó ellenzéket 
fog alkotni. Ez azonban nem akadályozhatja meg annak 
a megállapítását, hogy a pataki főiskola áthelyezésének 
kérdése tényleg teljesen megérett a döntésre s hogy a 
mai helyzet mellett a Miskolczra, mint — úgy látszik 
állandó jellegű — ref. püspöki városba való áthelyezés, 
valóban a legszerencsésebb megoldásnak tekinthető. 

Ezzel a kijelentéssel a kérdés lényegét illetőleg vilá-
gosan állást is foglaltunk. Keseregni lehet a dolgok ilyen 
alakulásán, de a multak bűneit nem lehet egy év alatt 
helyrehozni. Milotaij István a Magyarország márcz. 30-iki 
számában szintén így sóhajt fel: „Mi kellett volna ahhoz, 
hogy Patak is megmaradhasson a huszadik század ma-
gyarsága és iskolakultúrája számára annak, a mi a 



tizennyolczadíkban és tizenkilenczedikelső felében volt? 
S miért nem adták meg neki, a mi ehhez kellett volna ? 
Ha gyárvárossá nem lehetett, ha nem lehetett se hiva-
talnok-, se katona-, se kereskedőváros, miért nem tudták 
azok, a kiken ez múlik, iskola-városnak megtartani? 
Valahogy úgy, a hogy Szemere Miklós nagyúri fantá-
ziája elképzelte (hány Szemere járt a pataki kollégiumba ?), 
hogy napsütötte, végtelen zöld tenniszpályáin, fasorokkal 
szegett czéllövő-terein, csöndes és derűs könyvtárszobái-
ban, vivő- és billiárd-termeiben kertek közé épített piros-
fedeles cottage-aiban s a Bodrog vizén úszó csónak-
házaiban az új magyar ifjúság elitje nevelkedhetett volna 
fel, hogy férfikorában visszaaadhassa a nemzeti társa-
dalomnak derűs, friss és bátor életfelfogásban, testi és 
erkölcsi épségben, modern és mégis magyar élnitudás-
ban a Patakon gyűjtött kincseket? Miért nem lehet ná-
lunk ilyesmit megcsinálni ? 

Szegények, élhetetlenek vagy érzéketlenek vagyunk 
ilyenekre ? 

Miért kellett e helyett a másutt oly természetes 
fejlődés helyett, Pataknak magárahagyatva, vérszegény-
ség miatt elsorvadnia?" 

A feleletet mindjárt megadhatjuk. Nem vagyunk 
szegények, csak érzéketlenek és élhetetlenek. Érzéketle-
nek azért, mert azt hisszük, hogy főiskoláinkat külső 
primitívségben ma is a XVII. századbeli állapotban hagy-
hatjuk meg, de élhetetlenek vagyunk főleg azért, mert 
sem a múltban, sem a jelenben nem ragadtunk meg 
minden eszközt arra, hogy az ilyen váiosokat, mint Sá-
rospatak, Pápa, Nagyenyed stb. czéltudatos politikával a 
legnagyobb mértékben emeljük, illetve emeltessük és kül-
sőleg is virágzásra juttassuk. Érzéketlenek voltunk a 
más kerületek intézményei iránt s a száz évenkint ösz-
szeülő zsinat tagjainak eszük ágában sem volt még ed-
dig az, hogy messzemenő politikával, a református jellegű 
városok emelkedését, ha közvetett úton is, elősegítsék ; 
a kormány s az ország református vezéremberei pedig 
sohasem gondoltak arra, hogy a református és magyar 
nemzeti szellem fészkeit úgy körülbástyázzák, hogy azok 
a főiskoláknak, mint drágaköveknek, méltó foglalatai le-
hetnének. Ugyanaz a szellem most is, mint a debreczeni 
főiskola föladásakor, hogy a kerületek autonómiájuk 
várának bástyáiról nézik, hogy a másikat hogyan ostro-
molja a különféle ellenség, de sem a sajtóban, sem tár-
sadalmi úton, sem az egyházi közvélemény nyilvános és 
hatalmas erejével nem szólnak bele a másiknak az éle-
tébe^. Pedig ez nemcsak isteni joguk, hanem kötelességük 
is egyszersmind. De nálunk még csak politikai közvéle-
mény van, egyházi nincs s a mennyiben van, az nem orszá-
gos, hanem csak kerületi s gyenge, czélnélkiili, erőtelen. 

Befejezésül azonban legyen szabad még néhány 
elvi megjegyzést megkoczkáztatnunk. Mi a pataki főis-
kola tanárainak azt az érvét, hogy a főiskola, a meny-
nyiben hallgatóinak száma folyton csökken, elsorvad, nem 
fogadjuk el. Mert szerintünk a felekezeti főiskoláknak 
sohasem az- a rendeltetésük, hogy a mennyiségre, ha-

nem, hogy a minőségre dolgozzanak. Kuyperék megcsi-
nálták Amsterdamban a már meglevő városi egyetem mellé 
a maguk egyetemét. Ezen az egyetemen még 1903-ban 
is az összes fakultásokon mindössze csak 140 hallgató 
volt s ők nem búsúltak ezen, nem beszélnek sorvadás-
ról, mert nekik az a lényeg, hogy azt a 140-et valóban 
erős, öntudatos hitű s református jellemű munkásává 
neveljék a holland intelligencziának. Ez a nevelés lenne 
az ideál a mi főiskoláinknál is. S ezért hirdetjük azt, 
hogy egyetlen egy főiskolánkat sem szabad feladnunk, 
ha még oly kevés is a hallgatója; csak olyan szellemben 
kell őket tanítani, hogy ezért a szellemért érdemes legyen 
azokat továbbra is fenntartani, hiszen minden felekezeti 
iskolának ez a conditio sine qua non-ja és igazi jelen-
tősége. Másfelől azonban az is természetes, hogy arra 
kell törekednünk, hogy minél több ifjút nevelhessünk 
ilyen szellemben. 

Ne vegyék tehát rossz néven a pataki főiskola 
tanárai, ha mi kifogásokat emelünk az emlékirat, mint 
leendő történelmi okirat, , bevezető gondolatai s egyes 
kifejezései ellen. Szerintünk ugyanis a református főis-
kolák a mult hitbeli erős öntudatosságának korszakában 
nem az „evangéliumi szabad szellem", nem a „szabad tu-
dományos vizsgálódás" s a „protestantizmus" általános 
és bizonytalan szellemű fészkei voltak, hanem a határo-
zott bélyeget hordozó tipikus református szellem meleg-
ágyai. Mi ismerjük a pataki főiskola jelenlegi szellemét 
s így tudjuk, hogy ezek a kifejezések hű tükrei annak 
az álláspontnak^ a melyet az az utóbbi évtizedekben 
nyíltan képviselt. Ez alkalommal nem is vádként írjuk 
le ezeket a megjegyzéseket, hanem csak azért, hogy a 
következő gondolatot olvasóinkkal jobban megértethes-
sük. Szerintünk ugyanis a pataki főiskola.lélekben meg-
szűnt már akkor, a mikor átalakult benne a régi törté-
nelmi kálvinizmus tiszta szelleme a modern raczionálizmus 
szellemévé. S bármennyire is rosszul esik, de meg kell 
állapítanunk, hogy szerintünk összes közép- és főisko-v 

Iáink jelentősége, nevelő és jellemfejlesztő ereje azóta 
kezdett hanyatlani, a mióta a szabad vizsgálódás elvé-
nek hamis magyarázata által „a tudományok bármiféle 
szele" hajtja az intézetek lelkét. A mi különben nagyon 
logikus is, mert hiszen csak addig nevelhet egy inté-
zet református jellemeket, a meddig egész szellemében 
maga is erősen református alapon áll. Szerintünk 
tehát a pataki főiskolát már vagy ötven évvel előbb kel-
lett volna áthelyezni De még most sem késő. Sine ira 
mondjuk ezt, hiszen a maguk modern liberális szellemét 
a pataki főiskola tanárai sem tagadták soha. Viszont 
azonban azt is be kell látniok, hogy ez a gondolkozás 
a pataki főiskola történelmi szelleme számára mindig 
idegen marad. A régi pataki szellem élete és történelme 
lezáródott. Kezdjen tehát a főiskola új székhelyén új 
szellemének megfelelő életet. Száz év múlva aztán majd » 
meg lehet állapítani, ho t̂y melyik szellemnek van az egy-
ház és nemzet életére nagyobb jelentősége. 

Sebestyén JenÖ. 



TÁRCZA. 

A béke jön. 
Zeng az égi kar harsonája, 
Eped utána lelkem vágya . . . 
Hangzik felém az égi ének : 
A megszületett békességnek 
Szent akkordjai szállnak-szállnak . . . 
Reá milliók mohón várnak! 

Nyugodj könnyes szem, siró átok 
— Születnek már az új világok — 
Kesergő lelkek megpihennek, 
Pislogó tüzek lángra kelnek . . . 
Mindent betölt az égi ének : 
Örömdala szent békességnek . . . 

Látja már lelkem égi arczát, 
— Szünteti százak, ezrek harczát — 
A béke jön, szent égi angyal 
Betölti lelkem csengő hanggal . . . 
Reám sugárzik dicsősége : 
Jön már — itt van az égi béke ! 

Kinzó álmaink remélt álma 
Jöjj hamar, siess, jöjj el már ma ! 
. . . Kit csak a lélek vágya látott . . . 
Változtasd meg a valóságot! 
Ne legyen jaj ! . . . Zengjen dicsének 
A megvalósult békességnek ! 

Józan Ignácz, 
ref. theologus. 

BELFÖLD 
A mi theologusaink. 

A koczkát már elvetették s nyomában megindult 
a világtörténelem legvéresebb háborúja. Állami és tár-
sadalmi életünk, szellemi világunk minden tényezője tel-
jes akarással törekedett arra, hogy a nagy felindulásban 
dicsőén álljuk meg helyünket, hogy minden egyede a 
nemzetnek ott fejtse ki tevékenységét, a hol leghasz-
nosabban munkálhat és úgy fejtse ki, hogy a közre 
valóban üdvös legyen ez a működés. A budapesti ref. 
theol. akadémia vezetősége minden elismerésre érdemes 
bölcs elhatározással sebesült-ápolásra képeztette ki hall-
gatóit a háború kitörése után. 

A fiatal theologusokat 1914 szeptember és október 
havában a budapesti m. kir. honvédhelyőrségi kórházban 
képezték ki a sebesült- és betegápolás szolgálatára s 
az itt nyert elméleti és gyakorlati felkészültséggel kér-
tek maguknak részt a legnemesebb, mert emberbaráti, 
papi hivatásuk keretében legméltóbban beillő szeretet-
munkából. 

1914 november 4-én kezdte meg működését a leg* 
nagyobb hadikórházak egyike, a Pénzintézetek Hadi-
kórháza. Az első betegfelvétel itt találta a budapesti 
ref. theol. akadémia húsz theologusát. Azóta a betegek 
és sebesültek ezrei érezték maguk mellett a mi theo-
logusaink meleg, szeretetteljes gondoskodását, odaadó; 
önzetlen munkálkodását. Most pedig, hogy ez a nagy 
hadikórház már a tízezredik betegét is felvette, nem 
haladhatunk el az elismerés szavai nélkül a ref. theo*-
logusok, a mi theologusaink kis csapata mellett. A nagy 
munkából, a mit végeztünk a kórház fennállása óta, igen 
jelentékeny mértékben vették ki részüket. Illesse meg 
hát őket az elismerés. 

Tudunk róla, hogy a háború hosszú tartama alatt 
itt is, ott is hallatszottak hangok, melyek helytelenítették 
a ref. theologusok ilynemű foglalkoztatását. Mi orvosok, 
kik szemlélői vagyunk a theologusok munkásságának, 
nemcsak hogy csodáltuk e hangokat, de valósággal ki-
éreztük belőlük, hogy a mai idők, a mai véres napokban 
betöltendő papi hivatás feladatainak nem teljes felisme-
réséből fakadhattak csak. Ma, a mikor a sebesülések 
járványa pusztít egész Európában, ott a helye a vérző, 
a sebektől kínzott beteg mellett mindenkinek, a kinek 
a lelke csiszolt, a kit a hivatása emberbaráti munkás-
ságra állított, a kinek szíve van arra, hogy más fájdal-
mát is érezni tudja. Pap ma az orvos, lehet orvos a 
pap is. A testi és lelki gyógyításra egyaránt nyílik ele-
gendő alkalom a sebesült hősök gyűjtőhelyein. 

A mi theologusaink olyan munkát végeznek, melyre 
késő öregségükben is jóleső megelégedettséggel és büsz-
keséggel gondolhatnak. De büszkeséggel és meleg sze-
retettel gondolunk reájuk mi orvosok is, mert rendkívül 
sokoldalú tevékenységük folyamán itt a hadikórházban 
megtanultuk igazán becsülni őket. 

A budapesti ref. theologusoknak a kórház fenn-
állása óta nagyon tiszteletreméltó gárdája működött 
mellettünk. Valamennyien a vállalt feladat magaslatán 
állottak. Ha mégis kiragadunk közülük néhányat és név-
szerint is megemlítjük, azért tesszük, mert az ő nevük 
működésük kiválóságával belevésődött a Pénzintézetek 
Hadikórházának történetébe. Bilkei Pap Lajos, Berta 
Imre, Sebestyén Andor szeniorok vezetése alatt kiválóak 
voltak : Arokliáti Béla, Tollas Béla, dr. Trócsányi Dezső, 
Pánczél Imre, Lázár Sándor és Kuli Lajos. Zeke Gyula, 
Füle József és Szívós Károly a kórház megnyitása óta 
dolgozik velünk a legeiismerésre méltóbb buzgalommal. 
Jelenleg Füle József a szenior, az egyes osztályokon 
pedig Zeke Gyula, SZÍVÓS Károly, Zsemlye Lajos, Nagy 
László, Pap Gyula. Kutass Emil, Teleki Sándor, Bakó 
László, Komlósi Ernő, Marton Imre, - Jakos Lajos, Ku-
tassy Gyula és Hatolkai Kázmér működnek mint osztály-
felügyelők. 

A kórház tizenhét hónapos eddigi működése alatt 
theologus-felügyelőink úgy állták meg helyüket, hogy a 
kórház adminisztratív és orvosi vezetőségének legtel-
jesebb megelégedését vívták ki. Mint orvosi segédsze-



mélyzet, a kis csoport minden tagja rendkívül szorgalmas 
és értékes munkásnak bizonyult s valósággal nélkülöz-
hetetlenek a mai orvoshiányos orvosi adminisztrácziójában, 
a melyet csak súlyosbit a katonai jellegű üzem igen 
sokirányú egyéb szükséges adminisztrácziója. A sebesül-
tekkel és betegekkel való elbánásuk lelkiismeretes és 
mindenkor a gyógyítás intencziójához alkalmazkodó. Papi 
hivatásukhoz híven az ápoltak jólelkű gondozói, a kik-
nek minden ügyében a melegszívű barát készségével 
járnak el. Ernyedetlen kitartással gondoskodnak betegeink 
lelkivilágának egyensúlyozásáról ott, a hol arra szükség 
mutatkozik és nemes szórakoztatásáról, a mikor annak 
ideje van. 

Ez a munkásságuk meg is szerezte számukra az 
ápoltak teljes bizalmát és rokonszenvét s minden beteg 
tisztelettel veszi őket körül. 

Maguk pedig tanultak az életnek. Véres konvul-
ziók idején gyűjtöttek tapasztalatokat itt a kórházban 
és emberismeretre tettek szert. Olyan viszonyok között 
érintkeztek az emberek ezreivel, mikor azoknak testi és 
lelki gyógyításra volt egyaránt szükségük. 

Hogy ez a jövendő lelkipásztorainál mit jelent, azt 
különösebben bonczolgatni fölösleges. A budapesti ref. 
theol. akadémia vezetősége azzal az elhatározással, hogy 
növendékeit ily munkásság keretébe állította, a nagy 
idők megértését bizonyította. A mi theologusainkra pedig, 
az itt kifejtett munkásság és szerzett tapasztalatok után, 
nyugodtan bízhatjuk a hivők gondozását, igazi papok 
lesznek. 

Parassin József dr. ezredorvos, 
a hadikórház oszt. főorvosa. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
A svájczi prot. egyházak körében nagy gonddal 

és buzgalommal végzik a gyermekek és az ifjúság lelki 
gondozását. A Semain Religieuseben hétről hétre olvas-
suk a genfi templomi istentiszteletek rendjét és látjuk, 
hogy ott minden templomban 9 órakor ifjúsági isten-
tisztelet és 11 órakor katechizáczió van. A másik álta-
lános, hatalmas eszköz az egyház jövőjének biztosítására 
a vasárnapi iskola. Ennek dolgait a „Vasárnapi iskolai 
unió" intézi, a mely f. hó 12-én tartotta konferencziáját 
Genfben. A gyermeki lélek és a biblia jobb megisme-
rése czéljából az unió kurzust rendez a vasárnapi iskolás 
munkások (férfiak és nők) számára. Az egyik előadó 
lesz Claparéde Eduárd, a híres gyermekpszichológus (a 
mi Claparédeünk öccse), a ki „A gyermek lelke" czímen, 
a másik Bővet tanár, a ki „A tanítás művészetének nagy 
elvei" czímen tart előadásokat. Ezeken kívül Secretán 
lelkész ad leczkéket a bibliából. A vasárnapi iskolások 
számára külön énekeskönyvet is adtak ki. — Nálunk 
mikor indul meg nagy tervszerű akczió az ifjúsági bei-
missziói munka érdekében ?! Még mindig csak a kezde-
ményezés stádiumában vagyunk. 

A missziók és a háború. Több ízben megemlékez-

tünk már arról, hogy milyen nagy nehézségekkel kell 
küzdenie ennek a ker. munkának a mostani időkben. 
A keresztyén népek gyilkos harczai nem alkalmas szó-
szólói a Krisztus ügyének a pogányok között. De ezen-
kívül a missziói társaságok nagy anyagi zavarokkal is 
küzködnek. A- Londoni Missziói Társaságnak sok ezer 
font deficzitje van, úgy hogy több munkát be kellett 
szüntetnie. A franczia protestánsok nagymultú párisi 
missziója is válságos helyzetben van, mint az általa ki-
bocsátott felhívásból lát juk. Hiánya nem kevesebb, mint 
90,000 frank. Ha már most elgondoljuk, hány misszió-
telep marad üresen a német misszionáriusok internálása 
és kiűzése folytán, könnyen elképzelhetjük azt a nagy 
és nehezen pótolható csapást, a mely ezt a nagy mun-
kát érte. 

Dr. Zöckler jubileuma. A német bel misszió központi 
választmányának havi folyóiratában („Die Innere Mission 
im ev. Deutschland"), a mely a hamburgi Rauhes Haus 
könyvkiadóvállalatában jelenik meg, érdekes közlemény 
jelent meg dr. Zöcklernek, a staniszlaui szeretetintéz-
mények alapítójának 25 éves áldásos működéséről. A nagy-
hírű Zöckler egyetemi tanárnak fia és Delitzsch lipcsei 
tanárnak tanítványa, ezelőtt 25 évvel jött be Galicziába; 
1896-ban alapította Staniszlauban árvaházát, a melynek 
kezdetben 12, most, az utóbbi időben 250 gyermek volt 
a lakója. Ezenkívül alapított egy nagy iskolát, menhelyet 
elaggottak, egy otthont a tanulók számára ; létesített egy 
Raífeisen-szövetkezetet, német olvasótermet, diakonissza-
házat, nagy kertészeti telepet (50 holdon), munkásháza-
kat, adott ki németnyelvű egyházi lapot, egy néplapot 
stb. Bámulatos munkájának elismeréséül a galicziai-
bukovinai dioceris szuperintendens helyettesévé válasz-
tották. A lipcsei egyetem díszdoktora lett. A háború zi-
vatarában intézményeivel együtt menekülni volt kény-
telen, de Staniszlau visszafoglalása után ő volt az első, 
a ki segített a sebek gyógyításában. Eleddig már 21 
vasúti kocsirakományt kitévő élelmiszert és ruhát szál-
lított a kirabolt lakosság részére. 

A háború és a diakonisszák. A kaiserswerthi dia-
konissza-intézet igazgatója a hozzáérkezett adatok alap-
ján Összeállította azon németnyelvű diakonisszák statisz-
tikáját, a kik háborús munkát végeznek. A front mögött 
a különböző tábori kórházban, lazarettekben 6047 és 
otthon az 57 anyaházzal kapcsolatos kórházban 7164 
diakonissza, tehát összesen 13,211 diakonissza teljesít 
ápolónői szolgálatot. Íme egy egész szervezett hadsereg 
a ker. szeretet szolgálatában. A szenvedők ezreinek sze-
mében most bizonyára ez a ker. munka a legértékesebb. 

Plakátmisszió. A sajtó útján való evangelizálásnak 
egyik jól ismert és jól bevált eszköze Németországban 
az úgynevezett plakátmisszió. Várótermekben, kaszár-
nyákban, hirdetési oszlopokon találkozunk ott az evan-
gelizáczió szolgálatában álló plakátokkal. Egy-egy találó 
bibliarészietet (néha illusztrált) és az ehhez fűzött ak-
tuális megjegyzést vagy elhangzott megragadó beszéde-
ket, beszédrészleteket függesztenek ki s így a nagy 



valláserkölcsi igazságok még az olyanokhoz is eljuthat-
nak ezen az úton, a kik egyébként soha nem figyelnek 
az ilyenekre. p. 

A MI ÜGYÜNK. 
A Kálvin-Szövetség a Nagykőrösi Ref. Tanitóké-

pezdével és a Kecskeméti Ref. Egyházmegyei Tanító-
Egyesülettel karöltve, a főgimnázium tornacsarnokában, 
április 15-én (szombaton) és 16-án (vasárnap) tartja első 
vándorkonferencziáját a vallásos nevelés érdekében. A 
konferenczia mindkét napjára érvényes részvételijegy 
ára 1 K. A konferenczia szombaton délután 4 órakor, 
vasárnap d. u. fél 5 órakor kezdődik. A konferenczia 
elnökei: Bakó József, dr. Kökény Dezső, B. Pap István, 
Papp Gedeon, Patonay Dezső, Póka Károly, Váczy Fe-
rencz. A konferenczia jegyzői: Fiers Elek, F. Szabó 
Ambrus, Szűcs Dezső, Szűcs Dénes. A konferenczia pro-
grammja: 1. Április 15-én, szombaton: 1. Megnyitó be-
széd. Tartja Patonay Dezső lelkész. 2. Az egyház és a 
gyermek. Előadó Bilkei Pap István theol. tanár. 3. Nél-
külözheti-e a nevelés a vallást? Előadó dr. Kováts Ist-
ván theol. tanár. Szünet (büffé). 4. A nevelés legfonto-
sabb tényezője. Előadó: Váczy Ferencz tanítóképezdei 
igazgató. 5. Á nevelő felelőssége. Előadó: Papp Gedeon 
népiskolai igazgató. II. Ápr. 16-án, vasárnapon: A nevelő sze-
mélyisége, mint a ker. reprezentálója. Előadó Victor János, 
a M. E. K. Dsz. főtitkára. 2. A Mester, mint az emberiség 
legfőbb nevelője. Előadó: Szűcs Dezső tanítóképezdei 
tanár. Szünet (büffé). 3. Az Élet könyve az iskolában. 
Előadó Fiers Elek, a Kálvin-Szöv. u. titkára. 4. „Enged-
jétek Hozzám jönni a kicsinyeket." Előadó özv. dr. Mis-
ley Sándorné, a LorántfFy Zsuzsánna-Egyesület titkára. 
Minden előadás legfeljebb 20 perczig tart s minden elő-
adást rövid eszmecsere követ. Az eszmecserék során 
mindenki felszólalhat. — A konferenczia alkalmából a 
Kálvin-Szövetség április 16-án, d. u. 3 órakor a nagy-
kőrösi ref. templomban nyilvános ünnepélyt rendez a 
következő programmal: 1. XC. Zsoltár. Énekli a gyü-
lekezet. 2. Imádkozik Bakó József lelkész. 3. Egyházi 
ének. Szólóének, orgonakísérettel. Előadja: dr. Osváth 
Pál. 4. Bibliamagyarázatot tart Petri Elek püspök. 5. 
Beethoven: Isten dicsősége. Szóló-ének. Előadja Sza-
lontay Ferencz s. lelkész. Orgonán kíséri: Ricsey György 
zenetanár. 6. A kálvinizmus feladatai czímen előadást 
tart dr. Bernát István, a Kálvin-Szövetség elnöke. 7. 
Záróbeszédet mond dr. Kökény Dezső, a nagykőrösi 
egyház főgondnoka. 8. Himnusz. Énekli a gyülekezet. 
A templomi ünnepélyen az adakozásból befolyó persely-
pénz a Kálvin-Szövetségnek jótékony háborús munkái 
javára fordíttatik. — 16-án, a vasárnap délelőtti isten-
tiszteleten a templomban B. Pap István tanár prédikál. 

Az Erzsébetfalvai Kálvin-Szövetség nötagjai által 
végzendő csecsemővédelem és szegénygondozó munka 
javára 1916. évi április hó 9-én, vasárnap este 6 órakor 
az állami polgári iskola nagytermében (Kossuth Lajos-
utcza 35.) családi estélyt rendez. Az estélyen Fiers Elek, 
a Kálvin-Szövetség utazótitkára tart előadást, Lamperth 
Géza, a Petőfi-társaság tagja költeményeiből felolvas, Szí-
nok Zoltán lelkész bibliamagyarázatot tart. Ezenkívül 
ének- és zeneszámok teszik változatossá a gazdag mű-
sort. Örömmel üdvözöljük a legifjabb „hajtásnak", az 
erzsébetfalvai Kálvin-Szövetségnek megalakulását és ne-
mes vállalkozását, a melyről majd bővebben is meg-
emlékezünk. 

IRODALOM. 
A Protestáns Szemle 2—3. füzetének tartalma: 

I. Czikkek. A csoda. R. L. Egyházunk és a szocziál-
demokráczia. Dr. Szőts Farkas. A rossz eredete és vége. 
Jánosi Zoltán. A reformáczió Magyarországon a mohácsi 
vész után, a prot. irányú rendelkezések megindultáig. 
(1526—1542). Zoványi Jenő. Taine arczképe. Dr. Nagy 
József. II. Szemle. Világháború. Jakab Ödön. III. Iro-
dalmi szemle. Német filozófusok a világháborúról. Sze-
lényi Ödön. IV. Apró kritikák. Vargha Gyula költeményei, 
ism. Pap Károly. Voinovich Géza: Madách és az Ember 
Tragédiája, ism. dr. Nagy József. V. Jelek és magya-
rázatok. VI Társulati értesítő. Pályázat koszorúfüzetekre. 

Az Út II. évfolyam 2. számának tartalma : Csen-
des óra. Borús napok. M. S. Igehirdetés. Kultusz. Szak-
ramentális istentiszteletek. Keresztelés. R. L. Beszéd-
típusok. Legyen világosság! (Bűnbánati.) Minden betel-
jesedett. (Bánffy Ernő felett.) R. L. Vallásos nevelés. 
Hogyan tanítsunk vallást? Egyháztörténelem a népiskolá-
ban. M. S. Gyülekezeti munka, pásztorkodás, belmisszió. 
A munka irányító gondolatai. I. L. A falu evangélizálása. 
Forgács Gyula. Egyházi ének és zene. Tudomásul. Mire 
való az ének és a zene az egyh. kultuszban. Seprődi 
János. Hangjegymelléklet: Reinhard : Előjáték ; Handel: 
A bűnbánó. Megbeszélések. Az erdélyi vallásos nevelők 
értekezlete. R. L. Kis énekeskönyv. I. L. Hétköznapi 
istentiszteletek rendje. R. L. Kalászok. Az igazi papné. 
Ford. Szabó Miklósné, Kenessey Sarolta. Lapszemle. 
Szerkesztői üzenetek. 

A Diákvilág, a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség közlönye 7. száma ifj. Victor János szer-
kesztésében a következő tartalommal jelent meg: Az 
elkerülhetetlen döntés. Exspectator. Kolozsvári konfe-
rencziánk. Deme László. Az E. L. Dsz. gyűlése. Tildy 
Jolán. Mozgalmunk. Híreink. Tábori posta. — Megjelent 
a Diákvilág háborús külön száma is (2-ik), a melyet a 
vezetőség szívesen megküld mindazoknak az érdeklődők-
nek, a kik hozzá fordulnak (VIII., Üllői-út 16/B.). 

A Theologiai Szaklap 1-ső száma dr. Szelényi 
Ödön pozsonyi theol. akad. tanár szerkesztésében a kö-
vetkező tartalommal jelent meg: Flácziánus lelkészek 
Magyarországon. Payr Sándortól. Az antihellénisztikus 
apológia az őskeresztyén egyházban Quadratustól Lac-
tantiusig. Kiss Jenőtől. Könyvészeti kutatások a debre-
czeni ref. kollégiumi könyvtárban. Zoványi Jenőtől. Ada-
lékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez. Dr. 
Szelényi Ödöntől. Lapszemle. Bő könyvismertetés. 

Pályázat Koszorú-füzetekre. A M. Protestáns Iro-
dalmi Társaság nyílt pályázatot hirdet Koszorú czímű 
népies, vallásos kiadványsorozatának 1916. évi tíz füze-
tére. Követelmény: erőteljes vallásos elbeszélések, ma-
gyar hithősök életrajza, keresztyén jellemképek, hiterő-
sítő traktátusok. A belső és külső misszió hithőseinek 
életrajzai szintén pályázhatnak. Tartalmi tekintetben az 
a főkellék, hogy evangéliumi, erő nyilvánuljon a füze-
tekben. Alaki szempontból a tősgyökeres magyar nyelv 
és a népszerű előadás a főkívánalom, hogy a nép és a 
gyermek is épüléssel olvashassa őket. Egy füzet terje-
delme egy kis nyomtatott ívnél rövidebb és másfél ívnél 
hosszabb nem lehet. A kiadásra elfogadott dolgozat 
tiszteletdija kis ívenként ötven (50) korona s a kiadott 
dolgozat a MPIT. tulajdona lesz. A pályázat nyilvános, 
jeligés levélke nem szükséges. Beadási határidő június 
30. A dolgozatok a Társaság titkárához (Budapest, Deák-
tér 4. sz.) küldendők. A Társaság legutóbbi választmányi 



üléseinek határozata alapján az ifjúsági irodalom meg-
indítása érdekéből olyan munkákat is elfogadunk és ki-
adunk, a melyek a serdűltebb ifjúság valláserkölcsi 
nevelésének czéljait szolgálják. Budapest, 1916 márczius 
havában. Raffaij Sándor, a MPIT. titkára. — A fenti 
pályázathirdetésre az a megjegyzésünk, hogy nagyon 
jó lenne, ha ebben a sorozatban több olyan fiizet jelenne 
meg és pedig minél előbb, a mely most aktuális ér-
dekkel bír. 

„Bethesda" czímen indult meg a Bethesda ref. 
kórház és diakonisszaképző-intézet közlönye, a melyet 
a kórházat fenntartó Filadeltia diakonissza-egylet ad ki 
és Biberauer Richár egyleti lelkész szerkeszt. Ajánljuk 
a legnemesebb ügyek egyikének szolgálatában álló, éven-
ként hatszor megjelenő lapot olvasóink figyelmébe. Ara 
egész évre 1 K (VI., Hermina-út 39). 

Nagypéntek és Húsvét. E czímen egy füzetet adok 
ki április hó közepére, úgy hogy a rendelők a nagy-
hétre megkapják postán. Tartalmaz három egyházi be-
szédet. A füzet ára 80 fillér. Pénz, vagy postabélyeg 
beküldése ellenében a füzetet pontosan megküldöm a 
megrendelőknek. A füzet tiszta jövedelmét a mezőlaborczi 
ref. templom javára adom. Léva, 1916 márczius 23. 
Birtha József, ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma f. hó 6-án 
tartotta ülését Petri Elek püspök-lelkész és dr. Kovácsy 
Sándor főgondnok elnöklete mellett. A jegyzői tisztet a 
hadbavonult dr. P. Horváth Zoltán helyett dr. Kiss Ká-
roly ügyész töltötte be. Az ülés elején Ebergényi Sándor 
új presbiter eskütétele után Petri Elek püspök melegen 
üdvözölte a presbitérium két buzgó tagját: dr. Ilosvay 
Lajos államtitkárt, paróchiális gondnokot és Jalsoviczky 
Sándor min. tanácsost királyi kitüntetésük alkalmából. 
A gyűlés egyik legkiemelkedőbb mozzanata volt az egy-
házközség elnöksége által a konventi elnökségnek, az 
összes kerületi és egyházmegyei elnökségeknek is meg-
küldött Emlékirat ügye a reformáczió és nagy reformá-
torunk emlékének a Kálvin-téri nagyszerű építkezés által 
eszközlendő igazán méltó és országos megünneplése tár-
gyában. A presbitérium a püspök, id. Gronda Béla, Szi-
lassy Aladár, B. Pap István felszólalásai után az emlék-
iratot egész terjedelmében magáévá tette, köszönetet 
mondott az elnökségnek a nagyszerű eszme propagálá-
sáért és elhatározta, hogy a kellő hivatalos úton is: az 
egyházmegye és a kerület útján felterjeszti a konventhez. 
B. Pap István indítványára elhatározta a presbitérium, 
hogy az eszme megvalósulása érdekében elsősorban a 
budapesti egyház tagjainak körében indít mozgalmat; és 
miután június 12-én lesz épen száz éve, hogy a mostani 
Kálvin-téri templom alapkövét őseink nagy hittel és a 

jövőbe látó lelkesedéssel letették, az összes templomokban 
megemlékezés történik az akkori nagy kezdeményezés-
ről. De megemlékezik erről a presbitérium is ünnepélyes 
gyűlés keretében, a melyen dr. Ballagi Aladár, a Kálvin-
téri paróchiális kör gondnoka tart előadást-; a gyűlés 
tárgysorozata többi pontjainak megállapítását a pres-
bitérium az elnökségre bízta. íme tehát megtörtént az 
első hivatalos lépés a nagy terv, építkezés érdekében. 
Legyen Isten áldása rajta és kövess'e ezt a budapesti és a 
magyarországi református egyházhoz méltó további foly-
tatás! — Nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta a pres-
bitérium az ügyészi előterjesztések során két nagyszerű 
alapítványnak bejelentését. A presbitérium egyik legbuz-
góbb, nemeslelkű, áldozatkész tagja Bátori 'Sigray Pál 
tett két 40—40 ezer koronás alapítványt a budapesti 
ref. főgimnázium tanulói és joghallgatók részére. íme, 
azzal a felemelő és biztató érzéssel távozhattunk a ne-
vezetes presbiteri gyűlésről, hogy buzog még a mi egy-
házunkat a múltban fenntartó és jobb jövőjét biztosító 
igazi puritánizmus szülte hithűség és áldozatkészség 
forrása! 

A debreczeni ref. egyházmegye f. hó 5-én tartotta 
közgyűlését Dávidházy János esperes és Fráter Barna 
gondnok elnöklésével. A közgyűlés behatóan foglalkozott 
a reformáczió 400 éves emléke méltó megünneplésének 
kérdésével és a mellett foglalt állást, hogy a nagy év-
forduló méltó megünneplése czéljából itt Budapesten a 
Kálvin-téren épüljön új templom és mellette az egye-
temes egyházi czélokat és nagy intézményeket szolgáló 
épület. Hisszük, hogy ezt a példát majd sokan követik ! 

Lelkészbeiktatás. A polgárdi ref. egyházközség 
lelkészét, Benedek Józsefet, a ki most Komáromban tel-
jesít tábori lelkészi szolgálatot, márczius 19-én Szűcs 
Dezső esperes (mezőföldi e. m.) iktatta be hivatalába. 

Uj tábori lelkész. Ory Lajos dunabogdányi lel-
készt, lapunk munkatársát Knittelfeldre (Steier), az ottani 
kórházakba rendelték be szolgálatra. 

Gyűlések. Az erdélyi ref. egyházkerület f. hó 29-én 
Kolozsváron tartja; a mi egyházkerületünk közgyűlése, 
mint már jeleztük, május hó 3-án lesz. Ezen a héten, 
13-án lesz az Egyetemes Tanügyi Bizottság gyűlése. 

Az özvegy papnék. Mi is már több ízben meg-
emlékeztünk többi laptársainkkal együtt az özvegy pap-
nék szomorú helyzetéről. 600 K a gyámdíjuk. Normális 
időben is siralmasan, szégyenletesen kevés. Hát még 
most ebben a „konjunkturás" világban! A Lelkészegye-
siilet legutóbbi számában meleghangú felhívás jelent meg 
ismét érdekükben. Egy lelkész megadóztatta magát és 
jövedelmének 1%-át, 24 K-t, ajánlotta fel és küldte be 
részükre, egy esperes 300 K-t küldött. Bizonyára lesz-
nek, a kik a példát követik s részt vesznek a társa-
dalmi segítés munkájában. De egyetemes egyházunknak 
sem szabad megfeledkeznie róluk ezekben a nehéz idők-
ben. Segítségre szorulnak különösen azok is, a kik nem 



tagjai az országos gyámintézetnek és a kiknek még a 
szerény 600 K sem jut osztalékul. 

A katonák vallásos irataira újabban a következő 
adományok érkeztek: Kálvin János-Kör irodalmi estélye 
jövedelméből 200 K, Ordas (két ízben) 8 1 6 K, Sze-
remléről és Érsekcsanádról 6'70 K, dunapatai iskolás 
gyermekektől 2 2 6 2 K, Fót 70 K. Összesen 307*08 K. 

A vak katonák vallásos irataira a Kálvin János-
Kör irodalmi estélye jövedelméből 150 K, Fráter Zsófia 
10 K, Bácskossuthfalva 69'60 K. Igó Anna 2 K, harcz-
térről egy hadnagy 5 K, a Bethánia-Egylet konferen-
cziáján begyűlt 35 K. Összesen 271 '60 K. 

EGYESÜLET, 
A Budapesti Ref. Ker. Ifjúsági Egyesület Katona-

Otthona javára a hölgybizottság április 3 án rendezte 
ebben a szezonban második nagy estély ét az Uránia-
színházban, amelyet a szó szoros értelmében zsúfolásig 
megtöltött a szép és előkelő közönség, melynek sorai-
ban gróf Tisza Istvánné és Sándor Jánosné is megje-
lentek. Az estély műsorán élőképek és magánszámok 
voltak. Különösen tetszettek az Aütik kép és a Majá-
lis, mind a kettő a rendező, Bruck Miksa festőművész 
eredeti kompozicziója, Némethy Ferencz szép hegedű-
játéka, Kulcsár Juliska és Dessewffy Berta gyönyörű 
duettje, Ballagi Mártha előkelő és finom zongorajátéka. 
Nagy elismerést aratott Keleti Lily zongorajátéka, a ki 
Kalina Böskével és Kalina Lászlóval Rubinstein trióját 
adta elő. A többi számok: a szép „Palotás," Tóth 
László hangulatos versei, Horváth Gizella előadása is 
nagy tetszésben részesültek. Nagy és méltó elismerésben 
részesült dr. Kósa Zsigmondné, a hölgybizottság agilis 
elnöke is. A színházat az Uránia ingyen bocsátotta ren-
delkezésünkre. Az estély tiszta jövedelme kb. 2000 K. 
Ez a fényes anyagi eredmény csakis úgy volt elérhető, 
hogy a szereplők a rendezéssel járó tetemes kiadások 
nagy részét, a Budapesti Katona-Otthon nemes munká-
jára való tekintettel, önként a sajátjukból fedezték. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület HölgyMzottsága a/, egyesület által vezetett Ön-
kéntes-Otthon javára báró Prónay Dezső ev. főfelügyelő 
ós neje, Petri Elek ref. püspök és neje védnöksége alatt 
április hó 11-én d. u: 3 — 9 óráig a deák-téri ev. iskolák 
dísztermében (IV., Sütő-utcza 1., II. emelet) húsvéti vá-
sárt rendez. 

A karlslmdi „Christliches Hospiz". Már meg-
emlékeztünk arról, hogy a karlsbadi ág. h. ev. gyüle-
kezet, a melynek lic. Camillo Feller a lelkésze, nagy 
áldozattal egy hospizot, ker. jellegű szállót és penziót 
létesített, a melyben a vendégek jó, kellemes otthonra 
és az idegenben sok kedvezményt találnak. Melegen 
ajánljuk ezt a ker. intézményt lelkésztársaink és mind-
azok figyelmébe, a kik Karlsbadba mennek. Előzetes 
felvilágosításokat szívesen ad lic. Camillo Feller ev. 
szuperintendens-helyettes (Superintendent-Stellvertreter). 

GYÁSZROVAT. 
Szeöke József nagygéczi ref. lelkész, szatmári ref. 

egyházmegyei tanácsbíró, életének 65-ik és buzgó lelki-
pásztori munkásságának 38 ik évében Budapesten el-
hunyt. Orvosai tanácsára a mult hó végén a Császár-
fürdőbe jött föl nagyfokú ischiásával, hol márczius 31-én 
szívszélhűdés érte. Teljesen megbénult állapotban az 
irgalmasok közeli kórházába szállították, hol. április 4-én 

este meghalt. A szeretteitől és gyülekezetétől távol oly 
szomorú módon elhunyt derék lelkész iránt való kegyelet-
ből a budapesti theologia kántusa önként ajánlkozott a 
temetésen való közreműködésre. A 7-én d. e. a kórház 
halottasházában tartott temetési szertartáson, melyen B. 
Pap István is jelen volt, a kántus három szép gyász-
éneket adott elő, Haypál Benő lelkész imádkozott, dr. 
Kováts István theol. tanár pedig a Róni. 8 j 8 . alapján 
gyászbeszédet mondott. A sírnál újból Haypál Benő imád-
kozott. A kisszámú rokonság némi vigasztalással értesült 
tőlünk arról, hogy a farkasréti temetőben se nyugszik 
egészen idegenek közt, mert ugyanabban a táblában 
fekszik kiváló genfi barátunk, Claparéde Sándor is, kik-
nek a Kálvin-jubileum alkalmával ő is vendége volt. 

Dr. Kiinsztler Károly kecskeméti kir tanfelügyelő 
f. évi márczius hó 29 én éjjel, Budapesten, 57 éves 
korában hirtelen elhunyt. A megboldogult előbb ev. ta-
nító volt és vasszorgalommal és kitartással szerezte meg 
a szükséges minősítést és tudást ahhoz a hivatáshoz, 
a melyet élete utolsó éveiben betöltött. 

Áldott legyen emlékük! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
O—y L—s. Köszönet a jókívánatért. Hasonlóval viszonoz-

zuk. Majd küldjön egy egy érdekes levelet onnan a távolból. — 
I)—y Ií —a. Köszönet, ez már beválik, mihelyt lehet, jön. 

HIRDETÉSEK. 

KUNZJÓZSEF 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, úri és női divatezikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

6-iK Kiadás. 6 - ik kiadás. 
Uray Sándor debreczeni ref. lelkész, kiváló népies egyházi író műve: 

Ö r ö k z ö l d K o s z o r ú 
H ő s e i n k s í r h a l m á r a . 
Vigasztaló könyvecske a világháború gyásztviselői használa-
tára. — A ki ezt a könyvecskét olvassa, könnyei felszáradnak, 
lelke megnyugsz ik ; a gyász tét lensége helyett az Istenben bízó 
munka mezejébe visszatér s áldást f o g mondani még arra is, a 

ki kezébe juttatta az 

& „Örökzöld Koszorút!" * 
Hisszük, hogy ez a mű hatalmas eszköze lesz magyar népünk talpra-
állításának s a fájó mult helyett egy szebb jövő megteremtésének. A 160 
oldalra terjedő, zsebbe tehető", gyönyörű emlékkönyv ára díszes 
fekete vászonkötésben, dombornyomással és aranyozott czímfelirattal da-
rabonkint 1 korona. 10 drb vételnél 90 fillér darabja, 50 drb vételnél 

80 fillér darabja, 100 darab vételnél 75 fillér darabja. 
Megrendelhető a kiadóknál: 

HOFFMANN ES KRONOVITZ Secze1i?pfaciautcza 49 szám. 



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. 
Regi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült mindén modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 
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 fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemesliangú 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 legmórsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalia. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 
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Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 
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E B R E S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, c sa -
ládi é s ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkesz 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 csalódhoz 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. 
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G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest , Ká lv in - t ér 10., saját s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad lííz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyős feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jaránynkban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet teleslegéből 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. 

Alapílvánvok kormány hozzájárulásával 2,550.700 K 
Tartalékok 4,-161.015 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. S e g é l y z ö 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. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Beformflus Kis ÉneResKönyu 
katonáink részére. 

Tartalma : 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű 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 16V2„ 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



PE.NZE.T 
visszaKüldjüK ha a megrendelt árú 

nem felel meg. 
VidéKre 30 Korona rendelésnél 
portóKöltséget nem számítunK. 
Férfi-ing 100 minőség színes mellű db . . K 4 5 0 
Férfi-ing 100 minőség egész fehér db . . „ 4 .50 
Férfi-ing 150 minőség damaszt mellű db . „ 5 .50 
Férfi-ing 150 minőség kemény piké mellű db „ 5 .50 
Férfi-ing 200 minőség kemény piké mellű db „ 7 .50 
Férfi-hálóing 1 méter hosszú db . . . . „ 6 .50 
Férfi-nadrág Ima köpper húzós db . . . „ 5 .— 
Férfi-nadrág Ima köpper g o m b o s db . K 5.—, 6 . — 

I n g - r e n d e l é s n é l k é r j ü k a n y a k b ő s é g e t p o n -
t o s a n m e g a d n i . 

Rövidárú-üzletünkben mindenféle szabókellék ( k i s -
é s n a g y o r s ó c z é r n a ) kapható. 

Rendelések a legnagyobb körültekintéssel azonnal 
eszközöltetnek utánvét mellett. 

Herzog TestvéreK, Budapest 
Fő-üzlet: VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

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. 

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 foriuttól feljebb. 

Első m a o í a i — vi l lamos erőre b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
cs.éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. klr. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

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

STOWASSER J. 
mely ál-
tal bár-

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, »ely tökéletes solo hangszerré ál ta-

ra konstruáltatott. Iskolával 35 
forinttól feljebb. . 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = 
• és kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

Most jelent meg! 

Mennyorjzús kapuja 
ImádságoK Konfirmált és felserdült ifjak 

és leányoK számára 

Irta Szolnoky Gerzson 
A hivatott imaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és ünnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
és kedélymozzanatokra. — Ára a 168 oldalra terjedő 121/,. X 
87a cm nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytiszteletü Lelkészi 
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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 PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
lielsó munkatarsak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr. , 
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TARTALOM. Virágvasárnap. Muraközy Gyula. — Vezérczikk: Lelkészeink és tanítóink betegsegélyezése. Dr. Kováts István. — 
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ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Egyesüle t . — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek . — Hi rde tések 

PROTESTÁNS 

Virágvasárnap. 

Virágvasárnap . . . Örömnek, éneknek, hallelujának 
napja. Olyan, mint a tragédiák utolsó felvonásában az 
a jelenet, melyben egy pillanatra megáll a végzet kere-
keinek dübörgése. Egy pillanatra — úgy látszik — 
rendbe jő minden, mint egy ügyesen kibontott csomó. 
A hős mintha vállain tartaná — mint Atlas — az ösz-
szeomolni készülő világot, mely mindjárt rázuhan, melyet 
ő rázott meg. Egy pillanatnyi szélcsönd ez a viharban ; 
csönd két mennydörgés között ós a csöndbe belehangzik 
egy hallelujázó tömeg öröméneke . . . Virágvasárnap ! . . . 
A neve is a két legszebb szó összetétele. Vasárnap . . . 
ünnep, a szomorú szürke idő mezők virága. Virág . . . a 
porban dolgozó munkásnak, a természetnek — vasár-
napja . . . 

És mégis . . . a mostani szenvedő idők más vonását 
domborítják ki ennek a napnak. A Virágvasárnap itt 
egy nagy — tagadás. És a szenvedés apológiája. A halál 
himnusza. Ez a vasárnapi ünnepi bevonulás követeli a 
halált. 

* 

Hogyan történhetne másképen az, hogy Jézus, a 
mint a pálmaágas diadalát végén feltűnni lát ja a várost, 
megsirat ja azt? Lelke csodás mélységeiben zokogó, síró, 
fá jdalmas visszhang verődik a hozsánnára. Mert az ő 
felszólítására — ez a hozsánna az emberiség tagadó 
felelete. Királyt várnak itt és nem szelíd, alázatos szívű 
szabadítót. Dávidnak dicsőséges fiát és nem az embernek 
fiát, kinek a más sebe fá j és a más könnye égeti a 
lelkét. Pálmaleveleken keresztül viszik — de nem en-
gedik át az emberi lelkeken. — Krisztus szenvedésének, 
Golgothájának három lépcsője volt. Az első: hogy nem 
értették meg, a második: hogy gyűlölték, a harmadik: 
hogy megölték. Az első szenvedés, a meg nem értés, ez 
a fekete útitárs, mely olt ült a bölcső árnyékában s ott 
dalolta végig énekét a Heródes által leölt kisdedek si-
kongásában — ez most énekeli győzelmi dalát a virág-

vasárnapi hozsánnában. Krisztus nem az volt, a kinek 
ez a nép hitte. A diadalhimnusz egy győzelmi, dávidi 
Messiásnak szólott. Krisztus nem az volt, a kinek hitték 
— ez volt az ő tragikuma. És ha az lett volna, a kinek 
az uj jongó nép _ gondolta — ez lenne mindörökké az 
emberiségnek sötét, komor és fá jdalmas tragikuma. 

* 

. . . És a halál himnusza, a Virágvasárnap, nem-
csak tagadás. Hirdeti, hogy az emberiséget csak szen-
vedéssel lehet megváltani. Tünő diadal elhervad, mint 
a pálmalevelek elhervadtak a poros fehér országúton-
De a szenvedés diadala megmaradt, a száraz, gyalulatlan 
keresztfa kivirágzott. A szenvedésnek, a megváltó halál-
nak golgothai ösvénye már ez az út. A csoda nem segí-
tett. A tanítás elszállt. A fenyegetés lepattant. Mind nem 
volt elég. A halálnak kellett jönni. Hova tünt volna 
Krisztus, ha a virágos ágak, mint szelíd karok — vissza-
fogták volna a Golgotliától ? Ha a keresztfa árnyéka 
nem esik rá már itt az ú t j á ra? Hová lett volna a ke-
resztyénség, ha Krisztus nem szenvedett volna ? 

Tanuljuk meg a szenvedés értékét a Virágvasár-
naptól. Könnyű sikerek, tünő diadalok, győzelmi jelen-
tések — pálmalevelek, melyek eltűnhetnek, mint egyetlen 
elsiető vasárnap virágai. Csak az maradandó, szent és 
nagy egy nemzet és egy-eg/ botorkáló ember életében 
— a miért megszenvedett. A szenvedés árnyék, sötétség,-
homály — igaz. De a nemes, keresztyén szenvedés nem 
egy halott, véres sziklának, hanem csodaszép virágoknak, 
ú j örömnek, megnyugvásnak, békének az árnyéka, A mint 
Jézus sírt a dicsőséges bevonulás után és isteni ragyogó 
fényben jelent meg a — gyalázatos kereszthalál után : 
mi zokoghatunk még győzelmi híreken, de egy magasabb 
élet napfényével a szívünkben gyászok és szenvedések 
után belemosolyoghatunk az — örökkévalóságba. A szen-
vedés —- feketeszárnyú angyal átsuhant a virágvasárnapi 
úton. Felemelő, megtisztító értékes gondolata suhanjon 
át a lelkűnkön is — virágok ujjongó, diadalmas vasár-
napján . . . Muraközy Gyula. 



LELKÉSZEINK ES TANÍTÓINK BETEG-
SEGÉLYEZÉSE. 

Sok mindenféle tervvel igyekezünk emlékezetessé 
tenni a reformáczió közelgő négyszázados évfordulóját. 
Egy ilyen tervet kívánunk fölvetni mi is. Lelkészi és 
tanítói karunk egyik legégetőbb sebére óhajtunk rá-
mutatni és az arra való orvosságot keressük. 

A legtöbb lelkész és tanító helyzete akkor se va-
lami irigylésre méltó, a mikor mind ők, mind hozzátar-
tozóik teljes egészségnek örvendenek. x\ mikor azonban 
a betegség, hozzá még valami súlyos betegség kopogtat 
be a szerény lelkészi, vagy tanítói lakba, a lelki gond 
mellett, a sötét, anyagi gond is befurakodik oda. A beteg-
ség városi helyen is- nagyon sokba kerül, hát még falu-
helyen ! Már pedig a mi gyülekezeteink és iskoláink 
túlnyomó része falusi és azoknak is a nagyobb része 
olyan falvakban van, a hol nincs orvos s így máshonnan 
kell oda orvost hozatni. 

Egy lelkészbarátomat megkérdeztem a múltkoriban, 
miért hagyja ott azt a gyülekezetet, a melyet annyira 
szeret s a melynek tagjai viszont őt is olyan odaadó 
szeretettel veszik körül ? A legfőbb okom az, mondotta, 
hogy ha a feleségem, vagy a kis gyermekem megbeteg-
szik, ötven koronámba kerül minden orvosi látogatás, 
már pedig ez — sajnos — többször megesik. Be kellett 
látnom, hogy ez valóban tarthatatlan állapot : ezért a 
pénzért itt Budapesten még egy egyetemi orvosprofesz-
szor akár kétszer is eljön! Hozzá még, ha súlyosabb az 
eset és szakorvosra van szükség, nagyon sokszor az a 
dolog vége, hogy még a fővárosba is föl kell jönni a 
betegnek. Ezt a szerény lelkészi, vagy tanítói javadalom 
a legtöbbször nem bírja meg, azért erről fájó szívvel 
csaknem mindig le kell mondani. Ha pedig a lelkésznek, 
vagy tanítónak, vagy valamelyik családtagjuknak olyan be-
tegsége támad, a mellyel hazai, vagy külföldi fürdőhelyre, 
tengerpartra, vagy hegyikúrára kellene menni, a legtöbb-
nek az ágya fölé oda lehet írni Dante „Poklád nak föl-
iratát : „Hagyjatok föl minden reménységgel!" -

Vájjon mit csinálhat egy szegény lelkész, vagy 
tanító, ha akár ő, akár valamelyik családtagja a nem-
zetünket annyira pusztító tüdőbajba esik? Vagy mit 
csináljon, ha szívbajos, ha reumás lesz ? Szomorú példák 
jutnak eszünkbe. Csak egy-kettőt említünk közülük. Né-
hány éve egy tiszántúli tüdőbajos segédlelkésznek az 
egyik egyházi lapban gyűjtöttek jótékony szivek könyör-
adományt, hogy legyen miből kissé gyógykezeltetnie 
magát. 

A télen elhunyt egyik legkiválóbb lelkészünk. Szív-
baja volt. Annyi pénzt még tudott nagynehezen kiszakí-
tani a jövedelméből, hogy egyik fürdőhelyre mehetett a 
bajával, de kárbaveszett, a mit ott javult, mert hiába 
kért évről évre segédlelkészt, óriási munkája daczára 
sem adtak mellé segítséget, így neki magának kellett 
továbbra is vasárnaponkint háromszor prédikálni, egy 

csomó iskolában vallástant tanítani s kemény téli időben 
is a távoli tanyákra járni temetni. 

A napokban meghalt egy derék öreg szatmármegyei 
lelkész itt Budapesten, az irgalmasok kórházában. Hogy 
került oda? Odahaza, kezelgették a környékbeli orvosok. 
Mikor már alaposan elmérgesedett az ischiásza, azt 
mondták, ha élni akar, jöjjön íöl a Császárfiirdőbe. 
Hogyne akart volna! 6—700 koronát még csak össze-
szedegetett. A felesége is szívesen följött volna vele, 
de ez az összeg egymagának is körülbelül csak négy 
hétre volt elég, tovább nem. így egymagában kellett 
szenvednie szegény öregnek a Császárfürdő szállójában. 
Én voltam az egyetlen meglátogatója. Én is csak vélet-
lenül értesültem fönnlétéről az őt fölhozó, de hamarosan 
visszatérő jószívű lelkésztársunktól. Valósággal kétségbe-
esetten találtam. A villanyosok csilingelésétől már meg-
bolondulok, panaszkodott szegény. Már többször akartam 
írni a feleségemnek, mondotta, de nem bírtam. Hiába 
kértem, hogy vigyenek udvari szobába! Közbelépésemre, 
mint utólag megtudtam, csakugyan udvari szobába vitték 
át. De már későn! Másnap szívszélhűdés érte. Minthogy 
senkise volt ott, a ki intézkedett volna az ügyében, ő 
maga meg szólni se tudott, átvitték az irgalmasok közeli 
kórházába. Néhány nap múlva itt lehelte ki nemes lelkét, 
övéitől, szeretteitől távol. A haláláról is szinte véletlenül 
értesültünk, úgy hogy csak arra volt még időnk, hogy 
legalább tisztéhez méltó eltemetéséről gondoskodjunk, 
így temettük el az irgalmasok kórházából a 38 évi buzgó 
szolgálatban megöregedett derék kálvinista lelkipásztort! 

Csak néhány eset ez a sok közül. -Ezek mindegyike 
hangosan kiált felénk: Atyámfiai! Férfiak! Valamit cse-
lekednünk kell! Nincsen ez így rendjén! Tarthatatlan 
állapot, hogy a súlyosabb betegségbe eső lelkész mindjárt 
megcsinálhatja a testamentumát! Ha az a tüdőbeteg 
segédlelkész czipész-, nyomdász-, vagy lakatossegéd lett 
volna, nem kellett volna könyöradományt gyűjteni a szá-
mára, mert a munkásbiztosító pénztár elküldte volna az 
abazziai szanatóriumába," vagy a Tátrába. Ha az a szív-
bajos kartársunk nem az Isten országának, hanem vala-
melyik gyárnak lett volna a munkása, nyomban men-
tesítették volna minden munkától ötödfél hónapra, vagy 
ha kellett volna, akár egész esztendőre is és ötödfél 
hónapig ingyen gyógykezelték volna, ingyen lehetett 
volna fürdőhelyen. Hasonlóan bánt volna a munkásbiz-
tosító pénztár a szomorú véget ért öreg barátunkkal is. 
Fölhozatali költségét is födözte volna, megfelelő kórházba 
való viteléről is gondoskodott volna, sőt temetkezési 
segélyt is adott volna hátramaradottainak. 

Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség 
és baleset esetére való biztosításáról szóló 1907: 19. t.-cz. 
ugyanis, mely az 1891: 14. t.-cz. helyébe lépett, gon-
doskodott arról, hogy mindazok, a kik akár állandóan, 
akár ideiglenesen, kisegítőkép, vagy átmenetileg oly fize-
téssel, vagy bérrel alkalmaztatnak, mely évi 2400 K-nál, 
illetve napi 8 K-nál nem több, kötelezőleg biztosíttassanak 
betegség és baleset esetére. Sőt a hasonló fizetésű pénz-



intézeti alkalmazottak, állami, törvényhatósági, községi 
és közalapítványi vállalatoknál, vagy hivatalokban, egy-
leteknél, társulatoknál lévők is biztosítandók. Ezeken 
kívül még a belföldi üzemeknek külföldön alkalmazott 
munkásait, sőt az itt dolgozó külföldi munkásokat is biz-
tosítani kell. Mindezeknek, tehát még az idegenből ide-
szakadt munkásoknak is összehasonlítatlanul könnyebb 
dolguk van betegség esetén, mint lelkészeinknek, vagy 
tanítóinknak! 

Betegség esetén ugyanis minden biztosított ingyenes 
orvosi gyógykezelésben részesül egyfolytában 20 hétig. 
Ez alatt ingyen kap gyógyszereket, fürdőket, gyógyvizeket, 
szükséges gyógyászati segédeszközöket, ezenkívül táp-
pénz gyanánt fizetésének felét. A biztosítottal együtt 
lakó és keresettel nem bíró családtagok is ingyen gyógy-
kezelésben és gyógyszerekben részesülnek 20 hétig, 
szülés esetén pedig a szükséges támogatásban. Ezenfelül 
halálozás esetén temetkezési segélyt is kapnak. 

Mindezért aránylag rendkívül keveset fizetnek. 
A biztosított tagok járuléka az átlagos napibér 2%-ánál 
kevesebb és 4%-ánál több nem lehet. Ezt az összeget 
is a kötelezőleg biztosítottaknál csak felerészben födözi 
a munkás, másik felét a munkaadó fizeti. A baleset-
biztosítás összege pedig kizárólag a munkaadót terheli. 
Betegség idején sem a munkás, sem a munkaadó nem fizet. 

Az állandó évi fizetéssel bíró lelkészeknél és taní-
tóknál elesnék a táppénz nehéz kérdése; a baleset ellen 
való biztosítás is alig jöhet ezeken az életpályákon szóba, 
így csupán a gyógykezelési és gyógyszerdíj;ik, meg a 
temetkezési segélyek maradnának meg. A körülbelül 
harmadfélezer rendes-, vallástanító- és segédlelkészünk, 
a mintegy háromezer tanítónk és tanítónőnk, meg család-
tagjaik számára az érdekeltek és gyülekezeteik kötelező 
bevonásával és az egyetemes közalap segélyével minden 
nagyobb nehézség nélkül meg lehetne ezt az égető kér-
dést oldani a jubiláris évben összeülő zsinatunknak. 
A biztosítás körébe a körülbelül 500 főre menő közép-
iskolai, tanító- és tanítónőképzői, főiskolai tanárainkat 
és családjaikat is bele lehetne vonni. Ilyen módon „egy-
más terhét hordozva" testvériesen megoszlanának közöt-
tünk és gyülekezeteink meg egyetemes egyházunk közt 
azok a terhek, a melyeknek a rémes súlya alatt most 
egy sereg lelkész- és tanítócsalád szinte koldussá lesz, 
ha csak le nem akar mondani szerettei fölgyógyulásának 
reményéről! 

Ebben az égető kérdésben nem lehet közöttünk 
nézeteltérés! Ezért fogjunk össze mindannyian! Tár-
gyalják ezt a kérdést lapjaink, lelkész-, tanító- és tanár-
egyesületeink. Egyházi hatóságaink útján és pártfogá-
sával vigyük ezt a kérdést egyetemes egyházunknak a 
jövő évben összeülő zsinata elé. A zsinati atyák bizo-
nyára belátják ennek a kérdésnek elodázhatatlan és sür-
gősen megoldásra való voltát s egyik jubiláris alkotás 
gyanánt megalkotják az egyházhivatalnokok beteg segély zö 
intézetét. Öt-hatezer család várva várja ezt 1 

Dr. Kováts István. 

T Á R C Z A . 

Prológus. 
A Kecskeméti Nőegylet április 2-án tartolt jótékonyezélú hang-

versenyén előadta Farkas Irén. — 

. . . Véres kikeletkor, mikor könny az álom, 
Mikor vér a harmat a nyíló virágon 
S lelkünk beborítja sírkeresztek árnya, 
— Jertek, induljunk el egy szebbik világba! 

Itt bús zokogásból lágy nótaszó csendül, 
Itt síró szemekbiil égő könny leperdül; 
Menjünk álmok szárnyán, hadd boruljon ránk ma 
Szép művészet ország színes tündérfátyla. 

S boldog álomország egy futó sugára 
Szálljon béna hősök fáradt homlokára, 
Kik bennünket védtek csonkán, élve-halva . . . 
0 nekik s érettük csendüljön a dal ma! 

Hiszen értünk járnak — bús mankóra rogyva, 
Hitves értünk borul csonka hős karokra, 
Világtalan szemből könny miattunk árad, 
. . .Á ld juk ezerszer a béna katonákat! 

Térjünk ki előttük némán, meghatottan, 
Ha nehéz mankójuk durva kövön koppan, 
Sok béna katonánk nyomor, gond ne érje — 
A ki ériünk harczolt, harczoljunk mi érte! 

Mankóknak hogy legyen — virágfakadása . . . 
. . . Világtalan szem hogy szeretetünk lássa, 
— Mikor száll a lelkünk álmodást keresve — 
Legyen nékik szentelt, az övék ez este! 

. . . Bűvös álomország egy futó sugára 
Fonjon glóriát a hősök homlokára . . . 
S hirdesse ez este — álom száll felettünk, 
De szent hősi valót mi el nem feledtünk. 

Hirdesse ez este. . . büszkén zúgja szerte 
Tud áldozni, hinni a magyar nő lelke ! 
. . . Most is — milljó harezos vagy béna levente 
Most is megdobban a szívünk a n e v e d r e . . . 
— Légy áldva ezerszer'— Kossuth regimentje! 

Muraközy Gyula. 

Kálvin 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 (IX, ker,, Ráday-
utcza 28, szám). 



Levél a szerkesztőhöz. 

Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 

Szeretnék néhány érdekesebb dolgot szerbiai misz-
sziói útamból a P. E. és I. L. olvasóival is közölni. 
Maga a terep bennünket, tábori .lelkészeket ma azért is 
érdekel, mert egész Szerbia területén, a hol pedig a 
megszálló csapatok jórészt a mi öreg népfölkelőinkből 
kerülnek ki, egyetlen pap sincs. Most gondolkoznak raj ta 
Sarajevoban, liogy a kérdésnek mi volna a czélszerűbb 
megoldása. Egyelőre én vagyok egy rövid, 80 kilomé-
teres vonalnak ünnepi legátusa. Most is a karácsonyi 
ünnepekre hívtak ki ott levő barátaim, de mikorra a 
különböző hivatalos írások megtették útjukat, a kará-
csonyt február első két hetére helyeztük át. De iinnep 
volt ez, szép, hangulatos, meleg ünnep akkor is. 

- Azt a zászlóaljat, a melyik a Drina szerb part ját 
foglalja el, utoljára október első napjaiban láttam, a 
mikor a szerbek elleni offenzíva megkezdődött. Vala-
milyen telepathikus úton mindig olyankor mentem ki 
hozzájuk, a mikor vagy valami öröm vagy valami szo-
morúság, de a legtöbbször valami rendkívüli dolog tör-
tént vagy akart történni velük. Október hó o-éii akartam 
a Drina-vonalon néhány más zászlóaljat is felkeresni. 
Különösen szerettem volna odamenni, a hol egy régi 
kedves ismerősöm volt egyik század parancsnoka. Mintha 
éreztem volna, hogy rá is ép úgy, mint arra az egész 
zászlóaljra a következő napokban sok nyomorúság fog 
jönni. Már nem mehettem hozzájuk. Azt a hírt vettem, 
hogy helyükről el kellett inozdulniok és az offenzíva 

.előkészületeiben vannak. Nem hiába nyugtalankodtam 
miattuk. Ok jutottak az első tűzbe. És a zűrzavarban 
kedves ismerősöm is megsebesülve szerb fogságba esett. 
(Hol lehet azóta?) 

így csak a szokott, régi drinaparti csoportnál ma-
radhattam és onnan is ebéd után egy órakor el kellett 
tűnnöm, mert már három órakor megkezdődött a tüntetés 
és estefelé a lövöldözés. 

Szegény régi barátaimat úgy hagytam el a bizony-
talanságban. Mit hoz a holnap? Igaz-e ; a mit a kémek 
mondtak, hogy a túlsó parton több hegycsúcson is üte-
gek vannak felállítva, a melyek egy-két gránáttal halomra 
lőhetik az egész sík területen levő táborunkat? A nyug-
talanság érzete ott ült az arczokon. Az öreg népfölke-
lőknek még a pipa sem esett jól. Pedig a nyomorúsággal 
együtt legjobban ezzel szoktak össze. A levegő nyomott, 
kissé ködös. A Drina épen fátyolos, mintha a köd nem 
akart volna az egész nap felszállni. Az emberek halkan 
beszéltek egymással, mintha attól tartanának, hogy a 
túlsó part szerb őrei kihallgatják őket. Az egyik ládát 
szögezett és zsákot tett rá, hogy a zörgés át ne hal-
lassék. Mintha az egészen valami ünnepélyes láz vonult 
volna végig. 

És én így hagytam el őket. El kellett onnan men-
nem, mert a kocsim, két jó lovam, melyek rám voltak 
bízva, nagyon alkalmas czél lettek volna ellenségeinknek. 

És most, a mikor újra találkoztunk szerb földön, 
biztos talajon, a zászlóalj alig néhány veszteséggel, tel-
jes számban, mint egy széthullott család, a melyiknek 
tagjai újra összekerültek, üdvözöltük egymást. Micsoda 
más érzések kísérték a boreniczai volt tűzérkaszárnya 
egyik óriás nagytermében vagy a 1—i iskolaépületben 
vagy a j—i hegytetőn tartott istentiszteleteinket. Ott a 
Drinaparton a bizonytalanság, a mindenre elkészülés, 
elbúcsúzás otthontól, családtól, a jó bácskai földtől. Itt, 
a meghódított szerb földön a felsóhajtás, a megköny-
nyebbiilés, a hálaadás. „Megtartottál, Istenünk, bennünket, 
megtartottál az életnek, családjainknak. Legyen áldott 
a te szent neved." És leírhatatlan érzés volt, a mikor 
az istentisztelet végén a szerb tűzérkaszárnya falai a 
magyar himnuszt visszhangozták. Magyar, német, tót, 
bácskai szerb, mind kidüllesztett mellel, felcsapott fővel, 
teli tüdővel fohászkodott: Isten, áldd meg a magyart. 
Mi másként hangzik ma, mint akkor. Ma diadalmi ének, 
akkor valami lágy, nehéz, a lélek mélyéből fakadó, kérő 
sóhajtás. 

Körülbelül két hetet töltöttem el széjjeljárva több 
helyen, hogy a magyar csoportokkal istentiszteletet tart-
sak. Eljutottam egész Sabaczig, az első megállóhelyem-
től, Loznicától. íg j bőséges talaj várt rám a művelésre 
is, tapasztalatokra is. A merre voltam, mindenütt tüzek 
jelezték, hogy itt új életnek kell támadni a régi, elha-
nyagolt világ nyomán. Ez a kitűnő termőföld már 4—5 
éve nem volt művelve. A gaz, négy esztendő gaza, ösz-
szevissza szövődött, fonódott a földeken, hogy azokat 
előbb fel kell égetni, hogy ha új termőföldet akarnak 
belőle elővarázsolni. Milyen más tüzek ezek, a melyek 
a békét, a munkát, a tartós, építő, maradandó munkát 
akarják jelzeni. És milyen más tüzek nyomait viselik 
Sabacz, Loznicza, Ribari és a többi részben vagy egész-
ben szétlőtt és felégetett városok és falvak magukon. 

De ha már tűzről beszélek, bizony nem ártana 
már szervezni a szerbiai tábori papságot, mert, talán 
valamiben hozzá tudnánk járulni azoknak a tüzeknek 
oltásához, a mely annyi emberben lángra kap, ha egy-
szer biztonságban érzi magát és tétlen életre van kár-
hoztatva. Ezek az emberek mind életerős, munkához, a 
föld töréséhez hozzászokott, dolgos, jóravaló emberek 
odahaza, a kik családjaikért, saját jobbvoltukért szíve-
sen fáradoznak. Takarékos emberek, a kik szorgalmuk 
gyümölcsét meg is becsülik. És most? Kizökkentve a 
rendes kerékvágásukból, olyan dolgokra viszi őket mai 
helyzetük, hogy bizony sokaknál a háború utánra is sötét 
árnyék vetődik családi életükre nézve. Hogy itt milyen 
orvosság volna a legalkalmasabb? Hiszen az bizonyos, 
hogy legjobb volna, ha a háború befejeződnék, mert 
azzal vége lenne a nehéz álom nyomásának, vége lenne 
az élet összevisszaságának. Kiki megtalálná újra (sajnos, 
hányan nem fogják megtalálni!) otthonát, családját, ren-
des, mindennapi munkáját. De hát addig is (úgy-e, hogy 
meddig még ?) hozzá kell fogni az ébresztéshez, még 
nem késő. Ha Szerbia nincs is már, ha a szerb nép 



nem szerepel is többé, mint államot alkotó nép, ha a 
szerb harczosok szótziillve, elrongyolódva vagy szövetsé-
geseik seregeibe beleolvadva nem harczol is, mint szerb 
katonaság ellenünk, a szerbek ma mégis folytatják a 
háborút. De a harczi eszközök sokkal lealázóbbak, sok-
kal megszégyenítőbbek, mint a hogy valaha fegyverrel 
szégyenítettek meg egy ellenséget. Megszégyenítőbb és 
rombolóbb hatású minden 42-esnél, mert ennek lövedéke 
csak azokat roncsolja, a kiket maga előtt talál, de ama-
zok a fegyverek kihatnak a jövő nemzedékekre harmad-
és negyedíziglen. Vajha ennek a tűznek eloltásához elég 
erőt adna nekünk az Úr Isten kegyelme. 

Mert itt ennél a tűznél nincs fiatal vagy öreg, csa-
ládapa vagy pelyhesállú ifjú. Ez a háború az if jakat 
öregekké tette és az öregek egy sorban harczolnak fiaik-
kal. Elválasztás nincs, a korok összefolynak. És velük 
együtt a bűnök, a hibák is. Ott, a hol az ember több 
bölcsességet keres, ott találja legkevesebbet. És jó lenne 
egyszer szembenéznünk azzal a gondolattal is, mintha 
a háború az embereket bölcsebbekké, a nyomorúság, a 
sok szenvedés, a rettegés a bizonytalanságtól, félelem a 
haláltól az embereket úgy megváltoztatná, hogy a há-
ború utáni emberre nem fogunk ráismerni, annyira fölé-
növekszik a háborúelőttinek. Az kétségkívül tény, hogy 
egyesekre nagy fordulatot fog hozni. „A szél fú, nem 
tudod h o n n a n . . . de a fúvását é r z e d . . . " De ha valaki 
a nyomorúságokon keresztül valami tömegmegtérést vagy 
ilyesmit akar várni, félek, hogy nagyon fog csalódni. 
Ezek az emberek elég jó például szolgálnak erre. Ezek 
is féltek. Ezek is szorongtak, az éjjeli kimerítő Őrszol-
gálat után alig pár órát pihenve, nappal ástak vagy 
kosarat fontak vagy szénát gyűjtöttek; de az bizonyos, 
hogy a dologtól nagyon ki voltak állva és a sanyarúság-
tól megviselve. Mai helyzetük nagyon megváltozott. De 
vele együtt ők is. Ne beszéljünk róla, de készüljünk fel 
már most a mi harczunkra, a melyet a háború után ne-
künk kell megvívnunk a háború következményei ellen. 
A felkészülés pedig jobb, ha már ma megvan ós ne 
várjunk a ho lnapra . . . 

Visszafelé nagy hófúvás akadályozott a zvorniki 
hegyek közt a gyorsabb mozgásban. Olyan időnk volt, 
mintha tényleg karácsony lett volna. Vajha már itt is 
lenne a maga békéjével! 

Tóth József, 
ref. tábori lelkész. 

K Ü L F Ö L D I H Í R E K . 
Új berlini lelkész. A híres nürnbergi lelkészt, Lic. 

dr. Rittelmeyert a berlini „új templom" lelkészéül hív-
ták meg. 

A német Péter-fillérek. A pápa Amette párisi bibor-
nok-érsek előtt kijelentette, hogy nem hisz Németország 
gazdasági összeomlásában, mert a német katholikusok a 
háború kezdete óta hét millió márka Péter-fillért ado-
mányoztak, többet, mint. a többi katholikusok összevéve 

és húszszor annyit, mint a francziák. Erre a dicséretre 
azt a megjegyzést teszi egy német prot. ú j ság : nem 
nagy dicsőség a német katholikusokra nézve, hogy ezek-
ben a nehéz időkben annyi sok „fillért" szállítanak kül-
földre. 

A német protestáns egyházak körében a háború 
előtt mintegy 30,000 hivatásos, képzett munkás (férfi és 
nő) működött a különböző belmissziói munkamezőkön. 
De a német prot. keresztyénség a mult században fel-
ébredt és szervezett belmisszió folytonos fejlesztése érde-
kében nagy gondot fordít az önkéntes belmissziói mun-
kások képzésére is. Berlinben eddig két ilyen képzőintézet 
volt nők számára. Az egyiket a belmissziói központi vá-
lasztmány tartja fenn 1908 óta, a másik a Gerhardt 
Pál-féle alapítványi intézet, mely 1911-ben létesült. Ezekben 
az intézetekben alapos elméleti és gyakorlati képzésben 
részesülnek mindazok a nők, a kik a gyülekezeti bel-
missziói munkában vagy más szeretetmunkákban óhaj-
tanak szolgálni és munkás hitüket, szeretetüket értéke-
síteni. Az előbbi intézetben 3/4, az utóbbiban lV a év a 
belmissziói kurzus ideje. Mint a Ref. Kirchenzeitungban 
olvassuk, most egy harmadik ilyen intézet is létesült 
Berlinben; ezt a porosz államegyház tartja fenn. A nö-
vendékek egy része az intézetek melletti internátusokban 
nyer elhelyezést; részt vesznek mindnyájan a diakonissza 
intézetek munkáiban s így jól felszerelve mennek ki az 
életbe. így nyer ott a protestáns keresztyénség, az 
egyház nagy önkéntes hadsereget a szolgálat sokféle 
munkájára. — Nálunk, sajnos, ilyen intézetek nincsenek, 
de miután a mi prot. családaink közül is sokan adják 
külföldi intézetekbe leányaikat, jó volna, ha a válasz-
tásnál ezekre az intézetekre is gondolnának. 

(p.) 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Az erzsébetfalvai gyülekezetben megalakított Kál-
vin-Szövetség nehéz, de nemes és igazán keresztyén vál-
lalkozással kezdte meg működését. A Szövetség nőtagjai 
csecsemövédö és szegény gondozó munkát indítottak. Hogy 
mennyi nyomor vár enyhítésre, milyen kiáltó szükség 
keres segítséget a proletariátus szegény tanyáin, arról 
fogalma lehet mindenkinek, a ki járt valaha a főváros 
külső területein, a gyárak közelében. Erzsébetfalva egyik 
tipikus otthona a lelki-testi nyomorban sínylő fővárosi 
munkáscsaládoknak s a református gyülekezet tehetősebb 
nőtagjainak sok alkalma lesz munkás hitükről s könyö-
rülő szeretetükről bizonyságot tenni, a mikor a Krisztus 
nevében, vállalkozásukhoz híven gyakorolni fogják a 
keresztyén szeretet munkáit. Szövetségünk központja me-
leg érdeklődéssel és segítő készséggel fogja kísérni a 
szép munkát s hálásan fogadunk e misszió támogatására 
utazótitkárunk: Fiers Elek (IX., Ráday-u. 28.) czímére 
küldendő pénzbeli és más alkalmas adományokat. — 
A mult vasárnap vallásos estélyt tartott a Szövetség a 
csecsemővédő és szegény gondozó munka javára, a mely 
szép anyagi és erkölcsi eredménnyel járt. Intelligens és 
nagyszámú közönség hallgatta utazótitkárunknak „ A ke-
resztyén nö hivatásáról" tartott előadását, s Szinok Zol-
tán lelkésznek a Máté 25. r. 40. v. alapján tartott biblia-



magyarázatát. Művészi színvonalú ének- és zeneszámokban 
is gyönyörködött a közönség, a melyekért különös elis-
meréssel adózott Dreiszinger Ferencz zenetanárnak, a ref. 
énekkar vezetőjének, Tótli-Ludányi Adél zongora- és 
Thomas Tessie hegedűmüvésznőknek, Lampérth Géza szép 
verseit is igen hálásan fogadta a hallgatóság. (f.) 

I R O D A L O M . 

A magyarázat.os biblia ügyében Kiss Ferencz szer-
kesztő márezius 29-én Budapesten a munkatársakat ér-
tekezletre hívta össze, a melyen megjelentek dr. Kecs-
keméthy István, Marton Lajos, Pongrácz József, dr. 
Czeglédy Sándor theol. tanárok, Lukácsy Imre és Juhász 
László lelkészek. Az értekezlet a kongresszus által már 
megállapított elvek alapján a kivitel részleteit beszélte 
meg, a mely szerint a munkának az új szövegen kívül 
két főrésze lesz: magyarázó és homiletikai rész. Az ér-
tekezlet felkérte dr. Kecskeméthy Istvánt, hogy Márk 
evangéliumából két részt, a megállapodás szerinti módon, 
mielőbb dolgozzon ki, melyet a szerkesztő kéziratként 
a munkatársakkal közölni fog. A szinoptikus kérdés tár-
gyalását szintén Kecskeméthy vállalta el. A nagy munka 
első kötete legkésőbb a jövő évre megjelenik. 

Debreezeni Lelkészi Tár . Felelős szerkesztő: dr. 
Lencz Géza. Társszerkesztő : dr. Varga Zsigmond. A 3. 
szám a következő tartalommal jelent meg: I. Theologiai 
Értesítő: D. Erdős József. Az újszövetségi görög nyelv 
jellege és irodalma. II. Beszédek és imák különféle 
istentiszteleti alkalmakra: Dr. Baltazár Dezső. Jobb adni, 
mint venni. (Közönséges egyházi beszéd.) 77—84. 1. 
D. dr. Daxer György. Krisztus feltámadása a mi fel-
támadásunk és örökéletünk záloga. (Húsvéti prédikáczió 
háborús időben.) 84—89. 1. Dombi Lajos. Gyászbeszéd 
ós ima. (Ifjú nő felett, kinek fér je költő.) 89—92. 1. 
Futó Zoltán. A keresztyén és távollevő szerelmesei. 
93—100. 1. Dr. Lencz Géza. Egyházunk jövő feladata. 
(Bibliamagyarázat átalakítással kultúriinnepek alkalmá-
val.) 100—109. 1. Szabó Lajos. A szenvedők kötelessége. 
(Egyházi beszéd.) 110—115. 1. Megjelenik havonkint. 
Előfizetési á ra : Egész évre 14 K. Félévre 7 -50 K. Ne-
gyedévre 4 K. Az ORLE. és MELE tagjainak egész évre 
12 K. Debreczen, 1916. Hegedűs és Sándor könyvkiadó-
hivatala. Kiadóhivatal: Debreczen, Piacz-u. 34. sz. 

A zsoltár revíziója ügyét előkészítőbizottság, a 
melynek tagjai dr. Baltazár Dezső püspök elnöklete alatt 
dr. Tüdős István, Nemes István, Kiss Ferencz, Benkő 
István, Fülöp József, Morvay Ferencz, Sass Béla, Máceay 
Sándor, Szügyi József, Seprődi János, Bacsó Lajos, 
Vörös Sándor, az elmúlt héten négy napig ülésezett Buda-
pesten s teljesen átvette az idevonatkozó anyagot. A próba-
énekeskönyv két hónapon belül 3000 példányban fog 
megjelenni hozzászólás végett. A legközelebb összeülő 
zsinat fogja aztán kimondani, hogy a zsoltár átdolgozott 
alakban elfogadható-e, vagy nem. A revizionális bizottság 
most már több ülést nenr tart. 

Mustármag. A Magyar Keresztyén Szövetségesek 
Lapja. Felelős szerkesztők : Vargha Gyuláné és Vargha 
Tamás. Laptulajdonos a Bethánia Egylet. Állandó mel-
léklet: Útmutató a szentírás olvasásához és Napsugár. 
Előfizetési ára : egész évre 3 K, -félévre 1"50 K. Az elő-
fizetések és adományok a következő czírnre küldendők: 
„Mustármag" szerkesztősége Budapest, II. ker., Batthyány-
utcza 13. sz. Megjelenik minden hónap elején. 

„Beszéljetek ti évek." írta Kutas Kálmán. Tar-
talma vallásos versek és egyházi beszédek. A költemé-

nyek a fohász közvetlen hangján szólaltatják meg a 
távol harezoló katonát s az itthon szenvedők béke utáni 
vágyát, erős hitét és Istenbe vetett bizodalmát. A könyv 
súlya azonban a beszédeken van. Ezek nem annyira az 
egyes eseményekkel foglalkoznak, mint inkább a nemzet 
szívével való kapcsolatot keresik a hit világánál, erős 
erkölcsi alapon. Nem annyira a dogmákkal, mint inkább 
az örök Jézusi eszményekkel érintkeznek és az időszerű 
eseményeket is az Örökkévaló világába helyezik. A be-
szédek költői szárnyalásúak, gondolatokban bővelkedők, 
minden idegen befolyástól mentek, művészi alakba ön-
töttek és őszinte, ihletett érzéstől áthatottak. Megjelent 
Scholtz Testvérek kiadásában Budapest, IX,, Ferencz-
körút 19/21. Ára P80 K, a tiszta jövedelem a megvakult 
katonáké. 

A világháború naplója VIII. füzete, a mely az 
1915 június—júliusi eseményeket tárgyalja, most jelent 
meg Radó Antal népszerű vállalata, a Magyar Könyvtár 
legújabb sorozatában. Az eseményeknek a hivatalos je-
lentések adatai alapján való rövid összefoglalásán kívül 
számos érdekes czikk van benne Lengyel Géza, Vészi 
Margit, Molnár Ferencz, Bernhard Kellermann, Leonhardt 
Adel stb. tollából. A füzetet a Lampel R. (Wodianer 
F. és fiai) czég adta k i ; ára 60 fillér. 

Naiv emlékiratok. Kenedi Gézának érdekes kis 
munkája jelent meg e czimen ; egy sereg kedves, apró 
emlék régmúlt időkből, az író ifjúságból, finom kis nri-
niatiir-képek a szabadságharcz utáni időkből, az emlékezés 
ködén át nézve és megszépítve, reminiszczencziák a 
gyermekkorból, magyaros ízű vidám anekdoták, vala-
mennyi egy derült, harmonikus lelkű író vidámságával, 
egyszerű, friss és könnyed stílusban megírva. A Radó 
Antal által szerkesztett Magyar Könyvtárban jelent meg 
s, a Lampel R. (Wodianer F. ós fiai) czég adta ki ; ára 
30 fillér. 

Értesítés. Van szerencsém tudatni nt. Lelkész-
társaimmal, hogy külföldi prédikátorok művei nyomán 
átdolgozott beszédeim gyűjteménye — a melynek meg-
jelenését f. évi januárra ígértem — nyomdai nehézségek 
miatt csak a múlt hó végén került ki sajtó alól s úgy 
az előfizetőknek, mint a megrendelőknek szétküldetett. 
Azoknak, a kik f. hó végéig megrendelik, még az elő-
fizetési árban (3 korona 25 fillérért) küldhetem meg a 
13 íves kötetet, azontúl csak bolti áron (4 korona) lesz 
kapható. Kolozsvár, 1916. április 2. If j . Péter Károly, 
ref. lelkész, egyházkerületi titkár. 

E G Y H Á Z , 

Lelkészválasztás. A jászberényi ref. egyházközség-
ben mult vasárnap folyt le a lelkészválasztás, a melyen 
két jelölt, Domby Vincze gyomai lelkész ós Jóba József 
vezsenyi s.-lelkész köré csoportosultak a választók. Né-
hány szavazattal (81—73) az előbbit választották Simon 
Ferencz utódává. — A nyírlövői ref. egyház Veress Sán-
dor eperjeskei s.-lelkészt választotta meg egyhangúlag 
lelkészévé. Gratulálunk! 

Új tábori lelkész. Horváth Lajos dombovári ev. 
hitoktató h. lelkészt a hadvezetőség Péterváradon telje-
sítendő szolgálatra tábori lelkésznek hívta. be. 

Lemondás. Eőri Szabó Dezső gráczi tábori lelkész, 
kiről jeleztük, hogy a magyarrétfalui gyülekezet meg-
hívta, új állásáról lemondott és így továbbra is régi he-
lyén, Daruvárott, marad. 

A nagybányai ref. egyház évkönyve, a melyet 
Soltész Elemér, az egyházközség buzgó lelkésze szerkesztett 



élénk és hű képet nynjt az ottani eredményes munkáról 
és mozgalmas egyházi életről. Érdekes résziéie a temp-
lombajárásra vonatkozó tíz szabály, a mely az évkönyv 
elején olvasható s a mely igy hangzik: 1. Jö j j ! 2. El 
ne késsél 1 3. Imádkozzál, mikor a helyedre ülsz! 4. 
Énekelj erőteljesen és teljes szívedből! 5. Kísérd az 
imádkozást igazi együttérzéssel! 6. Figyelj áhítatosan a 
prédikáczióra! 7- Tedd magadévá az áldást! 8. Adakoz-
zál hálaadással! 9. Ne távozzál az istentisztelet befeje-
zése előtt! 10. Vidd haza az istentisztelet hatását s a 
következő alkalommal hozd magaddal egész családodat. 
— Jó volna ezt mindenütt, minden templomban kifüg-
geszteni. Egy-egy prédikáczióban fellehetne hívni az egyes 
szabályokra a figyelmet. A 2-ik és 9-ik szabály ellen itt 
a mi budapesti istentiszteleteinken is különösen sokan 
vétenek. A 4-ik szabály különösen azokra az intelligens 
osztályhoz tartozó nőkre vonatkozik, a kik az éneklés 
alatt nem az énekes, hanem a díszkötéses imakönyveket 
nyitják ki. 

Kitüntetés. Ferencz Szalvátor főherczeg a katonai 
jótékonyság terén kifejtett kiváló munkásságukért Balta-
zár Dezső dr. ref. püspöknek a Vöröskereszt hadiékít-
ményes tiszti díszjelvényét, Ferenczy Gyula dr. egyetemi 
tanárnak adományozta a Vöröskereszt hadiékítményes 
másodosztályú díszjelvényét. 

A gyermekért. Jásznagykunszolnok vármegye tör-
vényhatósági bizottsága dr. Küry Albert alispán, a kecs-
keméti ref. egyházmegye gondnoka indítványára feliratot 
intézett a belügyminiszterhez a mind fenyegetőbb mér-
veket öltő gyermekhalandóság orvoslására. A feliratban 
a következőket kérték: A miniszter országosan intéz-
kedjék az iránt, hogy nemcsak a szegény, de általában 
a nem vagyonos, szülők két éven alóli gyermekei ingyen 
gyógykezelésben részesüljenek és evégből a városi, köz-
ségi és körorvosok megfelelő állami, esetleg törvény-
hatósági és községi díjazást, illetve kárpótlást kapjanak. 
Rendelje el a miniszter, hogy az újszülött gyermekeket 
a helyi hatóságnál három nap alatt jelentsék be, hogy 
minden községben kiképzett, díjazott gyermekvédő nőket 
alkalmazzanak, a kiknek feladatuk legyen a nem vagyo-
nos szülők gyermekeit legalább egy éves korukig időn-
kint meglátogatni, az anyákat a gyermekápolás, táplálás 
körül gyakorlati útmutatással ellátni és betegség esetén 
az orvos értesítéséről haladéktalanul gondoskodni. Ren-
delje el a miniszter szabályrendeletileg a kötelező és 
legalább kilencz hónapig tartó szoptatást, a mely alól 
csak a hatósági orvos engedélye esetén legyen kivétel-
nek helye. Gondoskodjék a miniszter, hogy a csecsemők 
életben tartása érdekében egyes szegény anyák indokolt 
esetben szoptatási segélyben részesüljenek. A törvény-
hatósági bizottság e mellett utasította az alispánt, hívja 
fel a polgármestereket és a főszolgabírákat, hogy ható-
ságuk területén megfelelő módon keltsék fel e fontos 
ügyben az intelligens társadalom, főkép a nők érdeklő-
dését és hassanak oda, hogy ez az érdeklődés tettekben 
nyilatkozzék meg a gyermekhalandóság elleni akczió 
megindítása terén, intézkedjenek továbbá, hogy addig 
is, míg kellő számú kiképzett gyermekvédőnők állanak 
rendelkezésre, a városi és községi bábáknak tétessék 
kötelességévé az egy éven alóli szegényebb gyermekek 
látogatása, az anyák kitanítása, az orvos értesítése. Kí-
vánatosnak mondotta a törvényhatóság azt is, hogy a 
népesebb városokban, községekben a szegény szülőnők 
és csecsemőik részére a helyhatóság ingyentejről gon-
doskodjék és a hol a viszonyok lehetővé és indokolttá 
teszik, a csecsemők részére napközi otthonokat létesít-
senek. — Ez az ügy bennünket is a legközelebbről ér-

dekel. Kell, hogy a mi egyháztársadalmunk is melegen 
felkarolja ezt á nagy nemzetvédelmi ügyet! 

A Czirjék—Szárcsái szeretetház Zágonban. Mint 
az erdélyi Református Szemlében olvassuk, Erdélyben 
egy régi nemesi család utolsó sarja halt ki Szárcsái 
Yinczében. Régi szabású székely nemes volt, a ki 82 
éves korában követte a halálba néhány év előtt elhunyt 
hitvesét. Évekkel ezelőtt közös végrendeletben zágoni 
vagyonukat (85 hold föld, 25,000 K készpénz) egy ott 
felállítandó Czirjék—Szárcsái árva-szeretetház javára 
hagyták az erdélyi egyházkerületnek. — Bizony szép / 
és marandó emlék. 

El ne késsünk! Úgy hisszük, sokan nem leszünk 
már ébren f. hó 30-án éjjeli 11 órakor, a mikor az órá-
kat egy órával előbbre igazítják. Reggel pedig, mihelyt 
felébredünk, az első dolgunk lesz, hogy óránkat egy órával 
előbbre igazítsuk. Ez az intézkedés természetesen sok-
féle változtatást idéz elő, időbeosztásokban, számításunk-
ban és napi munkatervünk megállapításánál. Egy kis 
mementó mindnyájunk számára, hogy el ne késsünk; 
korábban lesz hajnal és hamarabb jön el az éjszaka! 

Dr. Kuyper Budapestre jön. Néhány héttel ezelőtt 
jeleztük már, hogy dr. Kuyper Ábrahám, a nagy hol-
land theologus és politikus, volt miniszterelnök, leányai-
nak látogatására Budapestre jön. Most úgy értesülünk, 
hogy ha semmi akadály nem jön közbe, dr. Kuyper e 
hó 19-én már meg is érkezik. És bár nem is úgy jön, 
mint hivatalos vendég, azért hisszük, hogy egyházunk 
vezérei módot fognak találni arra is, hogy e nagy em-
beri el egyházunk életét is megismertessék. 

I S K O L A . 
Vallásos nevelői konféíenczia Kolozsváron. Meg-

emlékeztünk már, hogy Kolozsváron a mult hó elején 
vallásos nevelői kohferenczia volt, a melyen részt vettek 
dr. Kenessey Béla püspök elnöklete mellett a kolozsvári 
theol. tanárok, a kerület hét kollégiumának igazgatói és 
vallástanárai. Az értekezletet dr. Kenessey Béla szép 
beszéddel nyitotta meg, a melyben rámutatott arra, hogy 
a nemzet mostani nagy megpróbáltatása idejSi minden 
erőnket össze kell szednünk, hogy a háborű utárí a nem-
zet újjáteremtésében méltó részt vebéssünk; ez az újjá-
teremtés pedig csak öntudatos nevelőmunka által lesz 
lehetséges. Az elnöki megnyitó után dr. Ravasz László 
theol. tanár adta elő a munka tervét, hangsúlyozta, hogy 
a vallásos nevelés tényezőinek tömörtílniök, kapcsolód-
niok kell az egyöntetű, tervszerű munka czéljából. E vég-
ből meg kell alkotni az erdélyi egyházkerület vallásos 
nevelőinek állandó értekezletét, a mely ennek a nagy 
munkának általános elveit, módszerét, specziális problé-
máit és azoknak megoldását a közös segítés útján meg-
állapíthatja. Élénk, tanulságos eszmecsere folyt le, a 
melyen sokan hangoztatták, hogy vj nevelői szellemre 
van szükség és hogy a kollégiumok nevelését határozott 
kálvinista jellegűvé kell tenni, a melynek egyik lényeges 
eszköze a helyes alapokra fektetett internátus, a melyre 
nézve helyesen jegyezte meg Nagy Károly, hogy annak 
nem szabad pusztán csak kosztadónak lennie. — A kon-
ferenczia végén elhatározták, hogy még e nyár folyamán 
tartanak rendszeres értekezletet, a melyen kurzust ren-
deznek a vallásos nevelés nagy elvi kérdéseiről. Az ér-
tekezlet a nagyenyedi kollégium tulajdonában levő orbói 
vadászkastélyban van. — Örömmel üdvözöljük e nagy-
jelentőségű kezdeményezést, a mely bizonyára követőkre 
talál. De már itt is megjegyezzük, nem lehetne ebből 



valami egyetemes dolgot csinálni? Nem kellene itt is 
összetenni erőinket, tapasztalatainkat, hiszen nem csak 
Erdélyben, mindenütt szükség van a nagy probléma 
helyes és egyöntetű megoldására. Keresnünk kell a mó-
dot, eszközöket, a melyek közel hoznak egymáshoz ben-
nünket ! 

Ellenvélemény. A Sárospataki Ref. Lapokban dr. 
Finkey Ferencz volt sárospataki jogtanár, jelenleg po-
zsonyi egyetemi tanár, szép lendületes czikkben száll 
síkra az „annyi szent emlékekkel teljes hely", a pataki 
főiskola mellett. Szerinte a theologiát egyáltalán nem s 
a jogakadémiát sem fenyegeti közvetlen veszély. A jog-
akadémia elvitele felett szerinte most a felekezeti jog-
akadémiák bizonytalan jövője miatt időelőtti a határozat-
hozatal, a theologiának szerinte határozottan jobb helye 
van Sárospatakon. Abban az esetben, ha az egyházkerü-
let a pataki jogakadémiát végleg feladná, a felmerülő 
anyagi eszközökkel a theologiát kell ott egyetemi fakul-
tássá fejleszteni. A jogakadémia helyére kérhetne a ke-
rület Patakon mezőgazdasági felsőiskolát vagy tanítónő-
képezdét. — A kérdés érdemleges eldöntésére nézve 
egyébiránt azt javasolja, hogy ez tétessék le az egyház-
megyékhez. — Bizonyára erős, heves viták fognak el-
hangzani abban a nagyjelentőségű ügyben, a mely 
nemcsak a tiszáninneni kerületé, hanem közelről érinti 
egész egyházunkat. 

Gyűjtsünk elhasznált bélyegeket! A honvédelmi 
minisztérium Hadsegélyző Hivatala kéri a közönséget és 
főkép a tanulóifjúságot, hogy elhasznált bélyegeit küldje 
be a hivatal bélyeggyűjtő osztályának (V., Akadémia-u. 
17 sz.), a mely azokat az elesett hősök özvegyei és ár-
vái alapja javára értékesíti. Bármily bélyeg alkalmas 
erre a magyar, osztrák, német, külföldi is, de különösen 
a magyar postaigazgatóság által kibocsátott postai hadi-
segély-bélyeg. A Hivatal minden ötszáz darab elhasznált 
hadisegély-bélyeg után emlékéremmel hálálja meg a 
gyűjtő fáradozását. 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság f. hó 13—14-én 
tartotta üléseit az Abonyi-utczai székházban. Dr. Kenessey 
Béla gyengélkedése miatt akadályozva volt megjelenésé-
ben s így helyette a tanácskozásokat Dóczi Imre alelnök 
vezette. A gyűlés lefolyásáról jövő számunkban egy köz-
leményben részletesen referálunk. 

Szép adomány. Kovács Antal, a sepsi ref. egyház-
megyének új esperese, székfoglaló beszéde kapcsán ezer 
koronás alapítványt tett a sepsiszentgyörgyi kollégiumi 
tápintézet javára. Elismerésre méltó szép áldozat. 

Iskolai hajókirándulások. A Magyar Királyi Fo-
lyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság az iskolai 
hajókirándulások előmozdítása érdekében jelentékeny 
menetkedvezményt nyújt; nevezetesen: Nyilvános jelleg-
gel felruházott tanintézetek tanulói és az azokat kísérő 
tanerők, ha a társaság hajóin tanulmányi kirándulást 
tesznek, a rendes menetdíjakból 50% kedvezményben 
részesülnek abban az esetben, ha a kirándulásban leg-
alább 10 tanuló vegz részt. E mellett két 10 éven aluli 
tanuló egy féljeggyel utazhat. E kedvezmény igénybe-
vételénél elegendő, ha a kirándulás vezetője a beszálló 
helyen legalább félórával a hajó elindulását megelőzőleg 
a tanintézet igazgatóságának hivatalos pecsétjével ellátott 
igazolványát felmutatja, a melyben az utazás czélja, a 
beutazandó útszakasz s az utazó tanerők és tanulók 
nevei bentfoglaltatnak. Minden tíz fizető tanuló után egy 
teljesen szegénysorsú tanulónak a társaság igazgatósága 
egészen díjmentes utazást is engedélyez. A budapest— 
visegrád — nagymaros—dömösi vonalon azonban e ked-
vezmény csalás köznapokon érvényes. A Magyar Királyi 

Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság a taninté-
zeteknek engedélyezett eme kedvezményen kívül a nyil-
vános jelleggel felruházott iskolák tanárainak és tanítói-
nak (tanárnőknek, tanítónőknek), nemkülönben azok 
szorosan vett családtagjainak (ú. m. feleség, törvényes 
— még keresetképtelen — gyermekek), valamint a gyer-
mekeket kísérő cselédeknek összes vonalain és menet-
rendszerű személyszállító hajóin félárú menetjegyet en-
gedélyez. A Magyar Királyi Allamvasútak által kiállított 
félárú menetjegyek váltására jogosító arczképes igazol-
ványok a társaság személyhajóira is érvényesek. A Ma-
gyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytár-
saság hajóin kellemes kirándulásokat lehet tenni. Í.Buda-
pest gyönyörű hegyvidékére, a fővárostól alig néhány 
órányira fekvő történelmi nevezetességű emlékekben bő-
velkedő Visegrádra és környékére (Budapest—Visegrád 
—Nagymaros—Dömös-i vonal), mely vonalon a nyári 
hónapokban naponkint több gőzös közlekedik (június 
16-tól szeptember 15 ig naponkint négy járat). Indulás 
a pesti oldalon az Eötvös-tér'1, a budai oldalon a Pálffy-
téri kikötőből 2. A természeti szépségekben gazdag Al-
dunára, a Vaskapu—Kazánszoros vidékére, mely Euró-
pának egyik legnagyszerűbb, legfenségesebb víziútja (Ze-
mun — Belgrád—Báziás—Orsovai vonal). Hetenkint három 
járat és pedig: lefelé Zemun— Belgrádból, illetve Bá-
ziásról Orsó vára minden vasárnap, kedd és pénteken; 
felfelé Orsováról Báziásra, illetve Belgrád—Zemunba 
minden hétfőn, csütörtökön és szombaton. Zemunig, Bá-
ziásig, vagy Orsováig elölte való napon történik az utazás. 
Zemunba, illetve Orsovára vasúttal este érkezve, azonnal 
hajóba lehet szállani és az éjszakát ott tölteni. A tár-
saság naponkénti személyhajójáratokat tart fenn Buda-
pest—Budafok és Ercsi között is. Menetrendkönyvek és 
„A Duna" cz. hajózási kalauz a társaság igazgatóságától 
díjmentesen kapható. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Nagypénteki Református Társaság közgyűlését 
e hó 14-én d. u. 5 órakor a budapesti II. ker., Szilágyi 
Dezső-téri templomban tartotta meg. — A Társaság test-
véri szeretettel fölkéri a nt. lelkész urakat, hogy Egy-
házközségeink nagypénteki szokásos segély-adományát 
az Erzsébet-házunkban gondozott harczi árváink részére 
Társaságunk gondnoki pénztárába — Budapest, II., 
Szilágyi Dezső-tér 3 — beküldeni szíveskedjenek, hon-
nan minden beérkezett adomány hálás köszönettel s 
azonnal nyugtáztatik. A társaság az 1915. évi évkönyvét 
— a nyomdai nehézségek miatt — csak a jövő hó fo-
lyamán küldheti be a n. t. Egyházaknak — Ajánljuk 
ezt a felhívást lelkésztársaink, presbitériumaink szerető 
figyelmébe. Hisszük, hogy sokan megemlékeznek erről 
a nagyszerű munkát végző intézményről, a mely most a 
nagy. drágaság idején bizony sok nehézséggel küzd. 
Emiékezzünk meg a Nagypénteki Társaság neveltjeiről, 
árváiról! 

A húsvéti bazár , a melyet az Evangéliumi Ker. 
Diákszövetség hölgybizottsága rendezett a budapesti ev. 
egyház Deák-téri dísztermében, nagyszerű sikerrel folyt 
le. A háziasszonyok nagy buzgalommal és áldozatkész-
séggel adták össze és rendezték el az elárúsított tár-
gyakat, a melyek kőzött nagyon praktikus és a mai drága 
világban igazi értéket képviselő dolgok is voltak; bab, 
lencse, zöldfőzelékfélék, fűszer, különféle ízek sem hiá-
nyoztak. Hímes tojás nem volt, de a közeli Vecsésről 
még kis húsvéti nyulak is szerepeltek a vásáron; ezek 



is jó áron keltek el. Örömmel láttuk ott a Baár-Madas 
felsőbb leányiskola szép kézimunkákkal felszerelt asz-
talát a sok szép virágot, a mit a leánydiákok árusítottak. 
Az árúk az elárusítók agilitása folytán kevés kivétellel 
mind elkeltek s így történt, hogy a tiszta jövedelem 
mintegy 4000 K volt, a mely a Szövetség által fenn-
tartott „Önkéntes otthon" javára szolgál. — Örömmel 
állapítjuk meg a tényt, hogy a mi nagy és nemes mun-
kát teljesítő Diákszövetségünk kezd népszerűvé lenni 
prot. társadalmunk körében. Már többször megemlékez-
tünk arról, milyen nemes áldozatkészsággel és lemon-
dással járulnak hozzá a Szövetség tagjai annak fenn-
tartásához. Most íme egy nagy közönség figyelme fordult 
fe lé je ; maradjon ébren és fokozódjék mindegyre a jövő-
ben i s ! 

A „Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület" leányköre 
az elpusztult kárpáti falvak egyikében építendő „Erzsé-
bet-nőiskola elemi iskolája" javára április 9-én d. u. 
5 órakor a ref. főgimnázium dísztermében teadélutánt 
rendezett, a melyen a Lorántíiy Zsuzsánna-Egyesiilet 
énekkara énekelt. Költeményéből felolvasott Berta Ilona, 
az Erzsébet-nőiskola igazgatónője. Hegedűn játszott Kern-
pelen Géza. Dessewff'y Berta legújabb elbeszélését fel-
olvasta Hanzély Nóra. a) W. Kienzl. Ária „A bibliás 
ember"-ből, b) Henschel. „Morgen Hymne." Énekelte 
Hajdutska Ella. Zongorán kísérte id. Victor János. Bib-
liamagyarázatot tartott i f j . Benkö István. 

Az Evangéliumi Leány Diákszövetség f. hó 15-én, 
szombaton d. u. 5 órakor a Lónvai-utczai gimnázium 
dísztermében (Lónyay-u. 4/c. II. em.) teadélutánt tartott 
a következő programmal: 1. Közének. 2. Ima. 3. Liszt: 
Aufenthalt, Liszt: II. Rapszódia. Zongorán előadta Pru-
zsinszky Irma. 4. Kaiser Margit e lőadása: Állásfoglalá-
sunk a modern szellemi áramlatokkal szemben. 5. He-
gedűn játszott Thomas Tessy. Zongorán kísérte Fehér 
Gi/.ella. 6. Költeményeiből felolvasott ecsedi Csapó Márta. 
7. Goldmarck: Air, Bach : Loure, Hándel : Largo. Hege-
dűn játszotta Boda István, zongorán kísérte Ember Nán-
dor. 8. „Éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után." 
Bibliamagyarázat, tartotta Pók Margit. 

A Magyar Gazdaszövetség f. hó 13-án tartotta évi 
közgyűlését a Nemzeti Múzem dísztermében. A gyűlésnek 
impozáns, ünnepélyes lefolyása volt. A Gazdaszövetség 
elnöke, Darányi Ignácz főgondnokunk szép emlékbeszé-
det mondott gróf Károlyi Sándorról halálának 10-ik 
évfordulója alkalmából és rámutatott különösen a Szö-
vetkezeti eszme nagyszerű hódítására. A „Hangya" kö-
telékébe ma már 1307 szövetkezet tartozik. Ezeknek 
mostani forgalma több mint 40 millió K-ra emelkedett. 
A hitelszövetkezetek száma ma 7761 és a betétek ösz-
szege 120 millió K. Magasztalólag emlékezett meg a 
Károlyi Sándor gróf eszméinek terjedéséről és indítvá-
nyára az évforduló alkalmából a Szövetség igazgatója, 
dr. Bernát István, Szövetségünk elnöke, koszorút helye-
zett a városligetben levő szoborra. — A gyűlésnek egyik 
kiemelkedő részlete volt Prohászka püspök beszéde, a 
melyben indítványozta, hogy az állam a hitbizományo-
kat , egyházi javakat , közalapítványi javakat vegye örök-
bérbe, alakítson belőlük kisebb birtokokat és ad ja ezeket 
bérbe a visszatérő rokkantaknak, földnélkülieknek, nők-
nek, a kiknek férjeik a háborúban elestek vagy elmebeteg 
lettek, valamint a külföldről visszavándoroltaknak. 

A Kőbányai Gergely-utczai templomban f. hó 
16-án virágvasárnapján d. u. 5 órakor vallásos estély 
lesz a következő sorrenddel: Közének. Ima és biblia-
olvasás. Tehozzád szól — én jó magyar n é p e m . . . Dr. 
Kovács L. Énekli Kémery Matild. Hegedű kettős. Ábránd, 

Erkel „Hunyady László" cz. operájának dallamai felett. 
Melczer Géza I. hegedűn, Csapó Dezső II. hegedűn. Or-
gonakíséret mellett A reformáczió Vérkeresztsége czímen 
felolvasást tart Major János. Magyar gályarabok éneke. 
Vegyeskar. Gáli Beatrix orgona kísérete mellett. Szaval 
Makó Zoltán. Duett. Doer ing—Kádár : Vezess óh Je-
hova. . Énekli Kémery Matild. Bibliamagyarázat. Takaró 
Géza. Himnusz. Az estélyen begyűlő adományok a se-
besült katonák között szétosztott vallásos iratok költsé-
geinek fedezésére szolgálnak. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Bíró A n d r á s nádasdarócz-bogártelki ref. lelkész, a 
kalotaszegi egyházmegye esperese, életének 71-ik évé-
ben, f. é. márczius 29-én hosszas szenvedés után Kolozs-
váron elhunyt. Temetése április 1-én volt Nádasdaróczon. 

Jiinliuncz Sándor , a nagyszokolyi és tamási egye-
sült gyülekezeteknek nyugalmazott lelkésze, f. é. márcz. 
26-án életének 70-ik évében elhunyt. 

Tóth Benő nagykőrösi ref. főgimn. r. tanár életének 
42-ik, tanári működésének 20-ik évében hosszabb bete-
geskedés és két heti súlyos szenvedés után f. évi már-
czius hó 31-én elhunyt. 

Koncsek János sajórédei ny. ev. lelkész márczius 
18-án 83 éves korában elhunyt. 

Áldott legyen emlékük! 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

H I R D E T E S E K . 

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 és női divatczikkek ké-

pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

l e g j o b b "" | 

kályhákat ésjjfa,kandallókat g 
c s á a i á . r l é s i x l r á l y l 

H B Í M I I . udvari szállító 

K u d a p e a t , T í i o n e t - u c i v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100.000 van belőle használatban 

Valódi 
osak ezze 

& vódő-
te&y'gye1-

MEIDINGER-OFEN 
fa H. H E I M ^ 

Prospektusok és köl tségvetések Ingyen és b é r m e n t w . 
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 a t c a a IO. mas. 



EIVZSEBET K I R Á L Y N É 5 Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Cgyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben lijonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAV-U. 43. I„ 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

A T T Á gőzüzemre berendezet t csász. 
K1CUCK U 1 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 2U00-i)él több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a meiy mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsekeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

/ / 

® ® ® 

® ® 

® 

ILBRILSZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E O 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. 

® 

® 

® 

® ® 

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 lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesüllek az 
üzlel 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 szoígál 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 

t t „ G Ö N D V I S E L E S 

Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j edő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosílási 
osztátya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

!! Ijcgújabban megjelent Könyvek!! 
Ara K 

Hitünk hősei a XVI. században, irta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3.— 

Akarsz-e d iadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l lás élete. írta dr. Szöts Farkas 8. — 

Koszorúfiizetek: 
201. A tudás f a j a . írta Takács Mihály — 08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó r aban . írta Ujlaky Vilma - . 0 8 
204. A j apánok apostola. Irta Marjay Károly . . —.08. 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az öreg1 ember . írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Istent szere t ik . írta Fejér Endre . —.08 
208. Az igazi is tent isztelet . írta Kirner A. Bertalan —,08 
209--210. Egyiptomi József, írta Bitay Béla . . . — 16 
211. Az az egy is eiesett . írta Kiss Géza . . . . —.08 
2155. Izsák. írta Bitay Béla —.08 
213. A hétpecsé tes könyv. írta Bitay Béla . . . — .08 
214. Él3t a ha lá lban . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon val lás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János. írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.08 
217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula " —.08 
218. Jancsi . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Aes Jancsi . írta Szabó Miklós . , —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönezy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvhiadóhivatala 
Budapest, V. ker., Skadémia-utcza 4. sz. 
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PE,NZE,T 

visszaküldjük ha a megrendelt áru 
nem felel meg. 

VidéKre 30 Korona rendelésnél 
portó Költséget nem számítunK. 
Férfi-ing 100 minőség színes mellű db . . K 4.50 
Férfi-ing 100 minőség egész fehér db . . „ 4.50 
Férfi-ing 150 minőség damaszt mellű db . „ 5.50 
Férfi-ing 150 minőség kemény piké mellű db „ 5.50 
Férfi-ing 200 minőség kemény piké mellű db „ 7.50 
Férfi-hálóing 1 méter hosszú db . . . . „ 6.50 
Férfi-nadrág Ima köpper húzós db . . . . „ 5 — 
Férfi-nadrág Ima köpper gombos db . K 5.—, 6.— 

Ing^rendelésnél kérjük a nyakbőséget pon-
tosan megadni. 

Rövidárú-üzletünkben mindenféle szabókellék (kis-
és nagyorsó czérna) kapható. 

Rendelések a legnagyobb körültekintéssel azonnal 
eszközöltetnek utánvét mellett. 

Herzog TestvéreK, Budapest 
Fő-üzlet: VI., Király-utcza 34. 
FióK-üzlet: VII., Király-utcza 21. 

f 

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 

99 HANGYA 99 

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 . 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . 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 t z o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és e l a d á s a 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= = g y á r . — 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott , iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Qrgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedíik 6kor.-tól följebb. 

Most jelent meg! 

Mennyort kapuja 
ImádságoK Konfirmált és felserdült ifjaK 

és leányoK számára 

Irta SzoInoKy Gerzson 
A hivatott imaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
irásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati ós ünnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az i f júság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
ós kedélymozzanatokra. — Ára a 168 o ldalra ter jedő 12V2 X 
8V2 cm. nagyságú, z s e b b e t e h e t ő könyvnek d í s ze s ke-
m é n y v á s z o n k ö t é s b e n 120 K. A nagytiszteietü Lelkészi 
Karnak 10 pé ldány megrendelésénél darabját 96 f i l lér, 25 
pé ldányná l 90 f i l lér , 50 pé ldányná l 84 f i l lér , 100 pél -
dánynál 78 f i l lér , 1000 pé ldánynál darabját 66 f i l l ér ked-
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Az Élet Könyvéből. 

A mi linsvéti bárányunk. 

„Tisztítsátok el azért a régi 
kovászt, hogy legyetek új tész-
tává, minthogy kovász nélkül 
valók vagytok ; mert hiszen a 
mi húsvéti bárányunk, Krisztus 
megáldoztatott érettünk." 

I. Kor.. ő.;. 

Pál apostol itt nem abban az értelemben használja 
a kovász szót, mint a milyenben Jézus tüntette fel abban 
a felejthetlen példázatban, a melyre annyiszor gondo-
lunk, a midőn az evangéliumnak az egyéni, társadalmi, 
nemzeti életet átható és alakító, csendben, de biztosan 
működő hatalmáról szólunk. A kovász itt mint „a rosz-
szaságnak, gonoszságnak" tisztátlanságnak és mindent 
elerjesztő, szétmálasztó eszköze van feltüntetve. 

Tudjuk, hogy a zsidók a húsvét közeledtével gon-
dosan vigyáztak arra, hogy egy morzsányi se marad-
jon a kovászos kenyérből házukban. Bevilágítottak laká-
suk minden sarkába, zúgába, hogy semmi se maradjon 
ott a régi kovászból. A népet csodálatosan megszaba-
dító Isten elleni bűn, hálátlanság jelének tartották ilyen 
előkészület nélkül megenni a húsvéti bárányt. 

Ott Korinthusban a gyülekezet körében bajok vol-
tak. Beférkőzött a gyülekezet életét megfertőztető bűn, 
olyan, „a mely pogányok közt sem említtetik". A korin-
thusi keresztyének a bennük még mindig működő régi 
kovásznál, a pogányos laza erkölcsi felfogásnál vagy 
hamisan értelmezett szeretetnél fogva nem siettek kivetni 
maguk közül azt, a ki az evangéliumot így megcsúfolta. 
Ez adott alkalmat Pálnak, hogy megalkuvás nélküli ha-
tározottsággal intse a gyülekezetet keresztyénségükből 
folyó elengedhetlen kötelességükről: „Tisztítsátok ki a 
régi kovászt!" 

Oda tár ja eléjük ennek a nagy elodázhatlan köte-
lességnek kétségbevonliatlan indokát: A mi húsvéti Bá-

rányunk megáldoztatott érettünk. Érettünk! Ebbe kapcso-
lódott bele Pál apostol életének minden mozzanata. „Az 
Isten mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, 
hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meg-
halt. Szeretett minket és adta magát érettünk!" Mindent, 
de minden érettünk! Minden azért történt, hogy legyen 
nekünk is igazi husvétunk: hitünk, reménységünk, győ-
zelmes szeretetünk, tiszta szivünk, új életünk. Ez volt 
az ő hitének látása, tapasztalata. 

Ezzel a húsvéti üzenettel kopogtatott a szenvedők, 
gyötrődők, kétségeskedők, a bűn és halál árnyékának 
völgyében ülőknek aj taján, ezzel az intéssel döngette a 
megrögzöttek, tilalmas, tisztátalan dolgokat rejtegetők 
lelkének kapuit. 

— Megáldoztatott érettünk. Az áldozat szólt az igaz-
ságos nagy Istennek: odafordult ég felé kegyelemért, 
irgalomért esdően és fordul ide mifelénk, mondván: a 
mint Én, ti is úgy! „Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt 
meg egyszer, hogy pedig él, Istennek él. Ezenképen 
gondoljátok meg ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de 
éltek Istennek" (Róm. 6.10—n)-

Igen, úgy történt: a mi bűneinkért adatott halálra 
és feltámasztatott a mi megigazolásunkért. Van húsvéti 
bárányunk, pászkánk — van szabadulás a bűn és tisz-
tátalanság rabságából. Odaát, a szolgaság házában a régi 
kovász: ravaszság, gonoszság — itt az új hazában, az 
országban a nagy megváltás u tán: igazság, épség, 
szentség. 

A megöletett Bárány vett erőt, gazdagságot, böl-
csességet, hatalmasságot. Mi érettünk vett! Azért, hogy 
legyen nekünk erőnk mindenre 0 általa. Azért mi most 
odamegyünk hozzá, átadjuk magunkat neki és így ünnepe-
lünk húsvétot. 

Úrrá, Krisztussá lett mi érettünk; Ura, Krisztusa 
a mi lelkünknek. Mi nem látunk bele szívünk titokzatos 
rejtelmeibe, Öt kérjük, hogy jöjjön és avassa lelkünket 
a királyi megváltó, megtisztító szeretet szállásává, tró-
nusává. 



Vágyódunk igazi húsvét után, hogy Jegyen itt győ-
zelme az igaznak, szentnek, Isten felé törekvő életnek. 
Nincs más útja és módja eljövetelének, mint az, hogy 
igazán átéljük azt, a mi az első húsvéton történt, a 
mikor a megdicsőült élet útat tört magának, azért, hogy 
beleplántálja tisztító, Isten felé ragadó erejét a szaba-
dulás után vágyó lelkekbe. Nekünk is van húsvéti bárá-
nyunk, megáldoztatott érettünk, hogy legyen húsvéti 
tisztaságunk, szabadulásunk, életünk, evangéliumunk a 
magunk és mások számára. (—a—) 

JOBB J Ö V Ő FELÉ. v 

Vigyázó, meddig még az é jszaka? Jön-e már a 
hajnal? A sok romlás, elmúlás sötétsége mind ijesztőbben 
és messzebbre terjesztgeti szét szárnyait felettünk. Özön-
vizek ideje van, erőt vevének a földön, elborítással 
fenyegetik a legmagasabb hegyeket; a békének galamb-
jai még ott benn pihennek vagy ha szétröppennek is, 
fáradtan térnek vissza, nem találnak még nyugvó helyet 
lábaiknak. így tünődiink, gyötrődünk sokszor kétségeink, 
aggodalmaink éjszakáin. De mégis nem úgy, mint a kik-
nek reménységük nincsen. 

Ez a mostani húsvét más helyzetben talál bennün-
ket, mint a mult évi. Akkor ott állt az ellenség a haza 
földjén, akkor nem volt még „áttörés", diadalmas elő-
nyomulás északon és délen. Istennek hála, hogy most lehet 
legalább ilyen husvétunk, hogy lehet reménységünk még 
jobbra, győzelmesre, új életet, áldásokat hozóra. 

Nem táplálunk vérmes és alapnélküli, frázisos re-
ménységeket. Nem láttuk e a most közelebb lefolyt na-
pokban, mint vált semmivé dermesztő fagyra sok, korai 
napsütés fakasztotta dús virágzás. Fonnyadt, hulló apró 
gyümölcsök jelzik a pusztulás útját. ítéleteinkben hig-
gadtságra, váradalmainkban szerénységre int bennünket 
sok minden: a rég- és közelmúlt sokféle tapasztalata. 
De van húsvéti reménységünk, a melynek summája ezek-
ben az apostoli szavakban nyer kifejezést: nem hiába-
való! Ott olvassuk a győzelmi himnuszba olvadó apostoli 
húsvéti prédikácziónak végén. Erősen álljatok, mozdít-
hatlauul, buzgólkodóan az Úrnak dolgában mindenkor, 
tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban ! 

Mi lenne, ha nem lenne ilyen bizodalmunk. Ha 
lehorgasztott fővel, reményvesztett szívvel kellene mon-
danunk : hiábavaló! Hiábavaló annyi gyász, siralom, a 
sok drága élet elmúlása s minden, a mit a jobb jövőért 
teszünk és áldozunk. 

De tudjuk, semmi sem hiábavaló, a mit az Úrban, 
az ő dicsőségeért cselekszünk. 0 reá építjük a mi re-
ménységünket. Ég és föld elmúlnak, sok minden elmúlt 
— de az ő beszédi soha el nem múlnak. És minden, a 
mit az ő Igéje, az ő Lelke által dolgozunk, építünk, 
nem lehet hiábavaló, máról holnapra szóló. 

Most a nagy pusztulások idején is nem állhatunk 
hivalkodva tétlenül. A húsvét az életre, energikus mun-
kára bíztató ünnepünk. Mi nem lehetünk restszívűek, 

mint azok az émmausi tanítványok, minekünk már tel-
jesen felgerjedt szívvel, nagy bátorsággal és reménysé-
gekkel kell odaállni az Úr szolgálatába és Vele együtt 
felvonulni a jobb jövőért való küzdelembe. 

Mily nagy feladatok várnak egyházunkra. Csak 
nemrég folytak le fontos, mélyreható tanácskozások is-
koláink ügyeibén. Szinte káprázatos lehetőségek tárultak 
ott szemeink elé. A jobb jövő zálogai — gyermekeink, 
üaink, leányaink ezrei, a tanárok, tanítók, egy egész kis 
hadserege munkája vonult el szemünk előtt. Mi minden 
történt csak egy év alatt ott azokban a műhelyekben, 
á lelkek edzésének, kovácsolásának kohóiban ! És milyen 
kilátások a jövőre nézve! Elgondoltuk sokszor, hogy 
bár lenne még több a hitből, ebből fakadó energiából, 
hogy lenne még több az igazi plántálás és öntözés mun-
kájából egyházunkban. 

Mily megdöbbentően nagynak is kell lennie a mély-
séges felelősség érzetének a mi lelkünkben, ha végig-
tekintünk a reánk bízottak nagy sokaságán minden más 
téren is. Körülöttünk a jobb jövő felé vágyódó lelkek 
sokasága, a feladatok özöne. Hányan járnak a sóhajok 
országútján. Hányan czipelik a czéltalanság, kétséges-
kedés terhét vállaikon. Az egyház munkásainak úgy kell 
odamenniök a vándorok mindegyikéhez, úgy kell mun-
kához látniok, mint a kik bizonyosak afelől, hogy lesz 
még dicsőbb jövőnk nekünk, lesz húsvét, feltámadás, 
új élet az Úrban való buzgólkodás és odaadó munka 
után! —n. 

T Á R C Z A . 

Húsvéti ének a csatatéren * 
1916. 

Derengő, csillagfényes éj, 
Ébren virraszt a csatatér. 
Susognak szárnyas angyalok: 
Krisztus feltámadott! 

Harangszó andalít haza, 
Fülembe cseng hívó szava, 
Húsvét, megértük nagy napod: 
Krisztus feltámadott! 

A lelkem kis falumba száll, 
• Szeretteimre rátalál. 

S hallgatjuk hívőn a papot: 
Krisztus feltámadott! 

És zúg a zsoltár, égi dal 
Szárnyán ujjongó diadal, 
Mi zengjük és az angyalok: 
Krisztus feltámadott! 

* Megjelent a katonáinknak küldött „Húsvéti üzenef-ben. 



Hajnal derül, napfény rezeg, 
Feszülnek izmok és erek, 
Szemünk villáma ég, lobog: 
Krisztus feltámadott! 

Ordít felénk ezer halál. 
Golyó süvölt, golyó talál. 
Az ajkunk vérrel felzokog: 
Krisztus feltámadott! 

Hü hitvesem, kicsiny fiam, 
El nem veszünk mindannyian, 
Ne sírjatok, ha meghalok: 
Krisztus feltámadott! 

Túl vérmezők, poklok felett 
Cseng, jobban, mint a jegyverek, 
Mosollyal eszmél a halott: 
Krisztus feltámadott! 

S megyünk a Golgotára, föl, 
A hol Keresztje tündököl, 
Honnét a béke ránk ragyog: 
Krisztus feltámadott! 

Baja Mihály. 

B E L F Ö L D . 
Az Egye temes Tanügy i Bizottság gyűlése. 

I . 

Az E. T. B. f. hó 13—15-én tartotta üléseit az 
Abonyi-utczai székházban. Ott voltak a dunamelléki egy-
házkerületből : Petri Elek püspök, Mészáros János, B. 
Pap István, Ravasz Árpád; a dunántúli egyházkerületből: 
Németh István püspök, dr. Antal Géza, Czike Lajos, 
Faragó János ; az erdélyi egyházkerületből: Nagy Ká-
roly, Péter Károly, Fejes Áron; a tiszáninneni egyház-
kerületből : Révész Kálmán, dr. Buza László, Csontos 
József, dr. Rácz La jos ; a tiszántúlból: dr. Baltazár 
Dezső püspök, Dóczi Imre alelnök, György Endre, dr. 
Kún Béla, S. Szabó József, Simon Károly. 

Az üléseken dr. Kenessey Béla elnök gyengélke-
dése miatt Dóczi Imre alelnök elnökölt, a ki elnöki 
megnyitójában rámutatott arra a nagyszerű kultúrmun-
kára, a melyet iskoláink a nagy háború idején is az 
elmúlt évben ezernyi akadály daczára oly nagy buz-
galommal és jó eredménnyel végeztek; kegyeletes sza-
vakban emlékezett meg tanügyünknek azokról a mun-
kásairól, a kik halálukkal is példát adtak a haza iránti 
áldozatkész szeretetre: iskoláink halottairól, az elesett 
15 tanárról, az áldozatul esett tanítókról, a kiknek ne-
veit a jegyzőkönyben is hálás kegyelettel feljegyeztük. 
Kegyelettel emlékezett meg az elnöki megnyitó beszéd 
bizottságunk halottairól: dr. Baksay Sándor püspökünk-
ről, Kincs Gyula zilahi igazgatóról és melegen üdvözölte 
a bizottság régi munkás tagját, Petri Eleket püspökké 
való választása alkalmából. 

Az első előadó S. Szabó József debreczeni kollé-
giumi vallástanár volt, a ki a középfokúiskolák vallástanítási 
ügyeiről referált. Három jelentése közül az első a nem 
református jellegű iskoláknál teljesített vallástanításról, 
illetőleg ennek már régóta vajúdó rendezéséről szólt. 

Az előadó nagy és hálás elismerésre méltó munkát 
végzett. Az Ő jelentéséből nyertünk először világos képet 
erről az annyira elhanyagolt munkamezőről és az egy-
házunkra váró nagy feladatokról. 187 városban, ezek 
területén levő 504 nem református jellegű iskolában közel 
15,000 tanulót kellett vallástanításban részesítenie egy-
házunknak. Nem érdektelen adat az, hogy a mi saját 
iskolánkba csak felényi, 7594 ref. tanuló járt. A 15,000 ta-
nuló vallástanítására egész egyházunkban mindössze 17 
rendes hitoktató van beállítva, Budapesten 13, Debre-
czenben 2, az erdélyi egyházkerületben 2. íme, mily ke-
vés a munkás. A legtöbb helyen a vallástanítást a lel-
készi szolgálattal megterhelt rendes vagy segédlelkészek 
végzik, a kik bizony sok helyen hivatalos funkcziók 
miatt nem egyszer jutnak abba a kényszerhelyzetbe, 
hogy szolgálatuknak ezt a részletét nem a czélnak meg-
felelően végezhetik. Nem egy helyről érkeztek furcsa 
jelentések az előadóhoz: nincs semmiféle tanterv, tan-
könyv, 3—4 osztály együtt tanul, némely helyen nincs 
semmi vagy alig valami javadalmazás, több helyen nem 
bocsátják be az intézetbe a hitoktatót, kötelezik fiainkat 
más felekezet vallásóráin, istentiszteletein való részvé-
telre. Nagy akadálya a sikeres vallásos nevelésnek kü-
lönösen a más jellegű iskolába járó tanulókra nézve a 
megfelelő ifjúsági irodalom hiánya; a „Szövétnek" meg-
szűnt, más még nem lépett a helyére s igy nem csoda, 
ha ifjaink kapva kapnak a nagyszerűen szerkesztett 
„Zászló"-n s egyéb r. kath. ifjúsági irodalmi terméken. 
Nagy hiánya a sikeres vallástanításnak és vallásos ne-
velésnek a szakfelügyelet hiánya. Erről csak Budapesten 
történt megfelelő gondoskodás. 

Nagy figyelmet keltett a tényleges helyzetről szóló 
jelentés mellett az a jobb jövővel biztató javaslat, a me-
lyet az előadó terjesztett elő a középiskolai vallástaní-
tásnak a közalapi segéllyel eszközlendő egyetemes ren-
dezésére vonatkozólag. Egyházi törvényünk ugyanis a 
közalap jövedelmeinek felhasználására vonatkozólag meg-
állapítja, hogy a közalap feladatainak egyike : „oly egy-
házközségekben, a melyek felekezeti iskola hiányában 
a vallásoktatást saját erejükből ellátni képtelenek, a val-
lásoktatás segélyezése". (E. T. IV. 2. § cl.) A nagy ügy 
iránti meglehetős közönyre vall az, hogy a közalapból 
erre eddig alig jutott valami. Az előadó erre nézve azt je-
lentette, hogy a beérkezett adatok alapján a vallástaní-
tás rendezésére az öt egyházkerületben 150,600 K lenne 
a szükséglet. Ily nagy összeg erre a czélra nem áll ren-
delkezésre s így az E. T. B. azt javasolja a konvent-
nek, hogy az ügy fokozatos rendezésére nyújtson egye-

„ lőre segélyt és pedig oly módon, hogy első sorban a 
középiskolai vallástanítás nyerjen a szükségletnek meg-
felelő rendezést. Erre nézve az állani nyújt már eddig 



is segítséget. Ezt a segélyt kell első sorban véglegesen 
biztosítani és pedig akként, hogy a hol 60-on felül van 
az állami középiskolákban a ref. tanulók száma, ott 
külön vallástanári állás szervezendő, ott pedig, a hol 
több középiskolába együttesen jár 60 vagy ezenfelül ref. 
tanuló, ott ezek összekapcsolása által biztosítandó az 
államsegély a rendes vallástanár számára. Ez nem min-
denütt lehetséges. Mindezeket figyelembe véve, az E. 
T. B. 28 rendes vallástanári állás felállítását javasolja 
a konventnek, a melyhez a közalapból fedezendő szük-
séglet 23,750 K lenne. Ezenkívül szükség lenne 14 hit-
oktató segédlelkészre, a mi 19,600 K szükségletet jelent. 
Összesen tehát 43,350 K-t kér az E. T. B. a konvent-
től, illetőleg közalapból. Nem kételkedünk, hogy az Egye-
temes Konvent méltányolja azt a nagy érdeket, a mely 
ennek az ügynek rendezéséhez fűződik és megtalálja a 
fedezetet a szükségelt összegre. S. Szabó József referált 
még a mi református középfokú iskoláink vallástanításá-
nak mult évi állapotáról, a mely nagyjában a régi me-
derben folyt le; az ifjúság körébeneszközölt belmissziói 
munkák is növekedőben vannak. A konfirmáczióra nézve 
az E. T. B. nagyon helyes javaslata az, hogy ebben a 
IV. osztályon alul járó növendékek ne részesülhessenek. 

S. Szabó József terjesztette elő a népiskolai vallás-
tanításra vonatkozó részletes tantervet, a mely előző 
napon beható bizottsági tárgyaláson ment át. Azzal az 
ajánlattal megy a konventhez, hogy a kerületek az ab-
ban lefektetett elvek alapján alkossák meg a tantervet. 
Hisszük, hogy ez nagyban előmozdítja a sikeresebb, élet-
teljesebb vallástanítást, különösen majd ha elkészül a 
megfelelő vezérkönyv, a melynek hiánya annyira érezhető. 

p. 

K Ü L F Ö L D I H Í R E K . 
Monnod Vilmos halála. A nagy Monnod Adolfnak, 

a franczia szabadegyház alapítójának egyetlen fia, Mon-
nod Vilmos uyug. lelkész meghalt Párisban 80 éves ko-
rában. 1900 óta a párisi diakonissza-intézetnek volt lel-
késze. 

Vinet munkái. A legnagyobb franczia-svájczi ref. 
theologus morálista és kritikus műveinek összegyűjtésére 
ós kiadására néhány évvel ezelőtt bizottság alakult Lau-
sanneban. Lelkészek, tanárok nagy szeretettel és buz-
galommal gyűjtötték össze Vinet minden elszórt írását 
is, hogy kiadják tervszerűen néhány év alatt. 1914-ig 
négy munka jelent meg, közöttük a híres „Etudes sur 
Pascal" és a „Discours sur quelques sujets religieux". 
A könyveket széjjel kapkodták. A bizottság financziális 
ereje növekedett. A „Semaine Religieuse" legtuóbbi számá-
ból azt olvassuk, hogy a háború a kitűnő törekvésnek és vál-
lalkozásnak is útját készül állani. Az újabban kiadott köny-
vek nem kelnek. Francziaország protestáns köreire ter-
mészetesen nem számíthatnak, anémetsvájczi theologusok 
az „egyetlen Németország" befolyása alatt állnak, a fran-
czia svájcziak kevesen vannak. A bizottság anyagi nehéz-

ségekkel küzd. Reméljük azonban, hogy eljön hamarosan az 
az idő, mikor Vinet művei rohamosan napvilágot látnak, 
hiszen szükség is lesz arra az objektív, egyetemes, emberi 
és krisztusi szellemre, mely azokból árad ós sugárzik. 

Franczia tábori lelkészek szózata. Azt a hírt vettük 
Francziaországból, hogy a különböző franczia protestáns 
egyházak tábori lelkészei hatalmas és megindító szó-
zattal fordultak az illetékes egyházi hatóságokhoz és 
tekintélyekhez, hogy vessenek véget közösen a szaka-
dozottságnak, a széthúzásnak, mely a protestántizmus 
jellemzője, valósítsák meg a háború után azonnal az 
összes protestáns egyházak „szent egységét". De, a mint 
most kiderül, a szózatot csak 25 lelkész írta alá, kik 
közül azonban egy sem tartozik a szabad egyházhoz, 
a baptistákhoz,- a methodistákhoz. Evangélikus is mind-
össze kettő volt. Az „Eglise libre" cz. füzet szerkesztője 
Lorreux, ki szintén tábori lelkész, elítéli az egész ak-
cziót, mely csak arra vezethet szerinte, hogy az elfoj-
tott régi ellentétek felújuljanak mindenfelől. Czikkét így 
fejezi be : „A mit a jelen tőlünk e tekintetben követel, 
az nem lehet a meggyőződések sértegetése, sőt inkább 
fokozott testvéri szeretet megvalósítása az evangélizálás-
ban, szolidaritás minden keresztyén munkában." (pl.) 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Nagykőrös i konfe rencz iánk . 

A Kálvin-Szövetség e hó 15—16-án Nagykőrösön 
tartotta első vándorkonferencziáját a vallásos nevelés 
érdekében, a nagykőrösi ref. tanítóképezdével és a kecs-
keméti ref. egyházmegyei tanító-egyesülettel karöltve. 
„Egyházunk százados fájának ágain új élet rügyei fakad-
nak" — mondta a konferenczia első előadója. Ennek 
a megújulásnak munkáját akarta szolgálni Szövetségünk, 
a mikor vándorgyűlések rendezését vette tervbe, a me-
lyeken a vallásos nevelés reformját, intenzivebbé tételét 
teszi épületes megbeszélés tárgyává a tanügy embereivel 
és a szülőkkel. Másfelől nem nézhettük tétlenül azt a 
propagandát, a melyet a szabadgondolkozók űznek taní-
tóink között a valláserkölcsnek az iskolákból való szám-
űzése érdekében. 

Első konferencziánk megérősítette bennünk azt a 
hitet, hogy jó munkát végzünk a keresztyén nevelés 
restaurácziója érdekében. Tanárok, tanítók ós szülők 
tömött padsorai előtt hangzottak el előadóink tanulságos 
és építő fejtegetései, a melyeket sok értékes felszólalás 
gazdagított. 

Patonay Dezső lelkész elnöki megnyitójában a 
konferenczia czélját jelölte meg tömör szavakban Talá-
lóan jellemezte a szülői gondoskodás tévedéseit, a mely-
lyel az szárnyára bocsátja gyermekét. Gondoskodik gyer-
meke anyagi útravalójáról, de a keresztyénség erőivel 
ritkán ruházza azt fel. Méltatta az elnöki megnyitó a 
vallásos nevelésnek a személyes életre vonatkozó döntő 



fontosságát. A nevelés ideálját a Krisztus jellemének 
hasonmására való kialakításban jelölte meg. 

Az egyház és a gyermek czímü előadásában B. Pap 
István az anyaszentegyház „anyai" tisztét vázolta, a 
mellyel ú j nemzedékeket nevel a maga örömére, a világ 
boldogítására, Isten országa polgáraivá. A nevelés ke-
resztyén igényeit taglalta s a gyermeklélektan megvilá-
gításában a jövő teendőire mutatott reá. 

Nélkülözheti-e a nevelés a vallást ? Erre a kérdésre 
adott erőteljes feleletet dr. Kováts István értekezése, a 
melyben kimutatta a független morál pedagógiai csődjét 
s a keresztyén morál abszolút felsőségét, mint olyant, 
a mely egyedül bír önmagát terjesztő erővel. 

Váczy Ferencz, a tanítóképző igazgatója A nevelés 
legfontosabb tényezője czím alatt tartott előadásában arra 
a konklúzióra jutott, hogy a nevelő személyisége az, a 
melyre átalakul a gyermek s ennek alapján azzal a kér-
déssel foglalkozott, hogy mik legyenek a nevelő sze-
mélyiségének propagálásra érdemes vonásai. 

Papp Gedeon népiskolai igazgató gazdag tapasz-
talatainak fényében eleven gyakorlati példákkal illusz-
trálta a nevelőnek súlyos felelősségét, a mellyel a jövő 
nemzedék jellemének kialakításáért helyt állani tartozik. 

Ozv. dr. Misley Sándorné előadása állott a konfe-
renczia második napi tárgysorozata élén. A vasárnapi 
iskola ügyét propagálta meggyőző erővel. Előadásának 
szemmel látható hatásában nem utolsó szerep jutott azon 
ténynek, a mely mondanivalója mögött ragyogott s a 
mely minden ékesszólásnál szebben beszél: hogy 31 éve 
szolgálja a vasárnapi iskola önkéntes munkát igénylő 
ügyét. 

A nevelő személyisége mint a keresztyénség repre-
zentálója czímen Victor János arról beszélt, hogy a ke-
resztyénségnek az élet nagy kérdéseire adott feleleteit: 
a ker. hitet, a ker. reménységet és a ker. szeretetet kell 
a nevelőnek megtestesítenie, hogy személyisége való-
sággal ezeknek képviselője legyen. 

A Mester, mint az emberiség legfőbb nevelője czimű 
értekezésben Szűcs Dezső azt a szerepet ismertette, a 
melyet Jézus töltött be egyedül tökéletesen az emberiség 
jellembeli nevelése körül. 

Az Elet könyve az iskolában. E czím alatt Fiers 
Elek fejtette ki. hogy a Krisztus jellemének képmására 
való kifejlődésnek egyetlen eszköze az Evangélium, a 
melynek öntudatos használatát megtanítani az iskola 
hivatása. 

* 

A vasárnap reggeli istentiszteleten bilkei Pap Ist-
ván prédikált János ev. 19. r. 14. v. alapján. A kon-
ferenczia második napját a nagykőrösi gyülekezet szá-
mára külön ünneppé avatta az a tény, hogy leutazott 
Nagykőrösre a konferenczia alkalmából Petri Elek püspök 
is. A püspök előzetes, határozottan kifejezett kívánsá-
gára mellőzött ugyan a gyülekezet minden külső ünnep-
lést, de annál melegebb, annál bensőségesebb szeretettel 
vették őt körül a hívek, A vasútállomásnál dr. Kökény 

Dezső főgondnok üdvözölte püspökünket, a presbitérium 
díszgyűlésén pedig Patonay Dezső lelkész. Délután 
3 órakor templomi ünnepély volt, a melyen Bakó József 
imádkozott, dr. Osváth Pál énekszólója után püspökünk 
tartott bibliamagyarázatot a Példabeszédek könyve 19. 8. 
alapján. A gyermeki lélek végtelen nagy értékére hívta 
fel a figyelmet igehirdetésében, a melyet meghallgatni 
összesereglett a gyülekezet igen szép számban, daczára 
az óriási eső- ós szélviharnak, a mely a városban dü-
höngött. Püspökünk prédikácziója után Szalontay Fe-
rencz énekelt, azután dr. Bernát István, Szövetségünk 
elnöke tartott előadást a kálvinizmus feladatáról. Nagy 
figyelemmel és érdeklődéssel hallgatott beszéde, a maga 
különleges érdekességével, mint nem pap ajkáról, temp-
lomban elhangzott beszéd, erőteljesen hatott a gyüleke-
zetre. Szép zárószót mondott dr. Kökény Dezső főgondnok. 
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget. 

* 

Reménységgel mentünk Nagykőrösre, a magyar 
kálvinista szellem hegyen épített városába. Nem csalód-
tunk. Testvéri szeretet fogadott bennünket s az ügyet, 
melyet képviseltünk, megértés karolta fel. Hogy mennyit 
építettünk, annak a lelkeket látó Isten a tudója, de mi 
is hisszük, hogy munkánk nem volt hiábavaló, mert kon-
ferencziánk figyelmes hallgatóságából többen vasárnapi 
iskolai munkára vállalkoztak s épen ezért Özv. dr. Mis-
ley Sándorné a konferenczia után is Nagykőrösön ma-
radt, hogy az érdeklődőknek a vasárnapi iskolát gya-
korlatilag is bemutassa. 

Hálával kell megemlékeznünk mindazokról, kiknek 
buzgósága biztosította konferencziánk szép sikerét, a 
mely Patonay Dezső lelkész, dr. Kökény Dezső főgond-
nok, Váczy Ferencz tanítóképezdei igazgató, Szűcs Dezső 
és Ricsey György tanárok, Papp Gedeon tanítóegyesü-
leti elnök vezetése mellett a fáradhatatlan tanítói kar 
buzgólkodásáuak a gyümölcse. Nagy köszönettel tarto-
zunk a nagykőrösi Kálvin-Szövetség nőtagjainak, kik 
nagy áldozatkészséggel terítettek asztalt a konferenczia 
közönsége számára. Az ő részvételüknek s hathatós tá-
mogatásuknak köszönhetjük első sorban azt a nagy 
anyagi és erkölcsi eredményt, a mely minden várako-
zásunkat felülmulta. F. 

I R O D A L O M . 

„Emlékbeszéd. — Imádság." 
Levettem a Pallas Nagy Lexikon „Simor-kódex — 

Tearózsa® kötetét és kikerestem benne ezt a czímszót: 
Skyros; azután ismét tovább olvastam a „Lelkészegye-
sület" legutóbbi számának tárczáját . . . 

„Styx . . . Achilles . . . Peleus . . . Skyros . . . má-
gus . . . talizmán . . . " — Mi e z ? 

Egy levélke háborús egyházi irodalmunk fájáról, 
a mely hatalmas rétegben hullatja leveleit s teríti elénk 
tarka-barka, kiabáló színű szőnyeg gyanánt. Egy levélke, 



a melyen, a felirat szerint, mindenek előtt egy „Emlék-
beszéd" olvasható „hősi halált halt ifjú harcztérről haza-
hozott íiamvai felett" ; alulírott szerzője pedig: ref. lel-
kész. Erről óhajtanék néhány megjegyzést papirra vetni 
frissiben. Lehet ugyan, hogy már megelőzött dr. Tömb 
Szilárd, a közismert kritikus úr, a ki nem remélt anyag-
hoz jutott, mikor betekintett ebbe a „tárczá"-ba; és le-
het, hogy ő már meg is találta azt a nevet, a mit ne-
kem nem sikerült, s a mivel ez ú j műfaj legtalálóbban 
megjelölhető. 

De én a dolgot a komolyabb oldaláról veszem. 
Attól tartok ugyanis egyfelől — megtörtént hasonló ese-
tek lebegvén előttem —, hogy akad fiatal Demosthenes, 
a ki dr. Tömb kritikájáról nem fog értesülni s a ki alig 
várja, hogy elszónokolhassa valahol ezt a legújabb dara-
bot. Másfelől pedig főleg az aggaszt, hogy ezek az egy-
házirodalmi termékek — dr. Tömbétől eltekintve — 
minden tiltakozás nélkül adatnak át az utókornak. Már 
pedig ezek épenséggeí nem azt fogják bizonyítani, hogy 
végre ebben a rettenetes világrázkódtatásban az a bizo-
nyos nehéz kő is elgördült a sír szájáról; hogy végre 
megnyíltak azok a régi erőforrások, a melyekből terhes 
időkben annyit nyertek a mi eleink; s hogy ezek a 
mostani borzalmak nemcsak itt-ott, de mindenütt mélyen 
beleszántottak a magyar ref. papság lelkébe is és igazán 
hivatásuk magaslatára juttatták őket egytől egyig. 

Fájdalom, az élelmiszerhamisítás a piaczról felke-
rült néhol egészen a szószékig, a honnét gyakran — 
legyünk csak őszinték — még csak nem is tejnek ita-
lával, de valami gyanús színű és ízű keverékkel táplál-
juk a csüggedő, szomorkodó lelkeket. A tejhamisítás az 
igazi rekordot itt érte el, a hol már nem is a tejet, ha-
lianem a vizet hamisítják. 

Csupán néhány megjegyzést és idézetet. 
Hihetjük-é, hogy az a szegény gyászoló édesanya, 

a mint ott állott hős fia koporsója mellett, megértette ezt 
az emlékbeszédet és imádságot Styx-ével, Peleus-ával, 
Skyros-ával, stb.-jével egyetemben? Pallas Lexikonja 
nem minden gyülekezeti tagnak szokott lenni. Hihetjük-é, 
hogy ezektől a rejtélyes szavaktól s az egész „költe-
mény" görögtüzétől egyszerre fölszáradtak a könnyek; 
hogy megvigasztalódott az efféle álromanticzizmustól: 

Kardot köt az ifjú, „megyek, édesanyám!" 
S már nem átkozódik, már nem sír az anya . . . 
Még meg is csókolja a rettentő pallost 
S ez a búcsúszava: fiam, jól sújts véle." 

Ad vocem ! Átkozódik. 

„Hasztalan volt minden, könny, talizmán, ima . . . 
Szent az a borongó, kétkedő tagadás, 
Melyet átkozódva felkiált az Éghez. 
A teremtő Erőt sújtja szörnyű vádja: 
Enyém volt, én szültem ! igaz, hogy Te adtad, 
De én életemet áldoztam fel érte ; 
Elvenni nincs jogod addig, míg én élek, 
Jaj, legyen átkozott, a ki ezt rám mérte!" 

Hát, ha „papnélküli" temetésen vörös nyakkendős 
demagóg mondotta volna el ezt az emlékbeszédet egy 
derék ifjú harczos holtteste felett, akkor is megbotrán-
koznánk rajta. Vájjon kit vigasztal meg az ilyen beszéd ? 
Átkozott! Átkozott! . . . Egyszer egy asszony is azzal 
fizetett ki egy nagy szenvedőt: „Átkozd meg az I s t e n t . . . " 
De az a szenvedő így felelt az ilyen bölcsességre és 
vigasztalásra: „Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok 
közül . . . " 

Minekutánna az éggel végzett a költő, a föld ellen 
fordul és pedig szövetségesül igyekezvén megnyerni az 
imént kiátkozott ege t : 

„így száll az égfelé a szülék imája: 
Bűnt büntető Felség, hadatverő Hadúr ! 
Bosszúért kiáltunk fel, Hozzád, az égre ; 
A ki miatt hullott az a drága, szent vér, 
Töltsd ki haragodat a gaz ellenségre . . 

Valószínűnek tartom, hogy nagyobb megnyugvást 
talál az a lélek, a melyik, bármily keservesen is, de 
megtanulja ezt mondani: „Az Úr adta, az Úr vette el. 
Áldott legyen az Úrnak neve!" 

De elég legyen az emlékbeszédből, a melyben 
hiában kutattam Achilles, Peleus stb. társaságában leg-
alább csak szerényen is meghúzódva Annak nevét, a ki 
nem rhetorikai extravagancziákkal, hanem együttérző, 
szívesugallta egyszerű igazságokkal vigasztalt. A ref. 
pap-költő egyszerűen tudomást se vesz arról, hogy e 
földön járt Valaki, a kinek nemcsak tegnap, de ma és 
mindörökké érvényben maradnak súlyos kijelentései s 
közöttük ez is : „A ki hisz én bennem, ha meghal is él!" 

* 

De az emlékbeszéd után „imádság" is következik. 
S a mint a beszédben volt „ima" is, viszont az „imá"-

. ban van „beszéd" is. És pedig minő beszéd! 

„Nem koporsó, szent oltár ez itt. 
Az a jajszó, mely innen hangzik fel, 
Egy szent zsolozsma, mely az égbe száll. 
A hulla ott? nem hitvány portetem, 
Óh, több annál! egy szentnek hamva az ! 
Hát a nyíló rózsa mikor meghal, 
Azt vélnéd tán, hogy annak pora van ? 
Óh nem ! nem por az itt maradt szirom, 
Csak addig az, míg égbe nem suhan. (???) 

Miért éltünk tehát ? ez hát a czél ? 
Ezt kérdezi a tépelődő agy. 
Kérdésinkre ez az oltár felel. 
Halljuk zendülni a Főpap szavát: 

(Végre tehát belép a „keresztyén" elem, de vajha 
be ne lépett volna !) 

Ne kérdd a titkot, hisz megérteni 
Ha élni akarsz, akkor nem szabad . . . (???) 
Zúgolódás helyett zendítsd meg itt 
A honszerelem édes himnuszát. 
Hát nem tudnád ezt: „rendületlenül! ? . . , 
Ezzel jártam én is a Golgotát ..." 



Mindezeket és még egyebeket is — Jézus mon-
dotta. A forrásmunkát azonban nem nevezte meg a 
szerző. Az evangélisták nem tudnak ezekről a beszédekről. 

Még csak annyit a tisztelt szerkesztőhöz — sze-
retettel : 

Az Úr Isten senkitől nem kívánja, hogy verset 
tudjon írni; azt azonban mindnyájunktól, palástot viselő 
gyermekeitől elvárja, hogy — „mi is megvigasztaljunk 
bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, a 
mellyel Isten vigasztala. 

A „Lelkószegyesület" tisztelt szerkesztőjét pedig 
szabad legyen kérni, hogy egy-egy barátságos jóakaratú 
privát levéllel, vagy szerkesztői üzenettel sokkal jobban 
el lehetne intézni az ilyen, „tárczá"-ba szánt czikkeket. 

Takaró Géza. 

Az Út. Folyóirat a lelkipásztori munka számára. 
A II. évfolyam 4. számának tartalma: Csendes óra. 
A hivatás terhe. (M. S.) Igehirdetés. Kultusz. Szakra-
mentális istentiszteletek. Az úri szent vacsora kiszolgál-
tatása. (R. L.) Vallásos nevelés. Hogyan tanítsunk 
vallást? A Káté tanítása. (M. S.) II. Az élet értéke. 
Gyakorlati tanitás a VI. parancsolat alapján. (R. L.) 
Gyülekezeti munka, pásztorkodás, belmisszió. Lelkipász-
tori munka egy falusi gyülekezetben. 1. Előkészítés. 
(I. L.) Kalászok. A pásztor. Washington Gladden : The 
Christian Pastor cz. művéből. Lapszemle. Szerkesztői 
üzenetek. 

A „Húsvéti üzenetet" 43,000 példányban nyo-
matta egyházkerületünk. A sok igényt még így sem le-
hetett teljesen kielégíteni. Vigyen áldást s megnyugvást, 
valahol csak olvassák. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, 
hogy eleddig a nagy akczió megindítása óta egyház-
kerületünk pénztárnokához 16,29906 K gyűlt be a ka-
tonák vallásos irataira. A pénztárnok a legközelebbi 
kerületi gyűlés elé terjeszti részletes, okmányolt szám-
adását az április hó 15-ig terjedő bevételekről és ki-
adásokról. A pénz most megint fogytán van, pedig még 
hol van a háború vége?! Kérjük lelkésztársainkat, gon-
doskodjanak arról, hogy ez a kenyér se fogyjon el. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztás. Az adászteveli ref. gyülekezet 
Fazekas Lajos acsádi h. lelkészt választotta lelkészévé. 
— Az újonan megválasztott jászberényi lelkész nevét 
Domby Béla helyett tollhibából Vinczének írtuk. 

Lelkészbeiktatások. Az izsákfalvi ev. egyházköz-
ségnek új lelkészét, Hönsch Edét április 2-án iktatta be 
hivatalába a szepesi városi egyházmegye főesperese, 
Mohr Gyula kakaslomniczi ev. lelkészt pedig április 9-én 
iktatták be állásába. 

Kitüntetett tábori lelkész. Szikora Mihály ev. tá-
bori lelkészt, ki 20 hónap óta teljesít szolgálatot a fron-
ton, hűséges és önfeláldozó működésének elismeréséül, a 
II. oszt. lelkészi érdemkereszttel tüntették ki. 

Kitüntetés. Szász Károlynak, a képviselőház al-
elnökének, a dunántúli ref. egyházkerület tanácsbírájának, 
budapesti egyházunk presbiter ének ő felsége a titkos 
tanácsosi méltóságot adományozta. Nagy örömmel közöl-
jük mi is ezt a hírt és a kitüntetéshez melegen gratu-
lálunk ! 

Drágasági pótlék. A beskai ref. egyházközség 
400 K-t szavazott meg háborús drágasági fizetés-pótlékul 
lelkésze részére. 

Sörös Béla jubileuma. A „Dunántúli Protestáns 
Lap" nyomán örömmel adunk mi is számot arról, hogy 
a losonczi ref. egyháznak április 2-án tartott egyház-
községi közgyűlése megható ünneplésben részesítette első 
lelkészét, a Budapestről odakerült Sörös Bélát, beiktatá-
sának tizedik évfordulója alkalmából. A közgyűlés szó-
noka, György Lajos főgimn. cz. igazgató az őszinte elismerés 
hangján emlékezett meg annak a tíz esztendőnek mun-
kájáról, eredményeiről, melyet Sörös Béla a losonczi 
egyház szolgálatában töltött. A közgyűlés nemcsak me-
leg szavakkal jutalmazta a lelkész tízéves eredményes 
szolgálatát, hanem elfogadta az egyháztanács javaslatát 
az első lelkészi díjlevél rendezésére vonatkozólag. E sze-
rint az első lelkész alapfizetését az eddigi 4000 K helyett 
6000 K-ban állapították meg. Sörös Bélának személyi 
pótlékul, érdemei elismeréséül, évi 2000 K-t adnak. Ezen-
kívül a háború tartamára mind néki, mind az egyház 
összes hivatalnokainak (a nyugdíjasokat is ideértve) 
2 0 % drágasági pótlékot szavaztak meg. Sörös Béla nagy 
arravalósággal vezeti és gyümölcsözteti a gazdag egyház 
anyagi életét; e mellett sokoldalú belmissziói munkát is 
végez. A gyermekek között vasárnapi iskolai munka fo-
lyik. A fiatal leányok köre egy hivatott vezető vezeté-
sével tartja havonként összejöveteleit. A nők varróórákon 
találkoznak minden héten egyszer. Minden vasárnap este 
evangélizáló óra van, melyen korra, nemre, felekezetre 
való tekintet nélkül járnak a látogatók. Péntek esténkint 
pedig, szintén felekezeti különbség nélkül, intelligens 
férfiak gyűlnek össze bibliai eszmecserére már évek óta. 
Legújabban a templomi gyermek-istentiszteletek tartását 
is bevezették. 

Br. Kemény Kálmán lemondása. Az erdélyi ref. 
egyházkerület egyik főgondnoka, br. Kemény Kálmán, 
agg korára és huzamos időn át tartó gyöngélkedésére 

• való tekintettel, egyházi tisztéről lemondott. 
Prohászka püspöknek a Magyar Gazdaszövetség-

legutóbbi közgyűlésén tartott hatalmas beszéde, melyről 
Lapunk mult számában mi is megemlékeztünk, úgy lát-
szik, nem valami nagy lelkesedésre talál saját egyhá-
zának vezető köreiben. Erről tanúskodik a kath. papság 
lapjának, az „Egj'házi Közlöny"-nek legutóbbi vezető-
czikke is, mely a többek közt a következőket mondja: 
„ így el fogják dönteni, hogy nincs-e más mócl a kérdést 
az egyházi javak és a hitbizományok bevonása nélkül is 
megoldani s meg fogják állapítani, hogy ha az egyházi 
javaknak és hitbizományoknak szerep jut, akkor az mi-
lyen formában történjék ? Sok érv szól ugyanis a mellett, 
hogy a magyar nemzeti birtokpolitika sok tekintetben 
megkívánja az egyházi javak és hitbizományok bizonyos 
fokig való érintetlenségét." Mindjárt más módot is ajánl 
a lap Prohászka tervének megvalósítására: „így rá lehet 
mutatni, írja, a községi és kincstári birtokokra. Ez együtt-
véve három millió katasztrális hold, tehát kétszer annyi, 
mint az egyházi birtok." Arról természetesen nem szól 
a lap, hogy a községi birtokok legnagyobb része legelő, 
a kincstáriaké pedig erdő, mig az egyházi birtokok leg-
nagyobb része dúsan termő rónaság. 

Háborús áttérítés. A „Dunántúli Protestáns Lapp-
ban olvassuk az alábbi nem valami lélekemelő esetet: 
Nyitrai lelkésztársunk közli a következő esetet: „A nagy-
szombati városi kórházba került a harcztérről egy belé-
nyesi származású ref. katona. Alig melegedett meg az 
ápoló apáczák szárnyai alatt: a hetenkénti hitoktatási 
körútam közben Nagyszombatban ott terem két tanúval 
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a hitoktatási helyiségben kitérésre jelentkezni, tekintet 
nélkül arra, hogy illetékességi körébe tartozik-e a nagy-
szombati fiókegyházunknak, vagy se ; sőt túltéve magát 
a törvényes formaságokon: az első jelentkezésre követ-
kező tizedik napon már egész szenzácziót keltett ak-
tussal bevétetett az egyedül üdvözítő akolba, a mit azon-
ban, legalább velem, hivatalos módon ez ideig nem tudat-
tak". Nyitrai lelkésztársunknak ajánljuk, hogy nézzen 
pontosan utána az esetnek és, a mennyiben csakugyan 
bevették volna azt a katonát a róm. kath. egyházba, 
haladéktalanul terjessze az ügyet fölöttes egyházi ható-
sága elé, a mely bizonyára nyomban megteszi a szük-
séges megtorló lépéseket. A magunk részéről fölöttébb 
sajnálatraméltónak tartjuk az ilyen szomorú eseteket, 
mert ezek a legkevésbbé sem alkalmasak arra, hogy a 
különböző keresztyén felekezeteket a vallástalan áram-
latok ellenében testvéries együttműködésre bírja. Ennek 
az együttműködésnek a legelső és föltétlenül tiszteletben 
tartandó föltétele az, hogy egyik egyház se ragadozza el, 
hozzá még az állam törvényeinek egyenes lábbaltiprásával, 
a másik egyház híveit! A míg a herczegprímás nem tudja 
megakadályozni, hogy ilyen esetek előforduljanak, addig 
az ő testvéries együttműködésre buzdító szavai is csak 
üresen térhetnek hozzá vissza. 

A debreezeni Katona-Otthon április elsejével kez-
dődőleg havonkint kétszer megjelenő lapot is ad ki. 
A lap első számából örömmel állapítjuk meg, hogy az 
egyes községek eddig 54,762 SS K adománnyal járultak 
a Katona-Otthon czéljaihoz. 

Vallásos estélyek Debreezenben. Uray Sándor 
debreezeni lelkész két helyen tart vallásos estélyeket. 
A vaggongyári elemi iskolában minden kedden d. u. 
4—5 óráig és a Kossuth Lajos-utczai templomban. Ez 
utóbbi helyen tartott első összejövetelen szerepelt elő-
ször Vargha József ny. zenetanár vezetése mellett a 
„debreezeni ref. templomi vegyeskar". 

I S K O L A . 
A pápai ref. theol. akadémián a II. félévi elő-

adások április 13-án végződtek ; a kollokviumok április 
27-én kezdődnek és május 13-ig tartanak. — A buda-
pesti theologián május 10-ig tartanak az előadások. 

A debreezeni kollégium köréből. A kollégiumi 
felsőoktatási tanács április 10 én gyűlést tartott, melyen 
a dr. Kun Béla kollégiumi igazgató lemondása folytán 
megüresedett kollégiumi igazgatói állást dr. Lencz Géza 
egyetemi tanárral, az igazgatótanácsbeli tagsági helyeket 
Sass Béla és dr. Pápay József egyetemi tanárokkal 
javasolta betölteni. A felsőoktatási tanácsot követő közös 
tanárkari gyűlés a kollégiumi igazgatói és az igazgató-
tanács tagsági állások jelöltjeit megválasztotta. Ezenkívül 
az iskolai évzáró isíentisztelet idejéül június 3-át álla-
pította meg. 

A pápai ref. nönevelő-intézet az intézet díszter-
mében a hadi rokkantak és árvák pápai menháza javára 
április 8-án iskolai hangversenyt rendezett. A hangver-
seny megismétlése volt a nagyközönség előtt annak a 
családias jellegű ünneplésnek, melyben a nőnevelő-intézet 
a harcztérről szabadságra hazajövő igazgatóját ünnepelte. 

A mezőtúri m. kir. felsőbb leányiskola f. évi 
április hó 14-én este 8 órakor az intézet tornatermében 
a vak és tüdőbajos katonák javára ifjúsági előadást 
rendezett. 

Május elseje az iskolák kárpáti napja. A köz-
oktatásügyi miniszter 30,000. VI. a./1916. sz. alat 

iskoláink igazgatóságaihoz rendeletet küldött, a mely 
emlékeztet a Kárpátokban lezajlott nagy harezokra és 
a következőket rendeli el : „ . . . E meggondolástól vezé-
reltetve, a tanuló ifjúságban a haza földje és ezúttal 
különösen a Kárpátok iránti szeretet és hálaérzet ápo-
lására kívánok alkalmat nyújtani lelkes tanítóinknak és 
tanárainknak, a midőn elrendelem, hogy május hó 1-én 
d. e. 10 órakor az összes elemi és ismétlő népiskolákban és 
középiskolákban a Kárpátok nagy, a most dúló világ-
háborúban igazolást nyert jelentőségének méltatása ér-
dekében a tanuló-ifjúság számára ünnepély tartassék. 
Megengedem, hogy ez alkalommal közvetlenül az ünne-
pély után a tanulóifjúság és a résztvevő közönség haza-
szeretetének kifejezhetésére a Kárpátoknak hazánk vé-
delmében elpusztult falvai javára gyűjtés rendeztessék." 

A nagyenyedi ref. Bethlen-kollégium főgimná-
ziumának igazgatósága kéri az érdekelteket, hogy a 
kollégium volt tanulóinak a háborúban való bárminemű 
tevékenységéről tudassák a kollégiumot. 

Diákok a gazdasági munkában. Geduly Henrik 
püspök körlevelet intézett a tiszai kerületben levő közép-
iskolák igazgatóihoz, a melyben felhívja őket, hogy buz-
dítsák a tanuló ifjúságot a tavaszi és nyári mezei és 
kertészeti munkákban való segédkezésre. Szervezni kell, 
mondja, az akcziót és pedig akként, hogy az önként 
jelentkező diákok tanáraik vezetése mellett „önkéntes 
napszámos" munkát is vállaljanak délutánonként; a 
befolyó díjak köztartási intézmények javára fordítandók. 
A tanévet már június első felében be kell zárni, hogy 
az if jak idejében hazamehessenek. — Jól mondja a 
püspöki körlevél: ez is értékes honvédelem. 

A madarak és fák napja. Az Orsz. Állatvédő-
Egyesület nemcsak a tanügyi hatóságok és közigazgatási 
bizottságok útján, hanem közvetlenül is kéri a tisztelt 
tanítóságot, hogy a madarak és fák napját az idén is 
ünnepeltessék meg, az Orsz. Ifj. Madárvédő Ligát szer-
vezzék és fejlesszék és iskoláiknak e téren kifejtett mű-
ködéséről a Néptanítók Lapjának f. évi április közepén 
megjelenő számához csatolandó kérdőív felhasználásával 
illetékes kir. tanfelügyélőségüknél jelentést tenni szíves-
kedjék. A tavalyi 7000 iskolai jelentésről szóló VI. év-
könyvünk sajtó alatt van. Evkönyveinket, melyek az 
ünnepélyre való mintaelőadásokat is tartalmaznak, minden 
jelentéstevő iskola megkapja. Az idén különösen nagy 
jelentősége van az ifjúság természetvédelmi működésé-
nek és az ünnepély megtartásának, mert ez felüdítheti 
népünk elfásult kedélyvilágát és orvosolhatja közgazda-
ságunk és népszellemünk háborúoközta bajait. 

E G Y E S Ü L E T . 

Az Országos Protestáns Patronázs-Egyesület két 
hadi árvaháza javára április 10-én este 8 órakor a zene-
akadémia nagytermében hangversenyt rendezett, A hang-
versenyen P. Basilides Mária, a m. kir. opera tagja, 
dr. Hubay Jenő és Szendy Árpád professzorok működ-
tek közre. 

A brassói Katona-Otthon áldásos munkát végez. 
Erdekében a következő felhívást kaptuk, a melyet egész 
terjedelmében közlünk: „Édes hazánk férfiai erejét rég 
hadba hívta a hon védelme. Folyik a harcz ádázul, de 
reánk nézve dicsőségesen, még dicsőbb jövendőt ígérve. 
E nehéz, de dicsőséges közdelemben azonban mérhetetlen 
sokat szenvednek katonáink. E szenvedések enyhítésére 

óbára hivatott lelkek rnegaczélozására alakult 



városunkban a „Ker. ifj. egyletek szövetsége" támogatása 
mellett a „brassói Katona-Otthon" 1915 február hó 21-én. 
— Czélja az, hogy a harcztérről jött, vagy oda menendő 
katonáinknak a nehéz időben meleg otthont, nemes szó-
rakozást és erős lelket adjon. — A „katonaotthon" 
szükségességét Brassó vármegye, a város és katonai 
parancsnokság erkölcsi és jelentős anyagi támogatásával 
igazolta. De támogatásunkra sietett Brassó város közön-
sége is, nyelv- és valláskülönbség nélkül. — Otthonunkat 
az elmúlt év alatt Brassó vármegye, a város és közön-
sége 2000 K értékű felszereléssel, 2856 K értékű sze-
retetadománnyal és 4276'63 K készpénzzel, összesen te-
hát 9132'63 K értékkel segélyezte. — Közönségünk 
azonban már nem képes annyi más katonai jótékony 
intézmény mellett otthonunkat is kellő anyagi támoga-
tásban részesíteni. Azért bizalommal és jó reménységgel 
fordulunk azon egyházak, városok és községek vezető-
ségéhez — a kiknek egyházukból, vagy községükből 
származó fiaik katonaotthonunkban istápoltatnak — azon 
kéréssel, hogy saját fiaik érdekében jöjjenek támogatá-
sunkra és hozzák meg az egyházak egy-két templomi 
perselyezéssel, vagy társadalmi gyűjtéssel, a városok és 
községek jótékonyczélú alapjaik igénybevételével — azt 
az áldozatot, a mely képes lesz otthonunknak a további 
fennmaradást is biztosítani. — Hogy otthonunk munkás-
ságát bemutathassuk, tisztelettel közöljük az elmúlt év 
statisztikai adatait: Katonaotthonunk vendégszeretetében 
részesült összesen 41,439 katona és pedig 30,267 magyar, 
4574 német, 5949 román, 185 tót, 196 cseh, 120 horvát, 
51 lengyel, 52 szerb, 45 bosnyák. — Katonáinknak az 
otthonban és a város tanácstermében tartottunk 57 köz-
hasznú előadást mindannyiszor a 46. gy.-e. zenekarának 
játéka mellett. Napi olvasmányul nyujtottunk 35 féle 9 
nyelvű napilapot és folyóiratot. Kölcsön adtunk 980 köny-
vet. Kiosztottunk 26,700 drb. 5 nyelvű háborús alkalmi 
füzetet, 10,000 drb. 9 nyelvű evangéliumot, 6000 drb. 
hadi imakönyvecskét, 21,837 levélpapirost és borítékot, 
melyet otthonunkban írtak meg. Szórakoztatásukat szol-
gáltatta 32 féle 104 drb. ártatlan játékszer. Szeretet-
adományként nyertek 12,338 adag teát 238 kg. cznkorral 
és 345 kg. teasüteménnyelr és kiosztottunk 24,088 drb. 
czigarettát és szivart. — Úgy gondoljuk, hogy e mun-
kával is a jogosan várt végső diadalt segítjük kivívni. 
E tudatban óhajtjuk munkánkat tovább folytatni, sőt a 
„békében" is — közóhajra — állandósítani. Erre a 
rendkívül szükséges és áldásos munkára kérünk kegyes 
támogatást. Bolgár Mihály s. k. ny. kir. posta- ós táv.-
felügyelő gondnok. Tőkés Ernő s. k. ref. lelkész, vezető. 
Sütő Rezső s. k., Sipos Albert s. k. titkárok." 

A Prot. írod. Társaság Debreczeni Körének első 
estélye. A Debreczeni Kör első nyilvános prot. estélyét 
április 8-án rendezte. A kollégium díszterme ez alka-
lommal teljesen megtelt. A kántus szép éneke után dr. 
Erdős József köri elnök mondott megnyitóbeszédet. Majd 

dr. Kun Béla egyetemi tanár tartotta meg szabadelő-
adását a „Világi papok"-ról. Ügyesen csoportosított ér-
vekkel fejtette ki dogmatikai és egyházjogi szempontból 
ama tételt, hogy a prot. egyházban elkülönített papirend 
nincsen s ott a lelkészek és világiak nem elkülönített 
sorokban adnak kifejezést egyházias érzelmüknek és 
buzgóságuknak. A mi igazán naggyá és virágzóvá tette 
a prot, egyházakat, az a lelkészek ideálizmusán kívül 
elsősorban a világiak törhetetlen egyházhűsége. Baksay 
Sándornak idevonatkozó találó leírásával fejezte be nagy-
szabású előadását, Hammerstadt János zongoraművész 
három darab előadásával aratott sikert. A Mácsai Sándor 
vezetésével működő kántus újabb szép éneke zárta be 
az első prot. estélyt, a melyet május 10 én követ a 
második. 

G Y Á S Z R O V A T , 

Özv. Eötvös Sándorné, szül. Herczegh Karolina, 
néhai Eötvös Sándor fülöpszállási ref. lelkész hátra-
maradt hitvese, élete 70-ik évében, hosszas gyengélkedés 
után, f. hó 17. napján a zuglói parochián az Úrban csen-
desen elhunyt. Gyermekei: Eötvös József, Eötvös Flóra 
férj. Keresztesi Samunó, Eötvös Sándor, Eötvös Mária 
férj. Hamar Istvánné, Eötvös Ferencz, vejei, unokái, test-
vérei és nagy rokonság gyászolják az áldott emlékűnek 
elhunytát. A temetési szertartást a gyászháznál az elhunyt-
nak rokona, Haypál Benő végezte. A megható búcsú 
után a holttestet Fülöpszállásra szállították és ott a néhány 
évvel ezelőtt elköltözött férje mellé helyezték, Somogyi 
József ottani lelkész búcsúszavai után, nyugalomra. 

Eötvös Károly, a ragyogó tollú iró, a nagy védő-
ügyvéd. társadalmi életünk felejthetetlen tipikus alakja, 
f. hó 13-án elhunyt. Az egyházi szertartást Haypál Benő 
lelkész végezte; mesteri jellemzést adott az elhunytról. 
Veszprémben, a családi sírboltban helyezték nyugalomra. 

Nagy Károly szomotor-bodrogvécsi ref. lelkész éle-
tének 68 ik évében f. hó 9-én, hosszas szenvedés után 
elhunyt. 

Haffner Vilmos mekényesi ev. lelkész életének 
50-ik évében hosszú, kínos szenvedés után elhunyt. 

Bene László m. kir. államvasúti főfelügyelő, Bene 
Kálmán, gyönki gimn. tanár atyja, egyházunknak buzgó 
tagja, ügyünknek nemes lelkű barátja, életének 66 ik 
évében elhunyt. 

Bartlialos István ügyvéd, nagybirtokos, egyház-
kerületi és főiskolai ügyész, zsinati képviselő stb. stb. 
rövid betegség után f. hó 17-én, 67 éves korában, Buda-
pesten elhunyt. Pápán a ref. templomból temették. 

Áldott legyen emlékük! 



P Á L Y Á Z A T . 

Pályázat . 

Az alsóbaranya-bács-szlavóniai egyházmegyébe ke-
belezet t s lemondás folytán megüresedet t magyar ré t fa lu i 
(Eszék mellett) ref . lelkészi á l lásra pályázatot h i rdetek. 

Áz állás javada lma, az 1896-iki é r t éke lés szerint, 
2052 K. Ehhez , míg a fedezet rendelkezésre áll, az egye-
temes konvent még 1000 K-val já ru l . Az állás azonnal 
e l fogla landó. 

A pá lyáza tok kellőleg felszerelve 1916 má jus 81-ig 
Tó th Sándor espereshez Bács feke tehegyre küldendők. 

Petri Elek, 
püspök. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 

D—y B—a Gy—a. Elnézést kérünk a bosszantó hibáért. 
A beküldött költeményre, mint jeleztük, sor kerül. Gratulálunk! 
— Cz—k B—a B—s. Köszönjük a szíves figyelmet. Az egyiket 
mindenesetre közöljük. — N—y B—a K—s. Megkaptuk, köszön-
jük. Rövid idö múlva sor kerül reá. — S—a K—ly Bp. Megkap-
tuk a mutatványt, legközelebb közöljük. Szíves üdvözlet! 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

H I R D E T E S E K . 

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 és női divatczikkek ké-

pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

Serdülő fia, unokája , barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a cse -m zse <&s sx ~m S« esc zx 

„Cserkéséhíradót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyűla. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fílL, kül-
dendő Záfcorszky János czímére Pozsony, 
Hadtes tparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

tSÍ tX sjí tX zX «« <sX tX aSi z3£ tX zX & *X zü & tX eX zK tX 

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 rault évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

CSUHA ANDRAS K S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. L, 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

O I F Í l F O A T T O Sőzüzemre berendezett csász. 
I \ I L U I - < I Y " I I " és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
k 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 ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

G A Z D Á K BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság; 

Budapest, Kálvin-tér lO., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyős fellételek 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 irányban 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 
Elet üzlet 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. 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. 



Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneKesKönyu 
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 nagytiszteletü 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. 

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, I X . , Közraktár-u. 3 4 . 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árúforga lommal . 

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 maayai — villamos erűre berendezett — hangszergyár. 
O T f l l M H O O C D I C8-óskir.'udvari hangszergyáros, 
B \ I l ! Míf M & ^ r frl J a kir. zene-akadémia, szin-
y 8 U v i n y U L ü U l házak, művészek stb. szállítója. 

B u d a p e s t , II,, L á n c z í h d - u , 5 . sz, G y á r : Ontőház-u. 2 . sz . 
Továbuá ajánlja saját gyáraban készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangíokozo gerenda! s V í 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam koustruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

Most jelent meg! 

Mennyország Kapuja 
ImádságoK Konfirmált és felserdült ifjaK 

és leányok számára 
* 

Irta SzolnoKy Gerzson 
A hivatott imaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és ünnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
és kedélymozzanatokra. — Ára a 168 oldalra terjedő 12V» X 
8 l/? cm. nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytiszteletü Lelkészi 
Karnak 10 példány megrendelésénél darabját 96 fillér, 25 
példánynál 90 fillér, 50 példánynál 84 f i l lér, 100 pél-
dánynál 78 fillér, 1000 példánynál darabját 66 fillér ked-

vezményes áron szállítjuk. 

K a p h a t ó : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 



me 

gjj Daciára a2 óriási áremelkedésnek jjj 
régebbi bevásárlásaink folytán azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy 
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még mindig m é r s é k e l t á r a k o n vő'nkrenkdeíke21Lvr̂  ^ 
T c & t t Í T P a m u t v ásznak, sífonok, csínvat, 
L / C n V ^ d ^ n a K ^ kőper, kanavász végből vágott ^ 

w m i n t á i t ingyen es bérmentve küldi a czée. m ?W 
T T A A t 4 f minden árban raktáron. Klót, selyem és kasmírból szín- és w y a t t a s o a c i a n o K anyagmintákat, valamint árjegyzéket ingyen és bérmentve. zm 

ftl Méltóztassék egy levelezőlapon a mintákat sürgősen kérni. 
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g B U D A P E S T ; IV., C A L V I N - T É R í. S Z Á M | 

Háborús egyházi beszédek. 
Bokross Elek. Isten a mi erősségünk . . . 1.— 

Fülöp József. Templomi beszéd elő- és utó-
imádsággal. A világháború. Nagypéntek és 
húsvét ünnepeire 1 50 

Lencz Géza. Háborús beszédek II. k. . . . 5.— 

Lukácsy Imre. ímé hamar eljövök . . . . 1.80 

Szombati -Szabó István. A halál szérűje 3.— 

Szüts Lajos. Egyházi beszéd, tekintettel a 
1 20 

Soós Károly. Isten és a haza mindenünk. 
II. kiadás 1.20 

Egyéb újdonságok: 
Bitay Béla. A mit a lélek mond . . . . 4.— 

Csűrös István. Gyógyuló sebek —.30 

Kapi Béla. Háború és vallás 4.— 

Kuthy Béla gr. Költemények 2.— 

Seippel Pál. Kamm Adél. Ford. Földváry 
Elemérné 2.50 

Takaró Géza. A világháború zsoltára . . . —.10 

Takaró Géza. Valaki meghallja —.10 

Torró Miklós. Korszerű bibliai magyarázatok. 
I. kötet 2 

Ugyanaz. II. kötet 2.— 

Victor János. A hazaszeretet eszménye . . —.40 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 3 9 8 2 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIESISKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr . 
lielső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetség: tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetés 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 Éle t Könyvébő l : A boldogság isteni alapja. G. —• Vezé rez ikk : Kuyper Budapesten. Sebestyén Jenő. — Má-
sodik e z i k k : A középiskoláink nemzeti és vallásos nevelése. Nánay Béla. — T á r c z a : Vártán. Domby Béla. — 
B e l f ö l d : Az Egyetemes Tanügyi Bizottság gyűlése. II. p. — Kül fö ld i h í rek . — A mi ügyünk . — I roda lom. 
— Egyház . — i sko la . — Egyesü l e t . — Gyászrovat . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

A boldogság isteni alapja. 
„Monda néki Jézus : Mivel-

hogy láttál engem, Tamás, hit-
tél : boldogok, a kik nem lát-
nak és hisznek." Ján. 20.2!l. 

Méltóságos, hatalmas és metafizikai mélységű ez 
a kinyilatkoztatás, a melyben az Ur féltárja előttünk az 
igazi felsőbbrendű boldogság mennyei alapjait. Mert van 
alacsonyabbrendű boldogság is, a mely csak földiekre 
épít s gyökerei csak a földi élet talajából szívják ned-
vüket. Szóval ugyanaz a különbség, a mi van a földi 
és a mennyei kincsek, látható és láthatatlan dolgok kö-
zött. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. . . 
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben . . . " 
mondja az Ur. Vagy mint az apostol mondja: „ . . . n e m 
a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a 
láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." 

A boldogság magasabbrendű és isteni formája az 
élő Isten megismerése és vezetése nélkül nem lehetsé-
ges. A hit jelenti az élő Istennel való egységet és talál-
kozást s jelenti azt az alapot, a melyre lelkiéletünk egész 
magasabbrendű világának fel kell épülnie. A míg e nél-
kül járunk, csak küzdelem, hánykolódás ós vergődés az 
életünk. A Tamások lelke és bizonyosság'után való szom-
júhozása lehet igen tiszteletreméltó a tudományban, de 
nyugalmat nem ad, boldogságra nem vezet. A míg csak 
intellektuális úton akarjuk az Istent vizsgálni és értel-
münk ítélőszéke elé idézni, addig nem találjuk meg őt. 
És a míg a Krisztus alakjához is csak a kritika boncz-
késével, külsőségekbe kapaszkodva akarunk közelíteni, 
addig nem értjük meg őt, addig Isten lelke csodáinak 
sugárzását nem érezzük ki a tekintetéből,, addig nem 
látjuk meg az élet titkát, a melyről a fátyolt ő lebben-
tette fel egyedül s a melyet az ő lelkén keresztül lát-
hatunk meg mi is csupán. „Boldogok, a kik nem látnak 
és hisznek." Modern nyelven így is mondhatnánk : Bol-

dogok, a kiket nem az intellektuális megismerés száraz 
szomjúsága, hanem az Istennel való titokzatos egység s 
az 0 iránta való véghetetlen, eleinte öntudatlan, de foly-
ton öntudatosabbá váló szeretet intiutív érzése vezet. 
Vagy más szóval: a kik nem azt hirdetik a hitetlenség 
nyelvén, hogy nincs hely a mindenségben, a hol az Is-
tent elképzelhetnénk, hanem a hit mély, ösztönszerű, 
rejtelmes érzésével azt tudják, hogy nincs hely ezen a 
csodálatos világon, a hol az Istent ne látnánk, ne érez-
nénk, ne képzeihetnénk el. 

Ez a titokzatos, gazdag, az örökkévalóság mélysé-
geinek forrásaiból táplálkozó hit az emberi lelkek ter-
mészetes érzése. A kinek lelkében ez így ébred fel, az 
van még a legfrissebb, leggazdagabb, legmélyebb ösz-
szeköttetésben az örökkévaló Istennel. A Tamások száz-
féle modern formában jelentkező lelki életének útja már 
kerülő út, küzdelmes, szenvedésekkel, tövisekkel meg-
rakott nehéz ösvény. De azért, ha mindvégig kitartanak, 
ha igazán keresik az Urat, végül nekik is ott kell le-
borulni, az első, az egy előtt, a k i „az Alfa és az Omega, 
kezdet és vég . . . a ki van és a ki vala és a ki eljö-
vendő, a Mindenható." 

A legmagasabb rendű emberi boldogságnak csak 
egy alapja van: maga az I s t e n . . . „Boldogok, a kik nem 
látnak és hisznek!" G. 

KUYPER BUDAPESTEN. 

Rendkívüli és várva várt vendég érkezett Kuyper 
személyében húsvét hétfőjén este Budapestre. A háború 
hasznai közé számíthatjuk az ő jövetelét is. Mert egé-
szen bizonyos, hogy e nélkül most nem üdvözölhettük 
volna nálunk Hollandia legnagyobb fiát. 

Kuyper jelentőségéről ez alkalommal talán nem is 
kell szólanom. Ha nem is ismerik őt mindenütt egyfor-
mán, a mi lapunk közönségének bizonyára nem kell őt 
bemutatnunk és külön is jellemeznünk. Csak az a kár, 
hogy nem a mi vendégünk gyanánt jött most hozzánk 



s ezt ittléte alatt többször hangsúlyozta is. Más nagy 
világpolitikai kérdések vezették Berlinbe, Bécsbe és 
Budapestre. Nem írhatunk róla nyíltan, csak azt kíván-
juk, hogy bár lenne fáradozásainak eredménye. 

Mindamellett azonban természetesen a legnagyobb 
érdeklődéssel viseltetett a magyar reformátusság iránt 
is. A debreczeni polgármester szép holland nyelvű meg-
hívójára Debreczen meglátogatását is tervbe vette s Buda-
pesten ár. Darányi Ignáczot ós Bernát Istvánt is fogadta, 
mint egyházkerületünk elnökségének üdvözlő tolmácsait. 
E sorok írójával többször és igen sokat beszélt a kál-
vinizmus magyarországi helyzetéről. Külön intervjút is 
kértünk tőle néhány egyházi kérdésre vonatkozólag. 
Ennél azonban újra hangoztatta, hogy nem akar most 
egyházi kérdésekről a nyilvánosság számára sokat nyi-
latkozni. Mindazáltal megengedte, hogy egyik beszélge-
tésünk eredményét e lap olvasói számára összegezhes-
sem. Ezt óhajtom az alábbiakban közölni. 

A Ritz-, illetve most már Dunapalota-szállóban fo-
gadott Kuyper kedden délután félkettőkor. Előre is ki-
jelentettem, hogy csak egyházi és egyházpolitikai vonat-
kozású dolgokra nézve szeretném megkérdezni a véle-
ményét. Helyeslőleg vette tudomásul. Miután pedig itteni 
programmjáról s a debreczeni útról néhány szót váltottunk, 
áttértem a holland viszonyok tárgyalására. Azt kérdeztem, 
hogy mit gondol, fog-e újra egyesülni az általa megszer-
vezett Oereformeerde Kerk a régi nagy egyházzal, a 
melyből kiszakadt? Nehezen hiszem — válaszolta —, 
mert sem a mi szervezetünket nem fogadják el, sem 
megfelelő hitbeli erő nincsen bennük. A nagy Hervormde 
Kerk fele ma már hitetlen elemekből áll, papjainak egy 
része pedig csak azt nézi, hogy zavartalan, nyugalmas 
paróchiája és jó fizetése legyen, egyébbel azután nem 
törődik. Ezeknek az embereknek sem érzékük nincs hozzá, 
sem fogalmuk niucs arról, hogy mi az az egyház, a 
Krisztus egyháza . . . 

A debreczeni főiskola átadását nagyon fájlalja s 
erről egész ittléte alatt (még idegen újságírókkal is) so-
kat beszélt. Anyagi, pénzügyi szempontokat (szegénység 
stb.) különben nem fogad el. 

Ezzel kapcsolatban rátértem az ő általa alapított 
amsterdami Szabad Egyetemre s megkérdeztem, hogy 
mennyi annak az évi költségvetése, hallgatóinak szel-
leme, mennyi fakultása van, stb. ? Elmondta, hogy lénye-
gében még csak három fakultása van: theologiai, jogi 
és szépirodalmi. Az orvosit csak most kezdik lassan 
megszervezni. A tanárok jelenlegi száma tizennégy, az 
évi költségvetés 200,000 K-t sem tesz ki. Szóval, kis 
egyetem, de az a lényeg, hogy református egyetem, egy-
séges, határozott ós komoly elvekkel. A hallgatóknak 
például mindegyik fakultáson komoly hívőknek kell lenni 
és csak úgy tehetnek vizsgákat, sőt még doktori vizsgát 
is, ha a vizsgálat alkalmával ünnepélyesen kijelentik, 
hogy életükben s tudományos s egyéb munkájukban a 
kálvinizmus elvei szerint cselekesznek s azokat érvénye-
sítik minden vonalon. És csakis így érthető' meg, hogy 

olyan erős és határozott jellemeket nevel ez a főiskola 
minden fakultásán. Az egyetem a szó igazi értelmében véve 
különben még államsegélyt nem húz, csak évi 16,000 K-t 
az egyetemi helyiségek bérlete részére. Egyébként azon-
ban elvileg nitics kifogása Kuypernek az ellen sem, hogy 
a szabad egyetemek, mint nyilvános közoktatási intéze-
tek, épen úgy, mint az alsóbbrendű iskolák, államsegélyt 
is élvezzenek. 

Megkérdeztem azután a véleményét az uniót ille-
tőleg is. Ezt azonban Kuyper egy kézlegyintéssel intézte 
el. Képtelenségnek és szerencsétlen tervnek mondja, a 
mely csak kárt okozhat mindkét félnek. 

A reformáczió 400 éves jubileumára vonatkozólag 
is érdekesen nyilatkozott. Nálunk — azt mondja — még 
egyáltalában nem beszélnek az évforduló megünneplé-
séről. Ez a mozgalom az ón meggyőződésem szerint csak 
azokban az országokban erős, a hol a lutheránizmus 
túlsúlyban van, vagy jelentős szerepet játszik. Nálunk ez 
nem így van. Mi 1817-ben sem ünnepeltünk és azt hi-
szem most sem tesszük. A mi reformátusaink egyébként 
sem szeretik az ünnepélyeket. Hiszen emlékezhetik, hogy 
1909-ben Genfben sem voltunk o t t . . . 

Megkérdeztem végül, hogy mi a véleménye rólunk, 
a mi egyházi viszonyainkról? Milyennek gondolja a kál-
vinizmus jövőjét, szerepét Magyarországon ? Erre azonban 
szintén kitérő választ adott. — Nem ismerem még eléggé 
az önök életét — mondotta. — Most nem is ennek a 
tanulmányozására jöttem. Hanem megígérem, hogy a 
háború után eljövök újra s akkor minden időmet a ma-
gyar reformátusságnak szentelem. — A mi a jövőt illeti, 
az a kérdés, hogy az egyház tagjai hívök-e vagy nem ? 
Ezen fordul meg minden. Azt sem tudom, hogy a ma-
gyar reformátusok zömét milyen emberek alkotják ? Ná-
lunk az a baj, hogy a kálvinisták mind csupa kis embe-
rek (kleine luyden). A magasabb társadalmi osztályokban 
és az arisztokrácziában alig vannak híveink. Talán önöknél 
is vannak ilyenféle akadályok? — Sőt ellenkezőleg — 
feleltem —, nálunk minden társadalmi osztályban vannak 
embereink. Van erős faj magyar parasztságunk, erős in-
telligencziánk, temérdek nemesi és elég sok főnemesi 
családunk, csakhogy az általános hitélet gyöngült meg 
minden vonalon . . . " Ez már baj — mondotta Kuyper —, 
pedig ilyen nagyszerű képviselettel nagy hatalom lehetne 
a kálvinizmus Magyarországon. — Elmondtam azután, 
hogy még így is felszínen tudjuk magunkat tartani az 
iskolák és egyes kiváló nagy egyedek által ; egyébként 
azonban nem vagyunk eléggé szervezettek a szervezett 
szoczializmus, a szervezkedő szabadgondolkodás és a 
nagyszerűen megszervezett róm. katholiczizmussal szem-
ben. Nincs igazi erős sajtónk, egyházi, tudományos és 
népies irodalmunk s a mi van, nem az egész országra 
szóló, hanem kerületenkint tagozódó . . . 

Az intervjú után még abban a szerencsében része-
sültem, hogy elkísérhettem Kuypert a Mexikói-úti hadi-
kórházba, leányaihoz. Útközben még sok mindenről volt 
alkalmam vele beszélgetni. Megkérdezte, hogy hogyan 



állanak nálunk a róm. katholikusok, milyen a különböző 
ref. főiskolai és középiskolai tanárok szelleme, stb.? Nagy 
hibának tartja különösen azt, hogy nincs országos jelen-
tőségű és súlyú sajtó, a mellyel ügyeinket szolgálhat-
nánk és érdekeinket védhetnénk . . . 

Strijdt maar kard, hoor! „Csak harczoljatok kemé-
nyen!" Ezzel búcsúzott tőlem kedden délután a holland 
vaskanczellár. S én meghatva, csodálkozással és hálával 
néztem a modern kálvinizmus legnagyobb emberét, ki 
79 évvel a vállain, egy rendkívüli élet csodás eredmé-
nyeivel és munkájával így biztat bennünket. A nemes 
harczok jó részét ő már megharczolta, de annyira fia-
talos és örök energiával van teli, hogy bármely percz-
ben hajlandó lenne talán az egész életet újra kezdeni. 
Valóban igaza volt egy holland újságnak, a mikor azt 
írta róla: „...csodálatos egyetemes szellem. Semper Do-
minus ..." Semper Dominus ... ez jutott mindig eszembe, 
valahányszor csupa energiát sugárzó arczát néztem s 
vele beszéltem. 

Sebestyén Jenő. 

KÖZÉPISKOLÁINK NEMZETI ÉS VAL-
LÁSOS NEVELÉSE. 

Az ember, a ki természeténél jóval magasabb er-
kölcsi elveket hirdet, szógyenli valóját, gondosan elrejti 
ós elsajátítja a mimikrit, a melyről a természetrajzok 
megjegyzik, hogy a gerinczesek között is elég gyakori. 
A nagy, a „dicső" pusztulás azonban sok egyébbel együtt 
széttördelte azt a féket is, a melyet a békében külön-
böző szempontokból raktunk magunkra. Utat nyitott a 
közönségességnek, a lélek rosszabbik részének is, a mely-
nek többé nem kellett magát titkolnia. Talált szent dol-
gokat, a melyekbe belekapaszkodott s ezek görögtüzében 
erénynek képzelte magát, vagy hitte, hogy annak fog 
látszani. Nos, a „látszat" megcsalta. 

A háború sok keserű tanítása között ezt is tanítja 
nekünk; kegyetlenül megállapítja, hogy faragott képet 
alkottunk magunknak — az emberről. (Prohászka.) Cso-
dálatos gyakorlati ügyességgel és technikai felkészült-
séggel vívja háborúját, az eszközöket megváltoztatta, a 
katapulták és ballisták helyett negyvenkettős ágyúkkal 
lő. De Ő maga csak az maradt, a ki Priamus magas 
várát lerombolta, Jeruzsálemet feldúlta, az arab művelt-
séget elpusztította, Európára zúdította a harminczéves 
háborút s a czivilizáczió vérén és iiszkén át űzte a gloire 
szivárványát. Az ember ember maradt. 

Ha a „jelszavas pedagógia" kuruzslásaival szemben 
felvetjük a komoly kérdést, hogy mit kíván a neveléstől 
az ú j korszak, a régi, sokat emlegetett kívánságát is-
mételheti : embert. Száz háború után is (Isten óvjon még 
egytől is) ez marad a nevelés örök czélja. Eddig inkább 
jámbor óhaj maradt, mert ez a czél az iskolában lassú 
eltolódást szenvedett. A czél eszközei közé tartozott az 
ismeretanyag-közlés. Az eszközből czél lett ; az iskola 
közölte az anyagot alaposan és a kitűzött időre elvégezte 

pontosan. Újabb eltolódás következett. A tanulók és 
szülők mesebeli l|úsatengert láttak áz anyagban, a me-
lyen a sok reménnyel bővölködő királyfinak keresztül 
kell ennie magát, hogy Csipkerózsika kisasszonyhoz el-
juthasson. így született in^g a képesítő iskola, a mely 
alkuba állt a körülményekkel, néhol pedig rendszeresen 
képesítette a tudatlanságot is, ha ezt a bűnét bármiféle 
szemponttal mentegethette. (Pl. át kell engedni, mert 
más pályára nem alkalmas.) 

A háború sürgeti, követeli, hogy térjünk vissza 
ettől az iskolától nevelő iskolához. Ettől pedig a czél 
érdekében sok kisebb-nagyobb újítás mellett a nemzeti 
és vallásos nevelés reformálását kívánja. 

A nemzeti nevelésnek meg kell tisztulnia azoktól 
a sallangoktól, a melyekkel eddig a lényeget eltakarták. 
Történeti alapon épült volna fel, de abban kulminált, 
hogy ódákból és regényekből alkotott szemléleti formát 
adott. Ezen keresztül mutatta be, meglehetős sablonosan, 
a multat. A jelennel és a jövővel szemben pedig pasz-
szive viselkedett és várta azt a kort, a mely feleleveníti, 
a régi dicsőséget. Eredménye inkább retorika lett, mint 
cselekedet. Volt benne valami általánosított egyéni hiú-
ság, a melyet már Kölcsey megrótt a Parainesisben. 
Volt benne bizonyos gyűlölet, a mely részben a párt-
szellemben vezetődött el, részben határozatlanul lobogott, 
a múltban keresett tárgyat, a mellyel ideiglenesen he-
lyettesíthette a valóságos objektumot, a melyet a későbbi 
alakulások jelölnek ki. 

A mult és jövő között elfeledte a jelent, nem szá-
molt a nemzeti élet szükségeivel és nem mutatott rá 
arra, hogy a hazaszeretet több mint szó, több mint ex-
tázis. több mint tömjénezés, több mint ócsárlás. Ez 
komoly dolog: maga kötelességteljesítés. Xenophon fel-
jegyzi Sokratesnek eme szép gondolatát: „Azok a Ieg-
derekasabbak és az istenek előtt legkedvesebbek a föld-
művelésben, a kik a földművelést jól végzik; az orvosok 
között, a kik legjobban orvosolnak, a kormányzásban, 
a kik legjobban kormányoznak; a ki pedig semmit sem 
teszen helyesen, azt mondá, az sem nem hasznos ember, 
sem az istenek előtt nem kedves". (Memorabilia.) Ezt a 
gondolatot, ha auctoritas kell, német példa után, de a 
nélkül is átvihetjük a hazaszeretetre. Hazaszerető ember 
az, a "ki nem ajkán hordozza e nevet, de lelkiismeretes 
pontossággal teljesiti a maga dolgát a maga helyén és 
nemcsak úgy forog ott, mint a gép kereke, de érzi azt, 
hogy munkája a nemzet munkájának egy része s a 
haladás szolgálatában áll. 

A mi társadalmunk szívesen helyettesítette ezt a 
nehezebbet a könnyebbel, a mely szavak és vélemények 
ellenében elnézte a közhaszon kárára ápolt kényelmet. 
Nem kívánta meg a kötelességteljesítést, nem tette a 
megítélés mértékévé, sőt jó néven vette a könnyű fel-
fogást és erényt csinált a hivatási és hivatali noncha-
lanceból. 

A nemzeti nevelésnek hangsúlyoznia kell, hogy az 
egyén főképen polgár, az állam pedig elsősorban kultúr-



közösség, a mely az egyének erejét összefoglalja, hogy 
a közös erő megsokszorozza az egyes erőt. Hazánk részt 
vett Európa művelődési munkájában, történelmének ezek 
a legszebb lapjai és részt kell vennie ezután is. Tehát 
a nemzeti nevelésnek elő kell készítenie az ifjúságot 
arra a feladatra, a mely már akkor vár rá, midőn az 
iskola kapujától búcsút vesz. Megmutatja, hogy a mű-
velődés, a gazdasági élet, a szocziális bajok, a közfel-
fogás, a magán- és közélet minden tere lelkiismeretes 
és a fejlődést szolgáló munkát, példájában nevelést vár 
tőle. A nemzeti nevelés e szerint: képesítés a nemzeti 
munka elvégzésére. 

Óvakodnunk kell azonban bizonyos egyoldalúságtól, 
a mely épen most nagyon népszerűnek látszik. Német-
országban is nagy hatást ért el Adolf Matthias könyve 
(Wie erziehe ich meinen Solin?), a mely hangoztatja, 
hogy minden idegen hatástól mentesíteni kell magunkat. 
Ez a futtában termelt idea a betegségnél rosszabb or-
vosságot ajánl. De ma már lehetetlen kínai fallal körül-
venni akár Kínát is. Ellenkezőleg áll a dolog. A nem-
zeti nevelés tanítson meg arra is, hogy nyitott szemmel 
nézzünk mindenüvé s a mi jó, megtartsuk és magun-
kévá tegyük. A felületes vagy tudatlan általánosítással 
szemben mutathatunk Szent István, a francziáktól tanuló 
Bessenyei, a németeket, követő Kazinczy, vagy Széchenyi 
példájára. Sőt a világháborútól kisiklott gondolkozás 
előtt egyenesen hangoztatnunk kell, hogy „az még nem 
kozmopolitizmus, ha más nemzetiséghez tartozó ember-
társunkat velünk egyenrangúnak tekintjük, s nem tart-
juk barbárnak, ha vele szemben nem csupán gyűlölséget, 
irigységet és megvetést érzünk." (Berzeviczy Albert: 
Budapesti Szemle 1915, 334.) 

Ebben a nemzeti nevelésnek segítője lesz a val-
lásos nevélés. Ennek is meg kell változnia, mert a val-
lásos léleknek a szomorú tapasztalatok bőséges példatárát 
tárta fel a háború. Az első perczekben, a katonazenés, 
virágos vonatok idején, mikor megteltek a templomok, 
virágzott a reménység is: elközelgetett az erkölcsi meg-
tisztulás és a hit új ráébredése. Az első reménységet 
korai fagy hervasztotta el, a másodikat pedig későbbi. 
A nagy örvendezések után kiderült, hogy ez legnagyobb 
részben a kétségbeesés és félelem (? ? Szerk.), biztosság 
keresése volt, a mely ezekkel ébredt és ezek lecsilla-
podásával el is mult. És minden folyt a régi mederben. 
A lélek átalakítását és megtisztítását sablonnal és for-
mákkal helyettesítették. Jézus parancsának: szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat — a második felét gon-
dosan betartották. A más életét kevésre becsülték; is-
tenes cselekedetnek tartották a magunk javáért feláldozni. 
A más baján könnyen megvigasztalódtak. A mit egyik 
kezükkel elrontottak, a másikkal, a jótékonysággal csak 
kis részben hozták helyre, különböző zúgolódások kísérete 
mellett. Sokszor a pillanatnyi megindulás vagy épen a 
hiúság kísérete -mellett, (Ez egyoldalú kemény ítélkezés! 
Szerk.) 

Sok elmulasztott munkára vezethető vissza ez. Ha 

felveti Romáin Holland a keserű kérdést : Az egyház 
nem akarta a háborút. De mit tett a megakadályozására? 
— sajnos, ezt felelhetjük: majd ezután több Öntuda-
tatossággal, több erővel fog az emberek megváltoztatá-
sához. De most már meg kell tennie, mert az emberi 
cselekedetek nem a végzettől repülnek a világra. (El-
végre, ha sok részben pogányok vagyunk is, de már a 
moirában nem hiszünk.) 

Vallásos nevelésünket eddig téves gondolat irá-
nyította. Azt gondoltuk, hogy a felekezeti iskola már 
magától vallásosait nevel a számtannal, a földrajzzal, a 
természettannal stb. A vallástanítással is gondoltunk, 
tudniillik vitattuk, hogy mennyire fontos ez a felekezeti 
iskolával együtt. Pont. A vallástanítást körülbástyáztuk 
a kerületi partikulárizmus védőbástyáival. Kezeltük, mint 
tananyagot, azzal a szokráteszi gondolattal, hogy tudás — 
erény, ismeret = cselekedet. Sőt, nem hiába a tantárgyak 
középpontja, konczentráltuk is, még pedig a történelem-
mel és bizonyítgattuk, hogy hivatását leggyönyörűbben 
Bocskay, Bethlen, I. Rákóczi György felkelésében és a 
pátenssel szemben való ellenállásban töltötte be. És gon-
dunk volt arra, hogy az intézet értesítőjében s a sta-
tisztikában ragyogjon a vallástanítás. Ragyogott is, néha 
nem kis csodálkozására azoknak, a kik tudták, hogy a 
szavak nem fedik, haném csak fedik a valóságot. 

Egyéni vallásosságot, személyes hitet kell nevelni. 
Szükséges, hogy magának a vallástanárnak legyen egyéni 
hite és élete. Az apostolok, evangéliumok, reformátorok 
hitének megismertetésén kívül foglalkozzék a tanulók 
hitével is. Az esetleg időszerű vagy lényegtelen dolgok 
érdekében való apologetizálásnál előbb való rámutatni 
arra, hogy a vallásnak helye van a mundus intelligi-
bilisben és sok tennivalója van mind az egyének, mind 
a közéletében. Mert a krisztusi eszmék még nem győzték 
le a formákat és korántsem hatották át az emberiséget. 
Mutasson rá, hogy a hol keresztyénség van, ott vannak 
valóságos erények és értékes élet; a hol keresztyénség 
nincs, ott még a keresztyének között is felismert és fel 
nem ismert bűnök vannak. Sajnos, az élet és a törté-
nelem is könnyűvé teszik ezt a szemléltető vallástanitást. 
Mutassa meg a lélek szükségeit és jó oldalait, még-
pedig nem a lélekét, hanem a mi lelkűnkét. Prédikálá-
sunk és tanításunk nagyon is nagy általánosságokban 
mozog; nem tanítja meg, hogy a bűn, a vétek, gyarlóság 
nem valami erkölcstani idea, valami a föld egyik vagy 
másik részében elterjedt kór, hanem a mi lelkünk be-
tegsége és gyengesége. Ignotus találóan jegyzi meg, 
hogy az erkölcsi parancsok második személyű fogal-
mazása rossz. Ne lopj! — ezt így értelmezik: te ne 
lopj, majd én lopok kettőnk helyett. (Olvasás közben.) 
Az erényről is meg kell mutatni, hogy nemcsak a tör-
ténelemben és a regényhősökben található, hanem meg-
valósítható a mi életünkben is, akár szűkkörű, akár 
széles körre terjed. 

Ez a személyes vallásosság értékesebb és szüksé-
gesebb, mint az eddig kialakult kálvinista öntudat, a 



mely a kálvinistaság mértékét a vastag nyakban ismerte 
fel, megvalósulását pedig a kálvinistaság sablonos em-
legetésében látta. Ehhez a kálvinistasághoz a születésen 
kívül egyébbel nem járulhatunk. (Ez sem a magunk 
érdeme.) 

Tehát a vallásos nevelés a vallást mint az élet 
szabályozóját, az emberi fejlődés nélkülözhetetlen esz-
közét fogja fel. Arra nevel, hogy az egyén a vallást 
keresse a maga életében. Tetteinek és ítéleteinek ez 
legyen a mértéke. A czél: vallásos személyiség. Ne 
járjon tehát a tanítás csak a Biblia, konfesszió és tör-
ténet körében, hanem jöjjön egészen közel az élethez. 
Mert a vallás nagyon szükséges az iskolában, de a 
theologia magamagát tessékeli ki. 

Ezek a feladatok várnak a háború után, nem, talán 
még alatta a középiskolára. Miért épen r á? Valahol meg 
kell változtatni az emberi nevelést, még pedig sürgősen. 
Ennyit kétségtelenné tett a háború. A jövő kialakí-
tására pedig legalkalmasabb, sőt talán egyetlen eszköz 
az iskola. Az iskolák közül a középiskola. Ez a nemzet 
zömének iskolája, legáltalánosabb határt ez érhet el. 
A vezető elein is innen kerül ki. Ezeket kell másként 
nevelni, hogy másként neveljék és igazgassák a rájuk 
bízottakat. Ha nem így lesz, a tantárgy és módszervál-
toztatás, sőt a tervezett óratöbblet is csak a régiekre 
húz új köntöst. Akkor újból rejtegethetjük magunkat, 
takargathatjuk lelki szegénységünket a szép szavakkal, 
a míg valami kegyetlen nagy dolog újból nem tart elénk 
tükröt: ecce homo. 

Nánay Béla, 
főgimn. tanár. 

T Á R C Z A . 

Vártán . 

En az élet seregébe álltam, 
Kis csapatomnak zászlósa vagyok. 
Nappalok és éjjek órájában 
Mindig a vártán silbakolok. 

Királyságom szép álomvilágát, 
Hol a hit ma is legnagyobb hadúr, 
Megőrzöm én és védem a várát, 
Pedig az ellen mesgyéimbe dúl. 

Hidat ver a gond sok katonája. 
Sűrű sorokban rám tör az ellen. 
Kopott zubbonyom a tüzet állja, 
11a bár száz sebből vérzik a mellem. 

Nagy lázas álmok szegényes ágyán, 
Hova az élet parancsszava vet. 
Fenn silbakolva, miként a vártán 
Harczolom hittel ezt az életet. 

Másnak lehet hírneve, több zsoldja, 
Nekem elég, ha így mehetek el. 
Fehér homlokkal, szegény zubbonyba, 
A becsületrend nagy keresztjével. 

Domby Béla. 

B E L F Ö L D 
Az Egye temes Tanügy i Bizottság gyűlése . 

II. 
A három jogakadémia (Kecskemét, Mármarossziget, 

Sárospatak) mult tanévi állapotáról dr. Kun Béla ter-
jesztette elő nagy érdeklődést keltett jelentését. Most is 
rámutatott a közismert tényre: ezeknek a főiskoláknak 
válságos helyzetére. Exisztencziájuk valóban nagyon két-
séges, fenntartásuk szükségessége nagyon problematikus, 
a hallgatók száma különösen a két előbbi helyen évről 
évre csökkenő, nem is szólva a mult évi rendkívüli hely-
zetről. Folyamatban van a jogi szakoktatás reformjára 
való előkészület, a döntés, a végleges rendezés nem-
sokára bekövetkezik. Ennek mikéntjétől függ a mi jog-
akadémiánk sorsa. Azt hiszem, nem csalódom, ha mon-
dom, hogy az állani szívesen venné, ha mi magunk, 
illetve a felekezetek maguk húznák meg a halálharangot 
ezen intézetek fölött, ő maga nem akarja ezt direkt 
rendelkezéssel megtenni. Mi sem akarjuk kimondani fe-
lettük a megszüntető ítéletet és így történik, hogy húzó-
dik, halasztódik az ügy és marad a nagy bizonytalanság 
és a mi ennél is fontosabb: marad a három intézet fenn-
tartásával kapcsolatos nagy teher, a melynek hordozását, 
tekintettel egyházunk egyéb kiáltó szükségeire, mi iga-
zán nehezen engedhetjük meg magunknak. A bizottsági 
gyűlésen az a nézet alakult ki, hogy abban az esetben, 
ha r. kath. jogakadémiák fennmaradnak, maradjon meg 
nálunk is legalább egy jogakadémia, nem annyira a 
hallgatókra való tekintettel, mint inkább a tanárnevelés 
czéljából. De világos, hogy ez a czél azután nem 
lehet egyik vagy másik egyházközségnek (Kecskemét!) 
vagy egyházkerületnek specziális, hanem egyházunk 
egyetemes ügye és érdeke s így a fennmaradó jogaka-
démiának fenntartása is ennek vállára kell, hogy nehe-
zedjék. Hogy melyik maradjon meg és mily eszközökkel, 
e felett a kérdés felett még sok-sok szó hangzik majd 
el. A mult évben egyébként a három jogakadémián 27 
tanár működött (az óraadókon kívül); Kecskeméten a II. 
félévben 47, Máramarosszigeten 104, Sárospatakon 8G 
hallgató, összesen 247 hallgató volt beírva (125 ref.). 
Sokan hol vannak már most ezek közül! Itt említjük 
meg. hogy a debreczeni úgynevezett „felsőbb oktatási 
intézetnek" 14 egyetemi joghallgató tagja volt, ezeknek 
volt joguk legáczióba menni és csak ezek részesülhetnek 
a régi intézet egyéb jótéteményeiben. Hogy más tekin-
tetben mi volt a haszna ezen intézethez való tartozá-
suknak, arról nem szólt a jelentés. 

A gimnáziumok mult háborús tanévéről Ravasz 



Árpád budapesti főgimnáziumi igazgató adott nagy gond-
dal szerkesztett jelentést. .28 gimnázumunkban a tanulók 
létszáma az előző évihez képest a viszonyoknál fogva 

^természetesen csökkent. Vizsgát tett 9482 tanuló, a kik 
közül 252 leány volt, 61-el több, mint az előző évben! 
Legtöbb volt Kunszentmiklóson. A tanulók közül 5904 
(62*3%) volt a református, 532 róm. kath., zsidó 1348! 
Legtöbb református tanuló volt Debreczenben (94%), 
Patakon (79%)' Kolozsváron (76 '8%); legkevesebb volt 
Rimaszombaton (30%), Gyönkön (46%), Halason ugyan-
annyi. Az eredmény normális volt; legtöbb elégtelen 
volt Mezőtúron (38*29%), legkevesebb Kisújszálláson 
(10-6%). Érettségit tett 952; sikerrel 889 (93-4%);. a 
bukások perczentje mindössze (6'6%)- Hadi érettségit 
335, osztályvizsgát 145, összesen 480 tanuló tett. 
A lelkészi pályát még kevesebb választotta, mint az előző 
években, mindössze 4 -5%- Ösztöndíj és jutalomdíjakban 
289,613 K-t osztottak ki, legtöbbet Debreczenben, Nagy-
enyeden. Mindössze 518 katona tanuló volt. A tanári 
testület állt 391 rendes és 56 h. tanárból. Ezek közül 
119 teljesített katonai szolgálatot. Elestek: Czira Dénes, 
Somody Gergely Kunszentmiklós, Huszár György Nagy-
Kőrös, Horváth Kálmán Csurgó, Bodola Gyula Pápa, 
U. Szabó Gyula Debreczen, Gál János, Kiss Ernő, Mar-
salkó Gusztáv Hajdúböszörmény, Czira Lajos Mezőtőr, 
Szabó Imre Kolozsvár, Báthory .József Marosvásárhely, 
Szabó Árpád Nagyenyed. Öt gimnázium kivételével min-
denütt volt köztartás, ebben 3380 tanuló nyert ellátást, 
internátusi bennlakó 2082 volt. A gimnáziumok tiszta 
vagyona volt 35 637,422 K. Bevétel 3.682,025 K. Hiány 
volt 58,110 K. Az internátusi vagyon 5.669,990 K. 

A felsőbb leányiskolákról is Ravasz Árpád, referált. 
Négy van: Budapesten Debreczenben, Miskolczon, Szat-
márnémeti t A debreczeni gimnáziummal van kapcsolat-
ban, ügy hogy a négy osztályon felül van két felsőbb 
leány- és négy gimnáziumi osztály. Jellemző, hogy ott a 
VI. felsőbb leányosztályban nem volt növendék. A tanulók 
száma 859. A legnépesebb volt a debreczeni (323), a 
legkevesebb tanuló volt a budapestiben (72). Volt 35 
rendes és 5 h. tanár, a kik közül 4 volt katona. Mind-
egyik mellett volt internátus, összesen 204 bentlakó 
növendékkel. A díjak voltak: Budapesten 1420,Miskol-
czon 700, Debreczenben 700 K, Szatmáron ugyanannyi. 

Sok szó esett a gimnáziumi leánytanulókról. A kon-
vent felhívta a mult évben a kerületeket, tegyenek je-
lentést azokról a feltételekről, a melyek mellett gimná-
ziumaikba a leányokat magán- és nyilvános tanulókul 
felveszik, fenntartva magának a jogot, hogy ezeket á fel-
tételeket egységesen megállapítja. Az E. T. B.-ban a leá-
nyoknak nyilvános tanulókul való felvételére nézve az a 
véleményezés nyert szótöbbséget, hogy ilyenekíil csak jeles 
osztátyzatúak vétessenek fel és ezt a jogot alacsonyabb 
színvonalú osztályzatra esés után elveszítsék. Hisszük, hogy 
a konvent korrigálja majd ezt a íwiszigorú és teljesen indo-
kolatlan előterjesztést és a jogot a jó osztályzatuakra is 
kiterjeszti, A nagy konkurencziában miért is vágnánk 

mi magunk alatt a fát ? ! Egyéb rendelkezések az osz-
tályokban és óraközi szünetekben való kellő elkülönítésre 
és felügyeletre vonatkoznak. 

A férfi- és nötanítóképezdékröl Fejes Áron nagy-
enyedi igazgató adott jelentést. Négy tanítóképezdénk-
ben (Debreczen, Nagyenyed, Nagykőrös) 332, négy tanító-
nőképzőnkben (Debreczen, Pápa, Nagyvárad, Szatmár-
németi) 532 nyilvános, 66 magántanuló volt. Ezekben 
összesen 43 rendes és 12 s.-tanár működött, a kik közül 
13 volt katona, egy közülük, Kovács István debreczeni 
tanár meghalt. A tanulók közül 106 volt katona, leg-
több Nagyenyedről. Oklevelet 148-an nyertek, 48-al ke-
vesebben,. mint az előző évben. 

Polgári iskolái is vannak az egyháznak, egy vegyes 
a mi kerületünkben Szentendrén és öt a leányok szá-
mára : Halason, Hajdúböszörményben, Marosvásárhelyen, 
Pápán és Budapesten (a skótoké). Ezekben a mult tan-
évben 84 fiú, 743 leány tanult, a kik közül 413 volt 
ref. A jelentésben Fejes Áron reámutatott arra, hogy 
milyen égető szükségünk volna még több polgári leány-
iskolára. Itt történik a legtöbb lélekhalászat. Hiszen 
Debreczenben is több száz tanuló já r a kath. Szvetics 
intézetbe. 

A népiskolákról szóló jelentést most is Simon Ká-
roly tanító terjesztette elő. A statisztikai adatok a há-
borús világ miatt, az előadó szerint, meglehetős ingatag 
alapon nyugosznak. Új iskola egy alakult és négy ada-
tott át az államnak, egy a községnek. Szomorú adat, 
hogy 39,000 gyermek nem járt iskolába, 20,000-rel több, 
mint az előző évben, ez is a háború folyománya; a tan-
kötelesek száma is sok ezerrel csappant. Összesen volt 
6 - 1 5 évig 387,847 (406,475), a kik közül 203,083 járt 
ref. iskolába. Az iskolák kiadása volt: 3.686,526 K ; 
ebből államsegély 2.854,011 K. A tanítók száma volt 
férfi 2466, nő 705. Hogy hány tanító vonult hadba, hány 
halt hősi halált, arról nem tudott az előadó biztos ada-
tokat előterjeszteni. Ennek pontos megállapítása és az 
elesett hősökről való méltó megemlékezés a jövő feladata. 

Ez alkalommal utoljára került a sor a theologiai 
akadémiákra. Ezeknek mult évi állapotáról Nagy Károly 
referált. Ezúttal már csak négyről volt szó; az ötödik, 
a debreczeni megszűnt és épen a tiszántúli lelkészkép-
zésnek és képesítésnek kérdése adott hosszú vitára al-
kalmat. A Tiszántúlról ugyanis semmiféle jelentés erről 
nem érkezett. Az E. T. B. arra a helyes álláspontra 
helyezkedett, hogy erről egyedül csak a lelkészképesítés 
jogát önmagának fenntartó kerület köteles az előző kon-
venti utasítás szerint is kimerítő jelentést adni és arról 
gondoskodni, hogy a lelkészképesítés az összes kerületekre 
nézve érvényes egyházi törvénynek ós konventi rendsza-
bálynak megfelelően történjék. A tiszántúli egyházkerület 
a \e\kés7,nevelést az egyetem mellé felállított lelkészképző-
intézete útján eszközli. Ezen orgánuma útján kell gon-
doskodnia arról, hogy az egyetemen nyert tudományos 
képzés is a többi theol. akadémiákon eszközölttel egybe-
hangzó legyen és hogy az egyetemi hallgatók megsze-



rezhessék a lelkészképesítés elengedhetlen előfeltételeit. 
Az előadó jelentéséből is kitűnt, hogy a miniszter által 
kiadott egyetemi tanulmányi rend nem fedi mindenbon a 
kouventi rendszabályt, a kollokvium e szerint nem kötelező 
stb. s így a kerületnek a fentjelzett intézet alapján kell 
gondoskodnia minden egyenlőtlenség megszüntetéséről. — 
Nem volt érdektelen az előadói jelentésnek az a rész-
lete, hogy Kolozsváron egy hallgatót óramulasztás miatt 
eltávolítottak, ezt azonban egy más helyen felvették. 
Bizony meg kellene végre-valahára szüntetni a nagy ügy 
érdekében ezt a menedékrendszert! 

Szőnyegen volt a theol. tanárok nyugdíjügye. A theol. 
tanároknak az állami nyugdíjintézetbe való felvétele fo-
lyamatban van ; a pápaiaké már elintézést nyert. Az el-
intézés módja ellen felirat megy a konventhez. A'tanárok 
lelkészi szolgálatának éveit az állami nyugdíjintézet nem 
számítja be. Ez természetesen néhány tanárt érzékenyen 
érint és a jövőben is nagy hátrányára lesz a papkép-
zésnek. De az E. T. B. abbau állapodott meg, hogy a 
mult évi konventi határozathoz képest a konventhez azt 
az előterjesztést teszi, hogy ebben az ügyben csak ak-
kor menjen felterjesztés a kormányhoz, ha majd az ösz-
szes adatok rendelkezésre állanak. 

íme ezekben adtunk számot az E. T. B. üléseiben 
végzett nagy munkáról, a mely, úgy hisszük, minden te-
kintetben méltó volt ahhoz a nagy ügyhöz, a melynek 
szolgálatában áll. Itt nem volt ez alkalommal sem semmi 
ideges elintézés, „átnyargalás" ; az előadók lelkiisme-
retes, fáradságos munkájukért a legodaadóbb figyelem-
mel és méltánylással találkoztak. A végzett nagy mun-
káról majd bővebben is számot ad a nemsokára meg-
jelenő jegyzőkönyv. jo. 

K Ü L F Ö L D I H Í R E K . 

pai hittérítő és összesen 8998 fizetéses bennszülött mun-
kás (közöttük 336 lelkész) működött. A missziói állo-
másokon 721,605 a megkereszteltek száma; 1914-ben 
28,075 felnőttet és több mint 30,000 gyermeket keresz-
teltek. Az úrvacsora vételére jogosítottak száma 337,265 
volt. A missziói társaságok iskoláinak száma volt 4498 
(ezek között 61 szeminárium), összesen 242,866 tanít-
vánnyá]. Bevétel volt 87 2 millió, kiadás 10V4 millió 
márka. Mindez volt. Sok minden romba dőlt a háború 
alatt, de bizonyára egyetlen keresztyén munka sem szen-
vedett többet, mint a külmisszió. Hogy mi maradt és 
marad meg abból, a mi eddig épült? Ki tudná meg-
mondani ! — A német missziói társaságoknak egyébként 
nemcsak a gyarmatok elvesztése folytán vannak nagy vesz-
teségeik, itthon is sokan elestek munkásai közül. Mint 
az Alig. Missions-Zeitschrift-ből látjuk, a missziói mun-
kások közül 114-en estek el. A legnagyobb a veszte-
sége a bázeli missziótársaságnak, a mely 21-et veszített. 

I. B. Campbell „megtérése1'. Csak kerülő úton jut-
nak el hozzánk mostanában hírek az angol protestánsok 
köréből. A mult évben nagy „eset" volt Campbellnek, 
a „City Ternple" híres lelkészének átlépése a kongre-
gaczionalista (independens) egyházból az anglikánba. Túlzó 
liberális theologiai nézeteket vallott, hasonlókat a kölni 
Jathoéihoz. Egész kis irodalom keletkezett a „New Theo-
logy" czímen megjelent könyve nyomán. A kongregá-
czionális Unió gyűlésein annak idején nem egy hang 
emelkedett, a mely az egyoldalú, kizárólagos isteni im-
manenczia elvét hirdető könyv szerzőjének exkomnmni-
káezióját követelte. De gyülekezete kiváló ékesszólása 
és nagy lendülettel vezetett szocziális munkái miatt ra-
gaszkodott hozzá és így az independentiznius elvei sze-
rint megmaradhatott szolgálatában. Méltó feltűnést kelt-
hetett tehát a nagy fordulat, a mely őt az anglikánok 
táborába vezette. Itt újra ordinálták diakónussá a bir-
minghami székesegyházban. A nonkonfirmisták természe-
tesen mélyen fájlalják az esetet, különösen az új ordi-
nálás miatt, de az anglikán egyházban is emelkedtek 
hangok Campbell felvétele ellen. A magas egyházi párt 
gyanús szemmel tekint arra, a ki nemrég még olyan 
túlmodern elveket vallott, daczára annak, hogy ezeket 
Campbell visszavonta a canterbury-i érsek előtt. Campbell 
egyébként az anglikánokhoz való áttérése által, a nyilat-
kozat szerint, az anglikán egyház és a nonkonformisták 
közötti jobb megértést és közeledést akarja munkálni. 
Régi gyülekezete gavallérosan búcsúzott tőle. 150 fontot 
és egy automobilt ajándékozott neki, ez utóbbit a fronton 
levő angol katonák látogatása czéljából. ^ (2?.) 

A német missziói társaságok statisztikája. Német-
országban nem a hivatalos egyházak, hanem különféle 
missziói társaságok a hordozói a külmissziói munkának. 
Nem kevesebb, mint 26 ilyen missziói társaság van a 
német prot. keresztyénség körében. A legrégibb a morva 
testvérek missziója, a mely 1732-től működik és eleitől 
kedve nagyszerű, legtöbbnyire úttörő munkát végez. 
Most is ennek van vagy volt az 1915. év elején a leg-
több missziói főállomása (155). A többi missziói társaság 
a mult század eleitől kezdve alakult. A nagyobbak 
időrendben : a bázeli (ez is német!), a berlini, rajnai, észak-
német, a Gossner, lipcsei, hermannsburgi, lipcsei, neuen-
dettesaui (Löhe), bielefeldi (Bodelschwing). A német „Ju-
gendbund" missziója a iiebenzelli, a melynek körében 
a mi Kunszt Irénünk működött. Ebben a században indult 
meg a Sudan Pionier, a Német keleti Misszió és az Ad-
ventisták missziója. Az 1915 ik év elején ezeknek a tár-
saságoknak 753 fő- és 4079 mellékállomásuk volt, a 
melyeken 1068 lelkészjellegű hittérítő, 21 oki. orvos, 
253 diakonissza, 260 egyéb munkás, összesen 1602 euró-

A M I Ü G Y Ü N K . 

A felsöbaranyai Kálvin-Szövetség április 11-én 
tartotta Pécsett a ref. templomban gyűlését, melyen a 
szövetség tagjai és Pécs ref. közönsége nagy számmal 
vettek részt. A gyűlést megelőzőleg ünnepi istentisztelet 
volt, melyen Bocsor László terehegyi lelkész, ü. v. al-



elnök prédikált az Ef. levél 4 : 15. alapján a Krisztusban 
való növekedésről, majd Piger Zoltán pécsi kántor éne-
kelte dr. Kováts Lajos „A kárpáti őrszem" czímű szer-
zeményét szívhez szóló érzéssel. A közgyűlés elején 
Gilicze Antal siklósi lelkész imádkozott. Utána Benkö 
Gyula, a szövetség tb. elnöke mondotta el elnöki meg-
nyitó beszédét. Megragadó szavakkal szólott a szövetség 
czéljáról s színes képekben mutatta föl a szeretet ama 
munkáit, a melyeknek megvalósítása a szövetség czélja 
s a melyekért ma kétszeres erővel és buzgósággal kell 
dolgozni, mert azokkal munkáljuk nemcsak egyházunk, 
hanem hazánk boldogabb jövendőjét is. Az elnöki meg-
nyitó után a felsőbaranyai egyházmegye egyik buzgó 
világi tagja, világi főjegyzője, Vargha Nagy István ny. 
kúriai bíró tartott előadást a „Patronázs-Egylet" háborús 
munkájáról. Fölhívta a szövetség tagjait, hogy a gyer-
mekmentés és nyomorenyhítés magasztos munkájában 
legyenek segítségére a Patronázs-Egyesiiletnek — kiki 
a maga őrhelyén —, a mit Bocsor László ii. v. alelnök 
a tagok nevében a legnagyobb készséggel és örömmel 
ígért meg. Megragadó előadása végén Kiss Géza ká-
kicsi lelkész „A tegnap és holnap" czímen tartott értékes 
felolvasást. Felmutatta a multat Krisztus nélkül s a jövőt 
Krisztussal. A 179. dicséret 10 ik versének eléneklése 
után Bocsor László imádságával fejeződött be a gyűlés, 
a mely a szövetség nemes munkájára a túlnyomóan 
kath. Pécsen is fölhívta sokak figyelmét. (A B. K. L.-ból.) 

I K O D A L O M . 

A Debreczeni Lelkészi Tár 4-ik száma a követ-
kező tartalommal jelent meg: 1. Theologiai Értesíi ő : 
D. dr. Daxer György: Az újszövetségi exegesis, bibliai 
theologia és Jézus élete, irodalma és problémái. II. Be-
szédek és imák különféle istentiszteleti alkalmakra. 
Gombos Ferencz: Lelki rokonság Jézussal. Kiss József: 
Húsvéti beszéd világháború idején. Mészáros János: 
A szántásra fogott üsző. Nagy Lajos : Diadal. Dr. Tüdős 
István : Mi teszi a keresztyént keresztyénné ? (Egyházi 
beszéd, előimával.) 

Új háborús iniafiizet. A kolozsvári ref. theol. 
fakultás tanárai az itthon maradtak részére két ívnyi 
terjedelmű imafüzetet adtak ki 10,000 példányban. Hisz-
sziik, hogy az elsőt több kiadás fogja követni és nem-
csak Erdélyben, hanem más kerületekben is sok bánatos 
szívhez juttatnak vigasztalást s bátorítást. A füzetre 
adományokat szívesen fogad a theol. fakultás igazgató-
sága, ugyanott kell ezeket megrendelni. 

Az Ébresztő áprilisi száma a következő gazdag 
tartalommal jelent meg: Eredmények. Megyercsy Béla. 
Az igazságról. Dr. Bartha Kálmán. A messzeségbe. Vers. 
Osváth Eszter. A harang. Elbeszélés. Lengyel Gyula. 
Ébresztő. Egy kazalt . . . Vers. Kiss Géza. A katonákért. 
Hadifogolygyámolítás. De Génetest Péter Ágost „Laikus 
verseiből". Fordította dr. Nagy Zsigmond. Potamioena. 
Rajz. Tildy Zoltán. Szemle. Cserkészeknek. Öreg cser-
kész. Keresztyén Ifjúsági Egyesület. Hírek. Előfizetési 
ára egész évre 2 K (VIII., Főherczeg Sándor-u. 28. I.). 

Közlemények az Evangéliumi Leány diákszövetség 
munkájából. Szerkeszti Pók Margit orvostanhallgató. 
A márczius —áprilisi füzet tartalma: A béke. — Vissza-
pillantás a konferencziára. I. Mária. — Fejlődés — fej-
lesztés. B. Pap Lajos. — Pál, a zarándok, Mathews után : 
P. I. — Meister Eckehart. Gábor Zsuzsánna. — Hírek. 

Az „Igehirdető" cz. egyházi beszédek gyűjtemé-
nyének májusi száma, Soltész Elemér és lxévész János 

szerkesztésében, az alábbi tartalommal jelenik meg: dr. 
Tóth Lajos : Diadalmas küzdelmek. (Húsvét után.) Szűcs 
József: Föltámadástól mennybemenetelig. (Húsvét után.) 
Smid István: Kevés ideig, kevés idő múlva. (Vasárnapi.) 
Mészáros János: Mindenkor örüljetek. (Vasárnapi) Ré-
vész János: A Krisztus evangéliumához méltóan. (Mikor 
a harangokat hadba viszik.) Könyves Tóth Kálmán: Ha 
szenvedünk, ki vigasztal ? (Háborús időben.) A májusi 
szám 1 K 10 f-ért külön is kapható (Nagybánya, Híd u. 19-) 

A „Keresztyén Lelkipásztor" cz. belmissziói folyó-
irat áprilisi száma Nyáry Pál szerkesztésében a követ-
kező tartatommal jelent meg: Missziói lélek. Mányoki 
Sándor nagyvátyi lelkész. Nagypénteki és húsvéti ige-
hirdetésünk. Vargha Tamás kunszentmiklósi ref. lelkész. 
Nők az egyházban, p. A falusi lelkipásztor. Forgács 
Gyula péczeli ref. lelkész. Egy if jú Timótheushoz. Zsiga 
bátyád. Az önvizsgálat perczeire. Sz. M. Tiszteletes asz-
szony. Töredék a való életből. Gránáthulláskor. Költe-
mény. Dizseri Sándor hadapródjelölt. Élet vize. Te hoz-
zád szól énekem. Lantos ének. Dr. Kováts Lajos ref. 
vallástanár. Beszédvázlatok. A tisztelendő., asszonynak. 
Belmissziói mozgalmak. 

A „Belmisszió" márczius—májusi füzetének tar-
talma: Belmissziói intézmények a dunántúli egyházkerü-
letben. Madár Mátyás. A „Theologiai Otthon" Eperjesen. 
Dr. Szlávik Mátyás. Sieveking Amália. D. dr. Daxer 
György. A belmissziói isten élményei. Endreffy János. 
Az egyház és a munkáskérdés. Mayer Pál. Tót bibliát 
kérünk. Bodiczky Mihály. Háború és belmisszió. Kisá" 
Samu. A drezdai nőegyesület munkájából. P. Hírek. 

A „Vasárnapi Újság" április 9-iki számában to-
vább folytatja a harcztéri képeinek közlését az orosz, 
a balkáni és az olasz harcztérről, köztük vannak Molnár 
és Vámos, a két hős magyar haditengerészeti pilóta 
képei is. Egy képsorozat a Műcsarnok tavaszi kiállítását 
mutatja be. Szépirodalmi olvasmányok: Zsoldos László 
és Valter Bloem regénye, Szőilősi Zsigmond tárczája, 
művészeti czikk, Tirpitz főadmirális képe és életrajza. 
A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 5 K, 
„Világkrónikáival együtt 6 K. Megrendelhető a „Vasár-
napi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-
utcza 4 sz.). 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztások. A magyaralmási ref. gyüle-
kezet Vargha Sándor szőnyi s.-lelkészt, a pálfai ref. 
gyülekezet Kurucz Gyula komáromi s.-lelkészt válasz-
totta lelkészévé. Püspökünk a velimirováczi missziói lel-
készi állást Ruzsás Dezsővel töltötte be. 

Lelkészbeiktatás. A rádfalvai ref. egyház újonan 
választott lelkészét, Rácz Bélát, április 8-án iktatta be 
hivatalába Nagy Imre esperes. 

Egyházmegyei gyűlések. Az alsószabolcs-hajdu-
vidélci ref. egyházmegye április hó 13-án tartotta meg 
tavaszi közgyűlését. A gyűlés egyhangúlag elfogadta, 
Szabó Lajos esperes időközi jelentése során, azt az in-
dítványt, hogy a belhivatalnokoknak az egyházak drága-
sági pótlékot adjanak. — A hevesnaggkunsági ref. egy-
házmegye május hó elején tartja tavaszi rendes köz-
gyűlését Turkevén. Az egyházmegye új gondnokát, dr. 
Némethy Károly v. b. t. t. belügyi államtitkárt ezen a 
gyűlésen iktatják be ünnepélyesen gondnoki tisztébe. 

A Biblia a háborúban. Az eg)ik hamburgi lelkész 
összeállítása szerint az 1915. 'évben a Württembergi 
Bibliatársulat 1.223,875, a Porosz Bibliatársulat 481,471, 
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a Szász Bibliatársulat 134,377, a hallei Canstein-féle 
Bibliatársulat 15 897 és a Brit és Külföldi Bibliatársu-
latnak Berlinben székelő középeurópai ügynöksége, mely-
hez a budapesti fiók is tartqzik, 1,402,033 Bibliát ter-
jesztett. Ezek a társulatok 1914-ben 2.774,814 példányt 
terjesztettek el, 1915-ben pedig 3-257,653-at. Ezenkívül 
vannak még kisebb bibliatársulatok, úgy hogy az 1915-ben 
a német birodalomban levő prot. bibliatársulatok 4.510,099 
példányt terjesztettek el. 

A hadirokkantak telepítése. Czettler Jenő dr. 
erről az egyházainkat is oly közelről érdeklő, nagyfon-
tosságú kérdésről előadást tartott a Nemzeti Múzeumban. 
Előadása abban csúcsosodott ki, hogy nemcsak földet 
kell adni a háborúban megrokkant véreinknek, hanem 
gondoskodni kell arról is, hogy a nékik juttatott föld 
ne lehessen másoké, mint a rokkantaké és családjaiké. 
Rámutatott arra is, hogy Németországban a telepítésre 
a legutóbbi években több mint egy milliárdot fordítottak 
s 60,000 családot telepítettek a végvidékekre. Az ál-
lamnak ós a társadalomnak együtt kell ebben a nagy 
kérdésben kellő jóindulattal s hozzáértéssel dolgozni, 
mert máskülönben a munka sikertelen marad. Kimutatta, 
hogy van erre a czélra elég föld. Ne vegyünk mást, 
mint például a Duna-Tisza közének még meg nem mű-
velt és föl nem javított homoksivatagjait, melyeket elő-
készítve, szépen föl lehetne ennek az akcziónak a czél-
jaira használni. Legnehezebb a rokkanttelepítés hitel-
kérdése, melyet azonban szintén megoldhatónak tart. 
A sok tanulmányra, tudásra ós tapasztalásra valló elő-
adást Giesswein Sándor dr., György Endre, Apponyi 
Albert gróf és Bernát István hozzászólásai követték, kik 
mind hangoztatták a rokkantak telepítésének elsőrendű 
fontosságát. 

Kuyper Ábrahámot , Hollandia volt miniszterelnökét 
egyházkerületünk főgondnoka, Darányi Ignácz, a Kál-
vin-Szövetség elnöke, Bernát István kíséretében szintén 
fölkereste. Ez alkalommal is szorosabbra fűződtek azok 
a szálak, melyek Kuypert a magyar ref. egyház múlt-
jához és jelenéhez kötik. Utalt arra a jellemző tényre, 
hogy az európai szárazföldön Hollandia mellett a magyar 
ref. egyház a legerősebb és hogy az összeköttetés, mely 
a múltban a két egyház közt megvolt, ma sem szakadt 
meg teljesen. Sajnálatát fejezte ki azért, hogy Debre-
czenbe, idejének kimértsége miatt, el nem mehetett. 
Ügyan ez okból nem fogadhatta el főgondnokunk meg-
hívását őrsújfalusi Tuszkulumába. Tele van egyébként 
rokonszenvvel irántunk s hazánkat 40 év óta többször 
meglátogatta. Jövőre, tette hozzá teljes reménységgel, 
okvetlen hosszabb időt szándékozom Magyarországon 
tölteni. — A Kuyper Ábrahám tiszteletére rendezett 
lakoma főgondnokunk családját ért váratlan gyászeset 
miatt maradt el. 

Húsvéti üzenet. Dr. Kenessey Béla erdélyi ref. 
püspök meleghangú pásztori üzenetet küldött a pólai 
hadikikötői és várerődök parancsnoksága kérésére ottani 
katonáink számára, a kik legnagyobb részükben magya-
rok és sok erdélyi is van közöttük. 

Katonák vallásos i r a ta i ra újabban a következő 
adományok érkeztek: Czegléd 83 K, Baja 4 K. 

I S K O L A . 

A nyíregyházi ref. leányinternátus, két évi szü-
netelés után, az 1916/17. isk. évre ismét megnyílik, 
miután a sebesüt katonáknak nincs többé rá szükségük. 
Az igazgatóság fölhívja tehát a szülőket, a kik leányai-

kat ott elhelyezni akarják, hogy ebbeli szándékukat a 
régebben is érvényben lévő kötelezvények kiállítása 
mellett már most jelentsék be a nyíregyházi ref. lel-
készi hivatalnál, legkésőbb május hó 15-ig. Az ellátási 
díj a régebbi 500 K (illetve az egyházmegyei lelkészek 
és tanítók gyermekeinél 400 K) összegnél körülbelül 
60%-al lesz magasabb és mosatást az intézet nem vállal. 
Ékszereket senki sem hozhat magával s az intézetben 
nem viselhet. Bővebb fölvilágosítással bárkinek szívesen 
szolgál a nyíregyházi ref. lelkészi hivatal. 

A Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola május 1-én 
d. e. 10 ónikor „Kárpáti-nap" ünnepélyt tart. Műsor: 
1. Szózat. Éneklik az intézet növendékei. 2. Kökény L. 
Kárpáti kis gyermek panasza. Szavalja Hornyánszky 
Lilla II. o. növ. 3. Gobbi Henrik: Magyar szerenád. Két 
zongorán előadják Markovich Edit VI. o. növ. és Lersch 
Mária, a továbbképző tanfolyam növendéke. 4. Erkel 
Ferencz: Tátrai jelenet a „Névtelen hősök" cz. operából. 
Éneklik az intézet növendékei. 5. Ünnepi beszéd. Tartja 
dr. Ványi Ferencz, az intézet történelemtanára. 6. Farkas 
Ödön: A hol te jársz. Milialovich: Liliomszál. Énekli 
Ritter Olga, a továbbképző tanfolyam növendéke. 7. Far-
kas Imre : A Kárpátok őre. Szavalja Vita Matild V. o. 
növ. 8. Himnusz. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Protestáns Országos Arvaegylet választmánya 
f. hó 17-én Kovácsy Sándor ny. min. tanácsos, elnök 
vezetésével ülést tartott, a melyen részt vettek : Csengey 
'Gyula dr., Kaczián János ev. esperes, Mehnert Ernő, 
eperjesi Scholtz Gusztáv ev. püspök, Szilassy Aladár v. 
b. t. t., Szontagh Félix dr., SzŐts Farkas dr., tassi Végli 
József választmányi tagok és Brocskó Lajos kir. taná-
csos, igazgató. Elnöknek hazafias lendülettel előadott 
indítványára a választmány egyhangúan elhatározta, hogy 
a negyedik hadikölcsönre ötvenezer koronát jegyez, mely 
összeggel együtt 450,000 koronával járul az eddigi hadi-
kölcsönök sikeréhez az árvaegylet. Az összeg közvetetlen 
jegyzésére Kovácsy Sándor elnök hatalmaztatott föl. 
A választmány továbbá elhatározta, hogy az árvaegylet 
évi közgyűlését f. évi május 6-án délutáni 6 órakor 
tartja meg a szegényház-téri árvaházban, mely alkalom-
mal a választmánynak öt évre terjedő mandátuma lejár-
ván, választmánymegalakításra kerül a sor. 

G Y Á S Z R O V A T . 
Kecskeméti Ferencz, a békési ref. egyház lelkész-

elnöke, a békési ref. főgimnázium igazgatótanácsának 
elnöke, volt orsz. képviselő, életének 61-ik ós a békési 
ref. egyház szolgálatában töltött működésének 30-ik 
évében, április 21-én, hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése 23-án volt nagy részvét mellett. 

Bornemisza István ladamóczi ref. lelkész április 
11-én, életének 32-ik, lelkészségének 6-ik évében el-
hunyt.^ 

Özv. Szigethy Dániel né, szül. Halász Jozefa, ev. 
lelkész özvegye, f. hó 17-én, életének 82-ik évében 
hosszas betegség után Budapesten elhunyt. Dr. Szigethy 
Lajos, a fasori ev, főgimnázium tanára édesanyját gyá-
szolja az elhunytban. 

Áldott legyen emlékük I 

Felelős szerkesztő : B. Pap Is tván. 



H1RDETESEK. 

Serdülő fia, unokája , barát ja , ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a ^ í ü - j s ^ ^ í - j í -je -jc & 

„Csefkés^hífaáót u 

Havi közlöny. Szerkeszti dt. Papp Gyula, 
Előfizetési ára egész évre \ K 50 fílL, kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság* Félemelet Í07. sz. 

A l e g j o b b 

kályhákat és ujj^kandallókat 
in- ' szállít csáLBcáj-i é a j s± rá . l y l 
H É D I I M udvart azá-llltó 

l i t t d a p e a t , T l i o n e t - u ű v o r . 
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi há-
zak, i skolák , i rodák stb. réséére. Több 
mint 100,000 van belőle hciználfctban. 

Valódi 
csak ezze 

a Tédő-
*®gygyei . 

MEIDINGER-QFEN 
faü. H E I M ^ 

Prospektusoké*költségvetések Ingyen és bérmentve. 
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 . 
M á r i a V a l é r i a tttoata Í O . e g . 

® ® 

® 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

E.BRE.SZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-

JU ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
© Szerkeszti: 
| M E G Y E R C S Y B É L A . 
|jj 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-
ig) számot ingyen küld a kiadóhivatal: 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. 
® 

® ® 

® ® ® 

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 családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában. A mull évben ú jonan épült m inden modern 
kényelemmel felszereit ha temele tes házzal bővült , — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

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

K párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező hzetósi 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, villany erőre berendezve). Orgonajaví-
tásoikat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
írban 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 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
beLöréses lopás ellen, úgyszintén az ember éleiére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint e lőnyös fellételek melleit. 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

Biztosítási a jánla tok b e n y ú j t a n d ó k közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy •«•/, ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden i r ányb 11 készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én : 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786'53 K 

•Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban . . . . . 

Biztosított tagja inak fennállása óla 
kifizetett j égkárokban . . . . . 

Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 
, » * jégben * „ . 
Eletüzlet á l lománya . . . . . . . 

16.144,032 97 K 

16.061,000'- K 

7.832,000-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000"— K 
19.200,505— K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te a lapí tása és fiók-
intézménye a 

, , G O N D V I S J E L E S " 
Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagja i részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes--biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



! ! L e g ú j a b b a n m e g j e l e n t k ö n y v e k ! ! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. s z ázadban . írta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3 — 

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: 

—.08 
—.08 
- . 0 8 
—.08 
—.08 
—.08 
- . 0 8 

A tudás fája. írta Takács Mihály . . . 
Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida 
Utolsó órában. írta Ujlaky Vilma . . . 
A japánok apostola Irta Marjay Károly 
Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . 
Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . 
A kik áz Istent szeretik. írta Fejér Endre 
Az igazi istentisztelet . írta Kirner A. Bertalan —.08 

-210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . . . — 16 
Az az egy is elesett. írta Kiss Géza . . . . —.08 
Izsák. írta Bitay Béla —.08 
A hétpecsétes könyv. írta Bitay Béla . . . —.08 
Élet a halálban. írta Marjay Károly . . . . —.08 
Napoleon val lástétele . írta Marjay Károly . . —.08 
Husz János. írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
A hazai föld. Irta Lengyel Gyula —.08 
Janesi. írta Losonczy Lajos —.08 
Áes Janesi. írta Szabó Miklós —.08 
Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket Kér 

H o r n y á n s z k y V i k t o r Könyvkiadótiivatala 
Budapest, V. Ker., flkadémia-utcza 4. sz. 

201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209-
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 

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 99 

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 . 

f Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s l b . s z á l l í t ó j a -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöhár-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fúvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása 

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

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

Most jelent meg! 

Mennyország M a 
ImádságoK Konfirmált és felserdült ifjaK 

és leányoK számára 

Irta SzolnoKy Gerzson 
A hivatott imaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és ünnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
és kedélymozzanatokra.' — Ára a 168 oldalra terjedő 12Va X 
8Va cm. nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytisztelettí Lelkészi 
Karnak 10 példány megrendelésénél darabját 96 fillér, 25 
példánynál 90 fillér, 50 példánynál 84 fillér, 100 pél-
dánynál 78 fillér, 1000 példánynál darabját 66 fillér ked-

vezményes áron szállítjuk. 

Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 
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| Daciára óriási áremelkedésnek jjj 
me régebbi bevásárlásaink folytán azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy 

| F E H É R N E M Ű - , V Á S Z O N - É S S I F O N - Á R U I N K A T jjj 
m i r * í bocsájtjuk tisztelt ve- ^ ^ 
mi még mindig m C f S C K C i t a t a K O Í l vőink rendelkezésére. •tí _ fim 

T pamutvásznak, sífonok, csínvat, 
1 / K n V a ^ n a K , köper, kanavász végből vágott ^ 

mintáit ingyen és bérmentve küldi a czés?. mi fim 
mi « * r , , , 4 € minden árban raktáron. Klot, selyem és kasmírból szín- és fim 
mi v a t t a s c a m a n o K 

anyagmintákat, valamint árjegyzéket ingyen és bérmentve. fim 
: Méltóztassék egy levelezőlapon a mintákat sürgősen kérni* fim 

1 STERIN JÓZSEf S K 1 
S B U D A P E S T ; I V . , C A L V I N - T É R J. S Z A M g 
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Háborús egyházi beszédek. 
Bokross Elek. Isten a mi erősségünk . . . 1 — 

Fülöp József. Templomi beszéd elő- ós utó-
imádsággal. A világháború. Nagypéntek és 
húsvét ünnepeire 1 50 

Lencz Géza. Háborús beszédek II. k. . . . 5.— 

Lukácsy Imre. ímé hamar eljövök . . . . 1.80 

Szombat i -Szabó István. A halál szérűje 8.— 

Szüts Lajos. Egyházi beszéd, tekintettel a 
háborúra 1 20 

Soós Károly.. Isten és a haza mindenünk. 
Ú. kiadás 1.20 

Egyéb újdonságok: 
Bitay Béla. A mit a lélek mond . . . . 4.— 

Csűrös István. Gyógyuló sebek —.30 

Kapi Béla. Háború és vallás 4.— 

Kuthy Béla gr. Költemények 2.— 

Seippel Pál. Kamill Adél. Ford. Földváry 
Elemérné ' . 2.50 

Takaró Géza. A világháború zsoltára . . . —.10 

Takaró Géza. Valaki meghallja —.10 

Torró Miklós. Korszerű bibliai magyarázatok. 
I. kötet 2.— 

Ugyanaz. II. kötet 2.— 

Victor János. A hazaszeretet eszménye . . —.40 

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 4 0 1 6 . 



PROTESTÁNS 

IcsISKOLAI 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, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

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

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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. 

Hirdetés i d í jak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az E l e t K ö n y v é b ő i : Mulasztási bűnök. —I. — V e z é r c z i k k : Püspöki jelentés. — M á s o d i k ez ikk : Darányi Ig-
nácz megnyitóbeszéde. — T á r c z a : Édesanya imádsága meghalt katonafiáért. Sántha Károly. — B e l f ö l d : A duna-
melléki egyházkerület közgyűlése. K. Egyházmegyei közgyűlés. Tudósító. 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 . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Köir^véből. 

Mulasztási bűnök. 
A ki tudna jót cselekedni 

és nem cselekszik, bűn az an-
nak. Jakab levele IV : 17. 

Egy Budapesten átutazó német katona fölkereste 
egyik belmissziói egyesületünket. Nagyon vágyott már 
keresztyén légkör, testvéri közösség után. A bibliaórán 
ő is hozzászólt a tárgyalt bibliai részhez s kifejezte azt 
a meggyőződósét, hogy a mostani nehéz viszonyok kü-
lönösen bizonyítják azt, hogy a mulasztási bűnök épen 
olyan végzetesek lehetnek, mint a cselekedeti bűnök. 
Ez ugyanaz, a mit Roumain Rolland másképen fejezett 
k i : Megtett-e mindent a keresztyén egyház, hogy a há-
borút elhárítsa? Fájó lélekkel adhatjuk meg a feleletet: 
Nem, ezerszer is nem. Nagyok a mulasztási bűneink 
ezen a téren nemcsak közvetlen a háború kitörése előtti 
időből, hanem jóval régebb óta. 

Felmutatta-e minden egyház hívei előtt erőteljesen 
Krisztust nemcsak mint példát, hanem mint erőforrást 
is, a ki egyedül képesít annak a parancsnak betöltésére : 
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, a mit nem kí-
vánsz magadnak, ne tedd azt másnak. A materiálista 
alapon álló ú j erkölcsöket hirdető moralisták és szo-
cziológusok írhattak és írhatnak arról, hogy a keresz-
tyén erkölcsi elvek nem valók a gyakorlati élet számára, 
de az Egyház tudta azt, a mit egyik apostola tapasz-
talatból i r t : Az 0 parancsolatai nem nehezek. 

Nem nehezek azok számára, a kik a hit által Isten 
kegyelméből nem érzéki, nem testi emberek többé, ha-
nem Isten gyermekei. 

Hirdetnünk kellett volna jobban az igét, hogy pré-
dikálásunk által meggyőzhesse a Szent Lélek a világot . 
a nagy mulasztási bűnről: hogy nem hisznek Jézusban. 
A mulasztási bűnök egyik legnagyobbika ez, mert ebből 
folyik a többi. Ha nincsenek Jézus képére, jellemére 
átalakult egyének legalább relatív többségben, hasztalan 

minden békekongresszus, ideigvaló minden formája az 
internaczionálénak. 

Ezt a mulasztási bűnt tegyük először jóvá. 
De van mulasztási bűne műs irányban is a pozitív 

keresztyénségnek. Elhanyagolta a szocziális kérdés, a 
társadalmi igaztalanságok Jézus szellemében való meg-
oldását. Nagyon helyes, üdvös dolog volt, isteni parancs 
volt a kiilmisszióért való munka, az marad továbbra is. 
De imádkozott-e annyit, vagy egyáltalában valamennyit 
a pozitív keresztyénség a szocziális kérdés megoldásáért? 
Aldozott-e anyagiakban és lelkiekben érte eleget? Vol-
tak-e elegen a hivatásos munkások közül ebben a szol-
gálatban ? 

Készülünk-e jóvá tenni ezt a mulasztási bűnünket ? 
Sheldon: Az 0 nyomdokain, vagy Mit tenne Jézus cz. 
könyvében érdekesen mutatja be a mulasztási bűnöket. 
Tanárok, tudósok, papok, a kik igazán Jézus nyom-
dokain akarnak járni, észreveszik, hogy kényelem-
szeretetből, a meghurczolástól, meggyanítástól való fé-
lelemtől mindeddig távol tartották magukat a községi, 
városi és államéleti szerepléstől, politizálástól; most föl-
ismerik, hogy ez az ő keresztjök, a mit föl kell venniök. 

Érvényesítettük-e mi eddig keresztyén befolyásun-
kat minden mellékczél nélkül Istenországa érdekében ? 
Törődtünk-e mi valamennyien a keresztyén elemek szer-
vezésével? Érvényesült vagy érvényesülhetett-e az igazi 
keresztyén irányzat bel- és külpolitikai kérdésekben? 
Odaadtuk-é mi megalkuvás nélkül, nemtörődve karrié-
rünkkel a tollúnkat az igazság szolgálatába? 

Mennyi, mennyi mulasztási bűn ! 
Egy ember mindent el nem végezhet, mindenütt 

ott nem lehet, az bizonyos, de igyekezzék mindenki 
felismerni azt a tért, a hol legjobban szolgálhat képes-
ségeivel Isten ügyének, hogy Megváltója ajkáról hallja 
egykor a mulasztási 'bűnök alól fölmentő. ítéletet: A mi 
tőle telt, azt megtevé. —l. 



PÜSPÖKI JELENTÉS. 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés ! 

Midőn egyházkerületünknek tanácskozásra egybe-
gyűlt tagjait én is szeretettel s szívemben Isten iránti 
hálával üdvözlöm, hogy mindeddig megsegített minket: 
méltóztassanak megengedni, hogy egyházi életünk min-
den mozzanatára kiterjedő jelentésemet őszi rendes köz-
gyűlésünk alkalmával tehessem meg s a jelen alkalom-
mal egész általánosságban csak némely egyházkerüle-
tünket közelebbről erdeklő fontosabb ügyekről emlékezzem 
meg. 

Mindnyájan érezzük és tapasztaljuk, hogy nagy 
idők tanúivá tett bennünket az isteni gondviselés. Azért 
most, midőn az immár csaknem két év óta dúló véres 
világháború közepette ismét egybegyűltünk, hogy Isten 
országa földi kialakulásának, ref. egyházunknak javára 
békességes munkát végezzünk ; midőn földünknek minden 
égtáján folyó küzdelmes harczok dobpergésszerű ágyú-
tüzének rettenetes lármáját még a hit és tudomány e 
megszentelt csarnokának falai között is hallani véljük; 
midőn mindent, mi szépet és nemest emberi kéz és elme 
évszázadokon keresztül alkotott, a háború tüzébe kerülve, 
elpusztulni látunk s katonáink, a mi szeretett fiaink és 
testvéreink a véres csatákban napról napra a lángoló 
hazaszeretetnek, a kitartó hűségnek, a rettenthetlen bá-
torságnak és kifogyhatatlan türelemnek oly fenséges 
tanúbizonyságát adják: — kétségen kívül mindnyájunknak 
szíve ahhoz fordul, a kitől egyedül várhatunk oltalmat 
és békességet, áldást és előhaladást. Kétségen kívül a 
magasztalás és hála érzése támad fel mindnyájunkban 
a mi kegyelmes Atyánk, a mindenható Isten iránt, hogy 
határainkat megoltalmazta s nekünk a világfelfordulás 
közepette is módot és alkalmat adott arra, hogy egy-
házaink és iskoláink ügyeivel foglalkozva, a hit és er-
kölcs érdekében hasznosnak ígérkező alkotó munkát 
végezhessünk. 

Nincs itt az ideje, hogy komolyan számot vetve 
önmagunkkal, ítéletet mondjunk a tekintetben, hogy a 
mostani nehéz, de azért fenségesen szép idők alatt ele-
get tettünk-e mindenekben a reánk váró feladatoknak; 
teljesítettük-e hatáskörünkben kötelességeinket; igyekez-
tünk-e magunkat kellően felvértezni a háború után re-
ánk váró még küzdelmesebb és nehezebb, sok lemondást 
és önmegtagadást igénylő munkára ? — Mint említem is, 
hivatalos állásomból folyó kötelességemnek fogom tar-
tani, hogy őszi rendes közgyűlésünk alkalmával részletes 
és lehetőleg hű rajzát adjam egyházi életünknek, mind 
annak, a mit e küzdelmes napokban tettünk vagy ten-
nünk kellett volna. Vajha megméretvén, hiányosoknak 
ne találtatnánk! 

De már most, a jelen alkalommal reá kell mutat-
nom arra a feladatra, a mely reánk, egyesekre és tes-
tülelekre vár a harczmezőn munkaképtelenné vált hős 
fiaink vagy gyámok nélkül hátrahagyott családjaik segé-
lyezése tekintetében. Erőnk végső megfeszítésével is 

meg kell hoznunk mind azon áldozatokat, a melyek ál-
tal rokkant katonáinknak vagy a dúló csaták vérziva-
tarában elesettek árváinak és a minden gyámol nélkül 
maradt családtagoknak helyzete tűrhetővé tehető. Em-
berként, testvérként szeressük, becsüljük és támogassuk 
azokat, hogy mostoha sorsuk könnyebbülést találjon. 
Igyekezzünk mindnyájan, igyekezzenek kiváltképen lelki-
pásztoraink és tanítóink az aggódókat megnyugtatni, a 
bánkódókat megvigasztalni, a betegeket gyógyítani s a 
szükségben szenvedőket legalább a nélkülözhetetlenül 
szükségesekkel ellátni. Arra kell törekednünk, hogy lehe-
tőleg senki se érezze legalább az anyagiakban az atya, a 
férj, a fiú és testvér távollétét vagy elhunytát. Senkinek 
sem szabad éreznie az elhagyatottság keserveit, hanem 
arra kell törekedni, hogy mindenkinek szeméből eltűn-
jenek a fájdalom fakasztotta keserű könnyek. A szere-
tetnek ez a munkája nemcsak az állam feladata, hanem 
mindenkinek keresztyén kötelessége is, melyre az apostol 
buzdít, midőn azt mondja : hordozzátok egymásnak terhét 
és úgy töltsétek be a Krisztus parancsát 1 A magas kor-
mány ez irányban a kezdeményező lépéseket már meg-
tette s a segélyezésnek, különösen az árvák elhelye-
zésének, gondozásának nagy munkáját szervezni fogja 
és nemsokára kiadja azokat a rendeleteket, melyekben 
egyházi testületeinket is felhívja az emberbaráti, de fontos 
állami érdekeket is szolgáló közös munkában való rész-
vételre. Megvagyok győződve, hogy lelkipásztoraink nem 
fognak elzárkózni e felhívás elől, hanem szívvel és lé-
lekkel azon lesznek, hogy a kormány nemes intencziói 
teljesüljenek. 

Ezzel azonban még nem tettünk eleget a háború 
nyomorultjaival szemben tartozó kötelességünknek. Nem 
tettünk eleget különösen azokkal szemben, a kik látó-
képességüktől fosztattak meg s ennek folytán kettős 
mértékben rászorultak az irgalmas szívek könyörületére. 
Az állam mindenesetre gondoskodni fog arról, hogy a 
háborúnak ezek a legnyomorultabbjai kenyérkereső fog-
lalkozásra képesíttessenek. De én úgy érzem, hogy e 
mellett gondoskodnunk kell arról is, hogy lelki látó-
képességüket is el ne veszítsék, az Isten gondviselő sze-
retetébe vetett hitük meg ne rendüljön, hanem ők maguk 
is meríthessenek a valláséltető forrásából a szentírás 
olvasása által. Ez az érzés indított engem arra, hogy 
előterjesztést tegyek a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz, majd a rokkantakat gyámolító hivatalhoz oljr 
czélból, hogy vak katonáink részére a szentírás egyes; 
könyveit, különösen evangéliumokat, azután hiterősítő 
vallásos iratokat általuk is olvasható formában kinyo-
mathassunk. Örömmel jelentem, hogy illetékes helyen 
nem zárkóztak el kérésem elől. A vallás- és közoktatás--
ügyi minisztérium 500 K-t utalványozott kezemhez, a 

.Rokkantügyi Hivatal pedig utasította az orsz. vakok in-
tézetének igazgatóságát, hogy az általunk kijelölendő bib-
liai könyveknek, evangéliumoknak kinyomatásáról gondos-
kodjék. Reményem van tehát, hogy nemsokára elláthatjuk 
katonáinkat vigasztaló és hiterősítő olvasmányokkal. 



Hogy egyházkerületünk, az egyes egyházak és 
lelkipásztoraink milyen munkát fejtettek ki a háború 
iszonyatosságai által ütött sebek gyógyítása, a bánatos 
szívek vigasztalása körül, ez idő szerint még nem álla-
nak rendelkezésemre mind azok az adatok, a melyek 
alapján kimerítő jelentést tehetnék. De annyit már most 
is jelenthetek, hogy e tekintetben nincs okunk szégyen-
kezni másokkal szemben. Egyházaink s azoknak köte-
lékébe tartozó jótékony egyesületeink, az anyagi esz-
közök korlátoltsága mellett is, önzetlen buzgósáaból és 
tiszta hazaszeretetből elismerésre méltó tevékenységet 
fejtettek ki. Ez idő szerint csak annyit jelentek, hogy 
[elkészeink és vallástanáraink közül a hadügyi kormányzat 
rendeletéből 26-an teljesítenek tábori lelkészi szolgálatot 
részint kinn a harcztéren, részint a monarchia különböző 
helyein felállítottt kórházakban. 

Örömmel jelentem a főtiszt, egyházkerületi köz-
gyűlésnek, hogy a reánk nehezedett súlyos megélhetési 
viszonyok közepette azoknak a lelkészeknek segélyezése 
iránt, a kik részint fizetésük csekélysége, részint súlyos 
családi körülményeik, főleg több gyermeknek házonkívüli 
taníttatása folytán leginkább érzik a horribilis drágasá-
got, a magas kormány méltányló jóakarattal van s re-
mélhetőleg mint a legközelebbi időben az egyforma ösz-
szegben megállapítandó segély folyósíttatni fog. Arra 
nincs kilátás, hogy minden lelkész részesüljön drágasági 
pótlékban, de a leginkább rászorultak bizonyos mérsé-
kelt segélyre bizton számíthatnak. 

Hogy különösen a népes családdal megáldott lel-
készeink terhének könnyítését egyházkerületünk milyen 
módon és milyen mértékben szándékozik a maga részé-
ről elősegíteni, azzal részletesebben foglalkozni nem 
szándékom, mert a tárgysorozat rendjén lesz alkalma a 
Főtiszt. Közgyűlésnek az előterjesztéseket és javaslatokat 
megfontolás tárgyává tenni. Egy tervbe vett örvendetes 
alkotásról azonban mégis szólanom kell. Már mult évi 
őszi közgyűlésünk alkalmával kifejezést adtam annak a 
reményemnek, hogy talán rövidebb idő alatt, mint gon-
dolnók, sikerülni fog egy olyan internátussal kapcsolatos 
leánynevelőintézet felállítása, melyben szerényebb igényű 
birtokos, továbbá lelkész- ós tanítócsaládok leánygyerme-
kei elhelyezhetők lesznek. Hálát adok a jó istennek, 
hogy ebbeli reményem sem szégyenített meg. Mindnyá-
junk szeretete és tisztelete által környezett íogondno-
kunknak soha meg nem szűnő ébersége, előrelátása és 
lankadatlan buzgósága folytán, párosulva a jelen esetben 
kecskeméti egyházközségünk vezetőségének az Istenháza 
iránti buzgó szeretettől sarkalt lelkesedésével: az ige 
testté lön. Többet nem szólok. Hadd beszéljen az erre 
vonatkozó s jelen közgyűlésünkön előterjesztendő jelentés. 

A munka küzdelmei között Főtiszt. Közgyűlés! 
fordítsuk tekintetünket a temető sírhantjaira, mert, saj-
nos, a halál — ez a soha nem pihenő nagy arató — 
legutóbbi közgyűlésünk óta is kivette a maga tizedét, 
nemcsak a harcztéren, hanem a békés munka mezején 
s. Első helyen kell megemlékeznem nagykőrösi főgim-

náziumunk nagy veszteségét, melyet két derék, mind-
nyájunk által tisztelt ós szeretett tanárának elvesztése 
által szenvedett. Huszár György az olasz harcztéren 
épen abban a pillanatban, midőn forrón szeretett csa-
ládjának látogatására néhány heti szabadságra volt indu-
landó, egy ellenséges golyó által találva adta vissza 
Urának nemes lelkét, mély gyászba borítva családját és 
mindazokat, kik életében a tisztelet és szeretet érzésével 
vették őt körül. A másik veszteség Tóth Benő elhuny-
tával érte ugyan ezt a főgimnáziumunkat. A kiváló tehet-
ségű és nagytudományú férfiú talán épen tehetségei és 
munkaereje túlfeszítésének esett áldozatul, nem a harcz-
mezőn, hanem a nem kevésbbé dicsőséges békés munka 
terén, szeretett' családjának, kollégáinak s minden ne-
mesen érző emberbarátnak mélységes bánatára. 

Kecskeméti főgimnáziumunkat is súlyos veszteség 
érte Junker László buzgó tanárának elhunytával, ki 
munkaszeretete, hivatásából folyó becsületes munkája 
által nagy hézagot s az érzékeny veszteség fájdalmát 
hagyta hátra. 

Kegyelettel emlékezünk meg dr. Kovács Pálról, a 
kecskeméti jogakadémia kiváló tanáráról, egyházkerüle-
tünk volt buzgó világi aljegyzőjéről. 

További és épen olyan méltán siratott veszteségünk 
Csontos Andor elhunyta, ki vértesaljai egyházmegyénk-
nek egyik oszlopos tagja, s egyházkerületünknek is buzgó 
tanácsbírója volt. De méltán siratjuk Simon Ferencz 
jászberényi lelkészt és egyházkerületi aljegyzőt is, kit 
épen akkor ragadott ki közülünk a könyörtelen halál, 
mikor gyülekezeteinknek csaknem egyhangú bizalma még 
többre bízott. Az ő csendes, olykor csipkedő, de soha-
sem sértő humorára mindnyájan kedvesen gondolunk 
egyháza iránti oszthatatlan szeretete, soha nem lankadó 
kötelességtudása pedig követésre példa. Legyen áldott 
emlékezete! 

Munkás lelkészi karunkból siratjuk Kovács Bálint 
szavai lelkészt, ki az élet és kötelesség fáradalmai után 
75 éves korában aludt el ; Somodi József kisharsányi 
lelkészt; Török Lajos somogytúri lelkészt, ki sokat há-
nyatott életét 75 éves korában fejezte b e ; Munkácsy 
Lajos beczefa-zsibóti lelkészt, kit hívei, s mind, a 
kik ismerték, szerették, 61 éves korában szólította ma-
gához az Úr; Csáki István tószegi lelkészt, ki leg-
jobb férfikorában hosszas szenvedés után szenderült 
jobb létre; majd Balogh József kispesti hitoktató se-
gédlelkészt hasznos és munkás életének 27-ik évében 
ragadta magához a könyörtelen halál. Tanítókarunknak 
is számos vesztesége volt, kiknek emlékére — ha a 
kegyelmes Isten is úgy akarja — Őszi rendes közgyű-
lésünkön fogom letenni kegyeletünknek czipruságát, mi-
dőn a megjelenendő egyházmegyei jegyzőkönyvek alapján 
teljes névsorát fogjuk bírni Krisztus mindama munká-
sainak, kik híven szolgálták az ő szent ügyét. Osztozzunk 
igaz részvéttel, Főtiszt. Közgyűlés Búzás Ferencz solti és 
vasadi Balogh Lajos gyúró-kuldói lelkészeink fájdalmai-
ban is, kik egy-egy, a harc/mezőn dicsőséges hősi halált 



halt szeretett fiúkat siratják. Édes és dicsőséges dolog 
a hazáért meghalni és szent az a fájdalom, mely a sze-
rető szülők szíveit tölti el kedveseik hősi halála folytán. 
Midőn mindezen felsorolt halottaink emlékének kegye-
letes érzéssel adózunk, kérem a Főtiszt. Közgyűlést, 
hogy emléküket jegyzőkönyvében is megörökíteni szí-
veskedjék, van szerencsém ismételten szeretettel üdvö-
zölni közgyűlésünk megjelent tagjait. 

DARÁNYI IGNÁCZ FŐGONDNOK 
MEGNYITÓBESZÉDE. 

A falu néptelenné lett. Csodaszámba megy, hogy 
e háborús esztendő gazdasági termelését is biztosítani 
tudjuk. Falusi közigazgatásunk is agyon van terhelve. 
A rendeletek és hatósági intézkedések tömkelegében az 
itthon maradt öregek, nők és gyermekek nem ismerhetik 
ki magukat. Alig van család gyász vagy súlyos aggo-
dalom nélkül. 

Ily viszonyok között derék lelkészeinkre kétszeres 
és háromszoros föladat vár. Földmívelő néprünket erősí-
teni, felvilágosítani, megnyugtatni és buzdítani, a lelki és 
gazdasági egyensúlyt minden irányban fenntartani, nagy 
és nehéz feladat, melynek hű teljesítését nemcsak egy-
háztörténelmünk, hanem hazai történelmünk is fel fogja 
jegyezni. 

Ezen feladatban a lelki vigasztalás, a szocziális 
munka, és a gazdasági vezetés a mai időkben egyenlő 
igényt támasztanak egyházunkkal szemben. 

A gazdasági küzdelemben e pillanatban a legfon-
tosabb teendő, hogy a negyedik hadikölcsön sikerét biz-
tosítsuk és földmívelő népünket elszoktassuk attól a 
régi és rossz szokásától, hogy pénzét otthon tartsa és 
rábírjuk, hogy a hadikölcsön jegyzése alól senki se von ja 
ki magát, a kinek viszonyai ezt megengedik. Emlékez-
tessük őket arra a bibliai mondásra, hogy a szegény 
asszony fillérje kedvesebb az Úr előtt, mint a gazdagok 
nagy adományai. 

Egyházkerületünk anyagi viszonyaihoz mérten a 
kölcsönjegyzésben szintén részt fog venni és eziránt 
külön jelentés fog tétetni. A lelkész urak, nemkülönben 
a világi elöljáróink is, hazamenve, mint az apostolok 
hirdessék a kölcsönjegyzés hazafias kötelességét és így 
itthon is járuljunk ahhoz, hogy a győzelmes békét mi-
előbb megteremthessük, melyre nem elég fegyvereink 
diadala, ehhez az is szükséges, hogy a gazdasági küz-
delmet győzelmesen megálljuk. 

Ezzel az egyházkerületi közgyűlést megnyitottnak 
nyilvánítom. 

T ^ ^ Y 0 bronzból vert, igen 
l e " I T sikerült plakettje öt 
| \ I V X X X korona árban meg-

rendelhető a Kálvin-
Szövetség' titkári irodájában (IX. ker,, Ráday-

utcza 28. szám). 

T Á R C Z A . 

Édesanya imádsága meghalt katonaíiáért.* 
Lukács ev. VII. 11—15. 

Ne sírj! Te szóltál így, én Jézusom, 
A naini anyának egykoron. 
Mikép e bús özvegy ölelte át 
Féltett kincsét, egyetlenegy fiát: 
Úgy téged én, édes fiam, te drága, 
Reményem, támaszom, szememvilága! 

Meghalt az ifjú ! Meghalt a fiam ! 
Mint meghaltak e harczban annyian. 
Van-e sebemre Gileádban í r? 
A Jézus szól: Ne sírj ! 

Ne sírj ! Él Isten, a te jó Atyád, 
S napod kisüt, eloszlik éjszakád; 
Baljával sujt, jobbjával fölemel, 
Tűzben tisztul aranyként a kebel. 
Meghalt fiad, hogy a haza viruljon, 
Remény nélkül egy cseppkönnyed se hulljon 1 

Él a fiad, dicső az élete: 
Könny, emlék és áldás nem élet-e? 
Kelj föl! így zeng a szó s nyílik a sír, 
A Jézus szól: Ne sírj ! 

Megváltó Jézus, Te szólsz így nékem, 
S Te szólsz így most ezernyi bús anyának. 
Szent Fiadért vedd hálám, Istenem, 
Kit e reményért sziines szüntelen 
A bús anyák sírván is áldva áldnak. 

Sántha Károly. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Május 3-án tartotta a dunamelléki ref. egyházkerület 

tavaszi rendes közgyűlését az alkotó tagok élénk rész-
vétele mellett. A tárgysorozaton mindössze 56 tárgy 
szerepelt, így a közgyűlést egy nap alatt minden nehéz-
ség nélkül el lehetett végezni. 

A bizottságok a megelőző két nap tartották gyű-
léseiket. A közgyűlést megelőző napon volt a szokásos 
kerületi elöértekezlet is, melyen a közgyűlés tárgysorozatán 
szerepelő fontosabb kérdéseken, így a kecskeméti leány-
árvaház és leányinternátus, a theol. tanárok fizetésren-
dezése stb. kérdésén kívül a megüresedett kerületi tiszt-
ségekre is megejtették az ajánlásokat. A megüresedett 
két lelkészi tanácsbírói állásra a következőket ajánlották : 
Szalay Ferencz szaporczai, Haypál Benő budai és Lu-

* Mutatvány szerzőnek sajtó alatt levő müvéből: „Háborús 
Idők Imádságoskönyve". Iladbavonult katonák és azok családjai 
számára. írta Sántlia Károly. Debreczen, 191t>. Hegedűs és Sándor 
könyvkiadóhivatala. A mintegy 10 — 11 nyom. ívnyi szép kötésű 
könyv ára 1'20 K. Nagyobb rendeléseknél árengedmény. 



kácsy Imre dunavecsei lelkészeket, A világi tanácsbírói 
állásra Györffy Balázs kecskeméti főgondnokot és bátori 
'Sigray Pál budapesti presbiteri ajánlották. A megüre-
sedett két lelkészi aljegyzőségre ajánlották: Bocsor Lajos 
tengődi lelkészt, dr. Kováts István theol. tanárt, Kulifay 
László abai, Forgács Gyula péczeli és Patonay Dezső 
nagykőrösi lelkészeket. A világi aljegyzőségre ajánlották 
dr. Jalsoviczky Károly min. titkárt és Harsányi Elemér 
szegedi kir. ügyészt. 

A kerületi előértekezletet követő theol. választmányi 
gyűlésen, Petri Elek és Szilassy Aladár elnökletével, 
többek közt beható tanácskozás tárgyává tették a tanár-
kar részéről ajánlott módosított internátusi szabályzatot, 
melyet Marton Lajos tanár terjesztett elő. A több évi 
tapasztalat több módosítást tett szükségessé, a melyeket 
a theol. választmány csaknem kivétel nélkül magáévá tett. 

A közgyűlés szerdán d. e. 10 órakor kezdődött a 
püspök bensőséges imájával, A tagok számbavétele után 
főgondnokunk megnyitóbeszédét és püspökünk jelentését 
hallgattuk meg, melyeket Lapunk más helyén közlünk. 

Ezután a jelentések következtek a megejtett lel-
készi főjegyzői és három lelkészi tanácsbírói választásról. 
A közgyűlés lelkes örömmel üdvözölte Takács Józsefet, 
az új főjegyzőt és B. Pap Istvánt, meg Kontra Jánost, 
az új tanácsbírákat. A harmadikat, Simon Ferenczet, 
fájdalom, már nem üdvözölhette . . . Az előbbieket meg-
választottaknak minősítették, Simon Ferencz elvesztése 
fölött őszinte részvétüket tolmácsolták. Előbb az új fő-
jegyző tette le a hivatalos- esküt, kit a közgyűlés nevé-
ben Darányi Ignácz főgondnok meleg szavakkal üd-
vözölt, a melyeket az odaadó munkásságot ígérő, lelkes 
szavakkal köszönt meg. Az ú j tanácsbírák eskütétele 
után elrendelte a közgyűlés a szavazást a megüresedett 
két lelkészi-, egy világi tanácsbírói, két lelkészi- és egy 
világi aljegyzői állásra. A szavazatok június 30-ig adan-
dók be az esperesi hivatalokhoz, honnan július 15-ig 
küldendők a püspöki hivatalhoz. 

Az új főjegyző részéről előterjesztett skontró meg-
hallgatása után a közigazgatási bizottság jelentését 
terjesztette elő Szabó Károly lelkészi aljegyző. Ennek 
során,* az énekvezérek díjazásával kapcsolatban, espe-
resek újból megbízatnak, hogy ez év végéig készítsenek 
táblázatos kimutatást nemcsak az egyházi, hanem az 
állami iskolai tanítók közül kikerülő énekvezérek díja-
zásáról is. Az egyházmegyéknek a reformáczió négy-
százados évfordulójának megünneplésére vonatkozó ja-
vaslatai bizottság elé utaltatnak. Ez dönt, döntését 
azután leküldi az egyházmegyékhez, melyek azt meg-
jegyzéseikkel visszaküldik újra a kerületre. A solti egy-
házmegye előterjesztést tett a menhelyes gyermekek 
iskoláztatása ügyében. Több szülő kiveszi a gyermekét 
az iskolából, mert félti a menhelyes gyermekektől er-
kölcsileg. A kerület elfogadta azt az indítványt, hogy 
keressék meg a belügyminisztert az iránt, hogy adjon 
a lelkészeknek nagyobb hatáskört a gyermekmenhelyek 
felügyeleténél. 

A jog-, pénz- és gazdaságügyi bizottság jelentését 
dr. Szabó József vagyonkezelő és h. ügyész terjesztette 
elő. Ennek során teljes fölhatalmazást adtak a kerületi 
elnökségnek az énekeskönyv kiadásánál kötendő új 
szerződés körül. A nagygeresdi egyezség megszűntével 
kapcsolatban fölhívja a kerület az egyházmegyéket, hogy 
a szükséges teendőkre nézve terjesszék be jelentéseiket 
az őszi gyűlés elé. A solti egyházmegyének a kegyeleti 
idő tárgyában hozott kerületi határozat megváltoztatására 
vonatkozó indítványát kerületi" gyűlés többsége nem fo-
gadja el. A kegyeleti időre vonatkozó egyes konkrét 
esetek elbírálása az egyházi közigazgatási bíróságok 
hatáskörébe tartozik. 

Az állandó számszék jelentése során Szilassy Ala-
dár egyházmegyei gondnok referálta a theologiai tanárok 
fizetésrendezésének kérdését, a melyet Egyházi Törvé-
nyeink a jogakadémiai tanárokéval mindenben egyezőnek 
írnak elő s a melyet legutóbb az egyetemes konvent is 
megsürgetett. A rendezést a konventtől kapott évi 12,562 
K-val mind a sárospataki, mind a kolozsvári theo-
logián keresztülvitték már. Egyházkerületünk közgyűlése, 
a számszék és a theologiai választmány egyhangú ajánlata 
alapján, ugyancsak egyhangúlag elhatározta, hogy az évi 
12,562 K terhére a theologiai tanároknak a folyó év 
elejétől számítva a törvényszerű családi pótlékot meg-
adja és a theologián eltöltött szolgálatára nézve idősebb 
mindenkori három tanár előtt a VI. fizetési osztályt a 
szabályszerű alapfizetésekkel és korpótlékokkal meg-
nyitja. Utána Sógor Endre számvevő fölolvasta a lel-
készeknek adandó tanűtatási segélyeket, melyeket Lapunk 
más helyén közlünk. A kiutalt 8500 K-ból 5000 K-t az 
államsegély pénztárból, 3500 K-t pedig a Baldácsy-alapból 
födöznek. Az esperesek az okmányolt nyugtákat bekül-
dik az egyházkerületi pénztároshoz, ki az összegeket az 
esperesekhez küldi. 

A püspöki titkári állás rendezésének kérdését Be-
nedek Sándor v. főjegyző referálta. A püspöki titkári 
minőségben már régebben működő Kis Ödön kunszent-
miklósi gimn. tanárt az időközben a budapesti főgimná-
ziumon újonan szervezett rendes tanári állásra meg-
választották. A kerületi határozat értelmében, mint buda-
pesti tanár fogja a nyártól kezdve a püspöki titkári 
teendőket is ellátni évi 5000 K külön tiszteletdíjért. 
Elvben hozzájárult a kerületi közgyűlés ahhoz is, hogy 
a püspöki és egyéb körlevelek, pályázatok stb. Lapunk 
külön mellékleteként jelenjenek meg a jövőben, a kér-
dés pénzügyi részének részletesebb megbeszélésére pedig 
Benedek Sándort kérte föl. 

Takács József a kecskeméti leány árvaház és inter-
nátus ügyét terjesztette elő ezután, mely kerületünknek 
mustármagnyi kezdetű, de a legszebb reményekre jogo-
sító egyik jubiláris alkotása lesz a reformáczió négy-
százados évfordulójára. Az előmunkálatokat még 1912. 
év őszén megkezdették. A kecskeméti egyház most feb-
ruárban jelentette, hogy 710 öles telket talált két kü-
lönálló épülettel. A kiküldöttek a telket ós az épületeket 



a leányárvaház és a leányinternátus czéljaira alkalmas-
nak találták. A két intézmény együttes szellemi és gaz-
dasági vezetés mellett 1917. év szeptemberében nyílik 
meg, egyelőre igen szerény keretekben. Mindkét intéz-
ményben egyaránt 10—15 leány nyerhet elhelyezést 
kezdetben. A vezetésre a kerületi elnökség vezetésével 
működő héttagű igazgatótanács hívatott. Ügyvezető el-
nökül Mészáros Jánost választották meg. Az anyagi födö-
zetetrészbenaMadas-alapítvány jövedelmének fele nyújtja, 
a melynek egy részét eddig a Protestáns Árvaház 
kapta, ezt a 10,000 K-t két éven belül fokozatosan meg-
szüntetik. A ,reformáczió négyszázados évfordulója al-
kalmával buzgó adakozásra szólítják föl a gyülekezeteket 
hogy a tartási dijak még jobban leszállíthatok legyenek. 

A negyedik hadikölcsönre 50,000 K-t jegyzett kerü-
letünk a dohánygyári telek vételárából és a pesti fő-
iskola Roboz-alapítványából. A katonáknak vallásos 
iratokkal való ellátásáról szóló jelentést B. Pap 
István terjesztette elő és Lapunk legközelebbi számúban 
egész terjedelmében közöljük. 

A lelkészi nyugdíjintézeti bizottság javaslata alap-
ján, hozzájárult a kerület Molnár Hugó újvidéki lelkész 
nyugalomba vonulásához. Az esperesi és gondnoki érte-
kezlet rövid jelentését Nagy Ferencz esperes terjesztette 
elő, a theologiai választmányét pedig dr. Pruzsinszky Pál 
igazgató. Érdekes pontja volt a jelentésnek a theologusok 
házasodásának kérdése, adott esetek kapcsán. A választ-
mány ajánlatára, a kerületi közgyűlés kimondotta, hogy 
a theologusoknak tanulmányaik ideje alatt való nősülését 
nem tartja kívánatosnak és jövőjükért semmi tekintetben 
nem vállal kezességet. Rendkívüli esetekben, a tanárkar 
indokolt előterjesztésére, a püspök adhat a theologusok-
nak a nősülésre engedélyt. A módosított internátusi sza-
bályzatot elfogadták. A nagy drágaságra való tekintettel, 
a világi internisták díját az ősztől kezdve 1000 K-ról 
1200 K-ra emelték föl. 

A népiskolai bizottság jelentéseit dr. Szabó Béla 
terjesztette elő. Ennek során, egy pont törlésével, jóvá-
hagyták a felsőbaranyai egyházmegyének a másvallásúak 
iskolai díjaira és a körfelügyelők működésére vonatkozó 
szabályzatát. Kívánatosnak nyilvánította a kerület, hogy 
ref. elemi és polgári iskolai tanítónőképző állíttassék föl 
állami segítséggel. Az erre illetékes tényezőkkel való 
tárgyalással az elnökséget bízták meg. Az iskolák épí-
tési államsegélyére vonatkozó útmutatást, melyet előadó 
állított össze, kinyomatják. 

A közgyűlés félkettő tájt a püspök hálaadó imá-
jával ért véget. K. 

Egyházmegyei közgyűlés. 
A solti ref. egyházmegye f. hó 18-án tartotta köz-

gyűlését Kunszentmiklóson, Balla Árpád esperes és dr. 
Hajós József gondnok elnöklete alatt. 

A gyűlésnek mindössze 31 pontja volt mely a jól 
vezetett tárgyalás rostáján elég gyorsan lepergett. Fon-

tosabb tárgyak voltak a kerületi gyűlés elé terjesztendő 
javaslatok. 

A reformáczió 400 éves fordulójának megünneplése 
tárgyában az egyházmegye egyhangúlag hozzájárult az 
ország szívében építendő nagyszabású templom és épít-
mény felállításához, ezt anyagi áldozatokkal támogatni 
fogja. Előre tiltakozik azonban mindennemű szobormű 
felállítása ellen. Legyen az alkotás nagyszerű, de minden 
részletében a reformáczió szellem-erkölcsi eszményeit 
szolgálja. Az emelendő épületben okvetlen legyen köz-
ponti sajtó, mint a reformáczió világosságterjesztő mű-
ködésének leghatalmasabb eszköze. A Budapesten léte-
sítendő központi „ Kálvineum"-on kívül (ezt illeti meg 
igazán a név) minden egyházkerület, egyházmegye és 
egyház kiilön is gondoskodjék valami szellem-erkölcsi 
emlékmű létesítéséről, súly helyezendő leánynevelő-inté-
zetek felállítására, egyház-alapok létesítésére. 

Nagyobb vitát keltett a parothus és vallástanító 
lelkész jogviszonyának megállapításáról szóló javaslat. 
Yjégiil nagy szótöbbséggel kimondta a közgyűlés, hogy 
a gyülekezeti kormányzat egységét és a kormányzói 
felelősség épségét csak úgy látja biztosítva, ha a régi 
törvény idevonatkozó szakaszai szerint a parokhus-lelkész 
mellett olyan jogviszonyban áll a vallástanitó, mint az 
ónekvezér. Válassza — mint eddig — a presbitérium 
életfogytig; nyugdíjjogosultságban legyen egyenjogú a 
rendes lelkésszel, hivatalos működésében azonban a ren-
des lelkész ellenőrzése alatt álljon, attól kapjon szolgá-
lati bizonyítványt, de az esperes láttamozása mellett. 
A régi tanítókáplánságok átalakításának minden régi 
jog és kötelesség megőrzendő, úgy a rendes, lelkész, 
mint a vallástanító részéről. Ilyen helyen a czím is ma-
radjon „vallástanító segédlelkész". 

A szeremlei egyház, anyagi bajainak rendezésére 
egy bizottságot küld ki az egyházmegye, mely a leg-
közelebbi gyűlésnek tesz jelentést munkájáról. — Tass 
paplak építési tervét és költségvetését a kerületre ter-
jeszti a közgyűlés; az egységes számadási mintát, melyet 
a számszék készített, hozzászólás végett körözteti. — 
A menhelyes gyermekekre vonatkozólag azt a kérelmet 
intézi egyházmegyénk a kerülethez, hogy forduljon fel-
terjesztéssel a kormányhoz az elhagyott gyermekek fel-
ügyeletének hatályosabbá tétele végett. Ruháztassanak 
fel ellenőrzési joggal a lelkészek és tanítók is azon 
város területén, hol kihelyezett menhelyes gyermekek 
vannak: úgy remélhető a helyzet javulása. — Több 
apró helyi ügy elintézése után a gyűlés bezárult. A dél-
utáni közigazgatási bíróságnak egyik fontos ügye volt 
néh. Tótli Pál ráczkevei lelkész özvegyének kegyéve. 
A bíróság úgy döntött az ügyben, hogy a kegyévet fél-
évben állapította meg a kerület rendszabály értelmében 
s a feleket kiegyeztette, a kik az ítéletben megnyugod-
tak. Özv. Tóth Pálnét tehát 1915 szeptember 1-től illeti 
a gyámházi díj. 

Tudósító. 



I R O D A L O M . 

Emlékkönyv a dunamelléki ref. egyházkerület 
egyházi értekezletéről. Szerkesztette dr. Szőts Farkas 
lelkészelnök. Tartalmazza Bernát István dr világi elnök-
nek szép megnyitóbeszédét és Forgács Gyula péczeli 
lelkész lelkes előadását a „Legsürgősebb egyházi teen-
dőink"-ről. Az emlékkönyvet az összes keríiletbeli lel-
készeknek megküldték. 

A Protestáns Szemle 4-ik füzete. Ravasz László 
szerkesztésében, a következő tartalommal jelent meg : 
I. Czikkek. A törvény és a hit, R. L. Az isteni igaz-
ságossúg és irgalmasság titka. Dr. Erdős József. Milyen-
nek képzelik a halálontúli életet a különböző népek? 
Dr. Kováts István. A reformáczió Magyarországon a 
mohácsi vész után, a prot. irányú rendezkedések meg-
indultáig (1526—1542). Zoványi Jenő. II. Szemle. Dr. 
Kuyper Ábrahám. Sebestyén Jenő, III. Irodalmi szemle. 
A magyar protestánsok hazafisága a Magyar Kultúra 
tükrében. Révész Kálmán. IV. Apró kritikák. V. Jelek 
és magyarázatok. 

Az „Igaz gyöngyök" 4-ik száma Takaró Géza 
budapest - kőbányai ref. lelkész szerkesztésében a követ-
kező tartalommal jelent meg: Előreménység. Szerkesztő. 
A testvér. Takaró Gyula. Apró történetek. A Nébo he-
gyén. Gombos Ferencz. Előfizetési ára egész évre 2 K, 
a szegényeknek ingyen. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztások. A kalonioi (Tolna m.) ev. egy-
házközség Sclnnidt Henrik gyÖrkényi h. lekészt, a felső-
lövői ev. egyházközség Beyer Teofil kőszegi lelkészt 
hívta meg az elhunyt Stettner Gyula örökébe lelkészéül 

Egy levél. Csikesz Sándor tábori lelkésztől a kö-
vetkező, mult hó 29-ről kelt értesítést vettük: „Ma tar-
tottam a 27-ik magyar és a 14;ik német húsvéti isten-
tiszteletet ebben a hónapban. Úrvacsora után adakozás 
volt. A 32 ik cs. és kir. gyaloghadosztály prot. katonái, 
valamint az itt lévő birodalmi német katonák adakozá-
sából iratterjesztésre küldök a dunamelléki ref. egyház-
kerület pénztárának, a Luther-Társaságnak 10—10, Éb-
resztőnek, Diákvilágnak 5—5 K-t, valamint a budapesti 
tervbe vett nagyszerű Kálvin-téri építkezésre 60 K-t. 
Istennek legyen dicsőség!" — Legyen! 

Kitüntetett tábori lelkész. Kövy Árpád losonczi 
ref. lelkész, az 1-ső népf. lovasdandár tábori lelkésze, 
buzgó szolgálatáért a II o. lelkészi érdemkeresztet kapta 
fehér-vörös szalagon. Gratulálunk ! 

Segélyek. A dunamelléki ref. egyházkerület 1916. 
május 3-án tartott közgyűlésében a következő lelkészek 
részére utalványozott neveltetési pótlékot: líeck Zsig-
mond 100, Kontra János 100, Narancsik Zoltán 100, 
Dömötör Lajos 100, Szalay Antal 100, Arany Gusztáv 
200, Póth József 100, Fábián Zoltán 100, Horvát Antal 
200, Borsos István 200, Lutár Sándor 200, Szabó Gyula 
100, Józan Sándor 100, Vitányi Bertalan 200, Nagy 
Imre 200, Bus József 200, Szabó Károly 100, Csuthy 
László 100, Sógor Endre 100, Kis Zsigmond 300, Be-
nedek Antal 300, Veress István 200, Csire István 200, 
Lamperth Gyula 200, Vasvári Sándor 100, Bocsor Lajos 
100, Molnár" Albert 400, Károssy Gyula 100, Balla Ár-
pád 200, Kardos János 300, Sebestyén Pál 200, Molnár 
Gergely 300, Szeles József 100, Molnár Sándor (mado-
csai) 100, Széki Géza 200, Bús Lajos 100, Göde Sán-

dor 100, Sikó Ernő 200, Babay Béla 300, Szakács Imre 
200, Kuthy Géza 100, Papp Albert 400. Pátkai János 
300, Tatay Lajos 200, Bódis Lajos 100, Gulyás Kornél 
200, Gál László 200, Halász István 100, ifj . Varga 
Sándor 100 K. Összesen 8500 K. Az okmányolr, bélyeges 
nyugták az esperesek útján küldendők be a ker. pénz-
tári hivatalhoz kifizetés végett. 

A negyedik liadikölcsön ügyében püspökünk is 
meleghangú felhívást bocsátott ki a kerület egyházköz-
ségeihez, tanáraihoz, a lekészekhez, tanítókhoz, presbi-
terekhez és egész közönségéhez és egyszersmind felkérte 
a lelkészeket és a tanintézetek igazgatóit, hogy az egy-
házközségek, tanintézetek, a gyülekezeti tagok és az ifjú-
ság jegyzéseiről a hadikölcsönjegyzés lezárása után 
(május hó 23-án) azonnal küldjenek az eredményről ösz-
szefoglaló jelentést. Ez a felhívás is bizonyára nagyban 
hozzájárul a remélhető fényes eredmény eléréséhez! 

A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé 
jelentését a Magyarbirodalom népese.dési mozgalmáról a 
folyó év első két hónapjáról. Magyarországon ez év első 
két hónapjában 12,489 esküvő volt; 1914 első két hó-
napjában pedig ugyanebben az időszakban 53,399 volt 
a házasságkötések száma, 1914-ben minden ezer lélekre 
17'3 házasság jutott, 1916 ban pedig négy. Az év el.-ő 
két hónapjában Magyarországon 51,306 gyerek született; 
tavaly ugyanebben az időben 100,773; 1914 első két 
hónapjában 107,531; 1913 január és február hónapjában 
109,134 és 1912. év ugyanezen időszakában 112,545. 
Az idén tehát fele annyi gyermek született, mint tavaly. 
A születések és házasságkötések erősen csökkenő irány-
zata mellett a halálozások aránya a régi maradt. Ennek 
az a következménye, hogy a népesség nemcsak hogy 
nem gyarapodik, hanem fogy. 1915-ben 49,651-el fogyott 
Magyarország lakossága; az 19.16. év első két hónap-
jában 23,011-gyel. Az idén négy hónap alatt, majdnem 
annyi lélekkel csökken majd a lakosság száma, mint 
tavaly az egész esztendő alatt. A mult esztendő első 
két hónapjában minden ezer lélekre 32'5 születés és 
26'7 halálozás esett, vagyis a mult esztendő első két 
hónapjában ezer lélekre még 5'8 szaporodás jutott, Az 
idén azonban már az év első két hónapjában ezer le-
iekre 16'6 születés és 24'1 halálozás jut, tehát minden 
ezer lélekre 7'5 csökkenés esik. És ez a szomorú arány 
egyre szomorúbb lesz. Hozzá még ebben a számban csak 
azok vannak elszámolva, a kik itthon haltak meg. 
A háború elesettjeiről nem szól a statisztikai hivatal 
jelentése. Február hónapban a Magyar birodalomban 
10,778 embert ölt meg a ragadós betegség. A gümőkór 
szedte a legtöbb áldozatot: 6460-at; ezenkívül 952-en 
haltak meg vörhenyben, 829-en roncsoló toroklobban, 
767-en hólyagos himlőben, 672-en kanyaróban és 610-en 
szamárhurutban. Legfeltűnőbb a hólyagos himlőtől el-
pusztítottak számának az emelkedése. A mult év feb-
ruárjában 93 halottja volt a hólyagos himlőnek, az idén 
már 767. A Tisza jobb- és balpartján ölt meg a leg-
több embert ez a rémületes betegség. Még ezekben a 
szomorú időkben is akadt olyan vármegye, a melynek 
a lakossága nem fogyott, hanem szaporodott. Bereg 
vármegyében ugyanis ezer lélekre 0'7 szaporodás esett. 
A legnagyobb volt a fogyás Kisküküllő (ezer lélekre 
19'1) és Maros-Torda (ezer lélekre 17) vármegyékben, 
valamint Zombor (ezer lélekre 20'9) és Pécs (ezer lé-
lekre 18"1) városokban. 

Adományok. A katonák vallásos irataira Felső-
mocsolád 10, Beska 20 K-át adományozott. — A vak 
katonák vallásos irataira Kása Jánosné, Gárdony 8 K-át 
adott. 



ISKOLA. 

Érettségi vizsgái elnökök a dunamelléki ref. egy-
házkerületi főgimnáziumokban. Nagykőrösön Petri Elek 
püspök, Budapesten Nagy Ferencz esperes, Kecskemé-
ten Lévay Lajos esperes, Kiskunhalason Szilády Áron 
lelkész és tanácsbíró. 

Az érettségi vizsgálatok kormányképviselői. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a református feleke-
zeti középiskolák idei rendes érettségi vizsgálataihoz a 
következő kormányképviselőket küldte k i : A dunamel-
léki ref. egyházkerületben: A budapesti főgimnáziumhoz 
Hegedűs István dr., budapesti tud. egyet. ny. r. tanárt, 
a kecskeméti főgimnáziumhoz Kacsóh Pongrácz dr. fő-
igazgató, fő- és székvárosi középisk. szakfelügyelőt, a 
kiskunhalasi főgimnáziumhoz Pruzsins/ky Pál dr. buda-
pesti ref. theol. akad. tanárt, a nagykőrösi főgimnázium-
hoz Ferenczy Zoltán dr. budapesti tud. egyet, könyvtár-
igazgató, tud. egytt. cz. ny. rk. tanárt. — A dunántúli 
ref. egyházkerületben: A csurgói főgimnáz.umhoz Csiky 
Lajos debreczeni ny. ref. theol. akad. tanárt, a pápai 
főgimnáziumhoz Papp Károly dr. debreczeni tud. egyet, 
ny. r. tanárt. — A tiszáninneni ref. egyházkerületben: 
A miskolczi főgimnáziumhoz Darkó Jenő dr. debreczeni 
tud. egyet. ny. r. tanárt, a sárospataki főgimnáziumhoz 
Császár Elemér dr. budapesti gyak. főgimn. tanár, tud. 
egyet. m. tanárt. — A tiszántúli ref. egyházkerületben: 
A békési főgimnáziumhoz Ellend József sárospataki ref. 
főgimn. igazgatót, a debreczeni főgimnáziumhoz Schmidt 
Henrik dr. kolozsvári tud. egy. ny. r. tanárt, a hajdú-
böszörményi főgimnáziumhoz Petzkó Ernő dr. debreczeni 
ref. főgimn. tanárt, a hajdúnánási főgimnáziumhoz Szőts 
Farkas budapesti ref. theol. akad. tanárt, a hódmező-
vásárhelyi főgimnáziumhoz Baltazár Gábor kecskeméti 
ref. főgimn. tanárt, a karczagi főgimnáziumhoz Gergely 
György dr. máramarosszigeti ref. jogakad. igazgatót, a 
kisújszállási főgimnáziumhoz bilkei Pap István budapesti 
ref. theol. akad. tanárt, a máramarosszigeti főgimnázium-
hoz Csűrös Ferencz dr. debreczeni városi tanügyi taná-
csos, nyug. ref. főgimn. tanárt, a mezőtúri főgimnázium-
hoz Joó Gyula dr. kecskeméti ref. jogakad. igazgatót, 
a szatmárnémeti főgimnáziumhoz Hamar István budapesti 
ref. theol. akad. tanárt. — Az erdélyi ref. egyházkerü-
letben : A kolozsvári főgimnáziumhoz Sebestyén Gyula 
dr. magyar nemzeti múzeumi igazgatóőrt, a marosvásár-
helyi főgimnáziumhoz Szádeczky Gyula dr. kolozsvári 
tud egyet. ny. r. tanárt, a nagyenyedi főgimnáziumhoz 
Erdélyi Pál dr. udv. tanácsos, kolozsvári tud. egyet, 
cz. ny. rk. tanárt, a sepsiszentgyörgyi főgimnáziumhoz 
Dézsi Lajos dr. kolozsvári tud. egyet. ny. r. tanárt, a 
szászvárosi főgimnáziumhoz Szádeczky Béla dr. erdélyi 
nemzeti múzeumi könyvtárőrt, a székelyudvarhelyi fő 
dimnáziumhoz Bede László nyug. ref. főgimn. igazgatót, 
a zilahi főgimnáziumhoz Szádeczky Lajos kolozsvári tud. 
egyet. ny. r. tanárt. 

A Baár-Madas felsőbb leányiskola, mint mult 
számunkban említettük, „kárpátinap" ottartott, amelyen 
a nemes czélra tanárok, tanítványok, szülők és az ér-
deklődő közönség adományaiból 216"08 K gyűlt össze. 

A tizennyolczévesek érettségi bizonyítványa. A 
most bevonuló s 1898-ban született i f jak alsóbb osztályú, 
illetőleg érettségi bizonyítványáról rendeletet bocsátott 
ki a kultuszminiszter. E rendelet szerint az alsóbb osz-
tályokba bevonuló ifjaknak már bevonulásuk előtt egy 
héttel kiadják az osztálybizonyítványt. Azoknak a bevo-
nulóknak érettségi bizonyítványát pedig, a kik most ten-

nének érettségit, az osztálybizonyítvány alapján fogják 
kiállítani, még pedig az osztálybizonyítvány osztályzatai 
szerint. Hasonló alapon állítják ki a tanítói okleveleket 
is. Érettségi vizsgadijat természetesen nem kell fizetni. 
Intézkedés történt arra is, hogy a már harcztéren lévő 
tanulók, a mennyiben ez lehetséges, szabadságot kap-
janak az érettségi vizsgálat letételére. Ezeknek a tanú 
lóknak egyhónapos előkészítő tanfolyamot rendeznek. 

Egy új liga. Waldapfel János budapesti főgimn. 
tanár kezdeményezésére „Sárospatakot oltalmazó liga" 
alakult, mely azt tűzte ki czélul, hogy megakadályozza 
a pataki főiskolának Miskolczra való áthelyezését. A liga 
az agitáczió czéljaira 3000 K-t gyűjtött egy Sárospata-
kon tartott népgyűlésen. — Mint a jelekből látható, akár 
viszik el Sárospatakról a főiskolát, akár nem, a mozga-
lom nem múlik el haszon nélkül. Országos érdeklődés 
fordul a sárospataki ősi főiskola felé és ha nem sikerülne 
is az áthelyezés, a szükségletek, hibák és hiányok fel-
tárása megtermi a jó gyümölcsöket. 

Új plébánia a fővárosban. A pannonhalmi ben-
czés főapát az elmúlt héten írta alá a rendnek a fő-
várossal kötött szerződését a Zuglóban fölállítandó ben-
czés-plébánia, főgimnázium és internátusra vonatkozólag. 
A nagyszabású épület a Thököly-út végén négy utcza 
által határolt telektömbön nyer elhelyezést, melyet abból 
a telek-komplexumból hasítanak ki, melyet a főváros 
városfejlesztési czélokra az Andrássy-családtól vásárolt 
meg. A főváros vállalta a plébániatemplom építési és 
fönntartási költségeit, melyek az Összes kegyúri terhekkel 
együtt tőkében egy millió koronában állapíttattak meg. 
Az új plébánia területét az erzsébetvárosi és a kőbányai 
plébániák területéből fogják kihasítani. Mihelyt a szer-
ződés megjárta az összes fórumokat, azonnal megkezdik • 
az építkezést. A főgimnázium nyolczosztályú lesz, az 
internátust pedig több száz tanulóra fogják berendezni. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Protestáns Orsz. Árvaház május 1-én szépen 
sikerült kárpáti ünnepet rendezett előkelő közönség rész-
vételével, mely alkalommal Brocskó Lajos kir. tanácsos, 
igazgató mondta az ünnepi beszédet és a növendékek 
felolvasással, szavalattal, énekkel s alkalmi színjelenet elő-
adásával működtek közre. A kárpáti falvak felépítésére 100 
K gyűlt össze. — Adományok a Prot. Orsz. Árvaház javára. 
Néhai Rubin Ármin végrendeletében a Prot. Orsz. Árva-
ház javára 1000 K-t hagyott. A lébényi (Moson megye) 
ág. hitv. ev. gyülekezet az árvaház hadiárvái javára 50, 
K. S. zászlós," egykori növendéke, az árvaház volt növen-
dékei által létesített Brocskó Lajos-alapra a doberdói 
fensíkról hálája jeléül 30 K-át küldött. — Dr. Kováts 
J. István ref. theol. professzor a következő levelet in-
tézte a Protestáns Országos Árvaegylet igazgatóságához: 
„Szíveskedjék engem a Protestáns Országos Árvaegylet 
rendes tagjainak sorába bejelenteni s egyszersmind egy 
alapszabályt is küldeni, melyből tagsági kötelezettségemet 
megtudhatom. Az Árvaegylet gyönyörű munkáját min-
denkor a legnagyobb örömmel és elismeréssel szemlél-
tem. Az egylet krisztusi munkájában a legnagyobb kész-
séggel állok bármikor és bármiben segítségükre." Ezt 
a szép levelet közöljük a példa kedvéért. 

Tanáregyesületi igazgatósági gyűlés. Az Orsz. 
Ref. Tanáregyesület igazgatósága április hó 30 án gyű-
lést tartott, melyen elsősorban az elnökség és a pénz-
tárnok jelentései kerültek napirendre. Az elnökség több 
kisebb ügy mellett a Murányi-féle Bibliai Szemelvények 



könyvéről és a Glulyás-Mitrovics Olvasókönyve III. köte-
tének új kiadásáról tett jelentést. Az előbbinek árát a 
könyvkötés rendkívüli drágulása miatt kénytelen volt az 
igazgatóság 60 fillérrel emelni, egyszersmind felterjesz-
tést intézett a konventhez, hogy ha a könyvet továbbra 
is forgalomban kívánja tartani, tegyen meg minden 
lehetőt annak általános elterjedése érdekében, mert még 
számos tanintézetben nem használják. Az egyetemes 
tanügyi bizottság a fölterjesztés kapcsán azt is javasolja, 
hogy a konvent a kerületek útján hathatósan szorgal-
mazza e könyvnek középiskoláinkban való használatát. 
— A pénztárnok főként a felszaporodott tagsági díj-
hátralékok ügyében referált. Az igazgatóság ezt a kel-
lemetlen ügyet végre rendezni óhajt ja és személyenként 
szólítja fel a legalább 5 évi tagsági díjhátralékosokat 
tartozásaik kiegyenlítésére, ha ez meg nem történnék, 
kénytelen lenne szigorúbb eszközhöz fordulni. — Miután 
a legutóbb megjelent állami fizetési kimutatásban a 27 
gimn. igazgató közül csak 8 van felvéve a VI. fizetési 
osztályba, holott a harmadolás elve szerint 9-nek kellene, e 
hiba kijavítása végett az igazgatóság felír a minisz-
tériumhoz hasonlóképen azért is, hogy szintén a har-
madolás értelmében a ref. tanárok közül a VII. fizetési 
osztályba ne, mint most, 109, hanem 111 tanár vétessék 
fel. — Arra való tekintettel, hogy a jövő 1917. évben 
a tanári státuszban ú j harmadolás! létszám állapíttatik 
meg s félni lehet, hogy a minisztérium e létszámot azzal 
a csökkenéssel veszi fel, mely a háború miatt bekövet-
kezett, felkéri az igazgatóság a minisztériumot, hogy a 
tanári létszámot a rendes tanári tanszékek után állapítsa 
meg s felhívja a tanártestületeket is, hogy az üres tan-
székeknek lehető betöltése érdekében mindent köves-
senek el. — Tanácskozott az igazgatóság arról is, hogy 
lehetne-e és kellene-e ez évben egyesületi közgyűlést tar-
tani, mely a háború miatt már a mult évben is elmaradt. 
Hosszas tanácskozás után mindent tekintetbe véve s a-liá-
borús nehézségeket megfontolva, abban állapodott meg az 
igazgatóság, hogy mivel a közgyűlés tartása nem múlhatat-
lanul szükséges, mert fontos és sürgős tárgy azt nem 
követeli, ez évben sem hívja össze a közgyűlést, hacsak 
időközben valamely tanügyi reform vagy tanárságra nézve 
olyan momentum nem merül fel, a mely a közgyűlés 
összehívását haladéktalanul szükségessé teszi. — Végre 
az igazgatóság lombardkölcsön mellett újólag 10,000 K-t 
jegyzett az egyesület részére a IV. hadikölcsönből, ezzel 
az egyesület összes hadikölcsönjegyzése 35,000 K. (Sz. J.) 

GYÁSZROVAT. 

I f j . Czike Lajos bönyrétalapi ref. lelkész, a tatai 
ref egyházmegye tanács bírája, aljegyzője és kerületi 
képviselője, f. é. április 21-én, életének 51-ik, lelki-
pásztorkodásának 24-ik évében váratlanul meghalt. ?Az 

elhunytat özvegye, szül. Perényi Lenke, id. Czike Lajos 
esperes-lelkész ós három testvére gyászolja. 

Darabanth Gusztáv ny. főgimnáziumi vallástanár, 
a dolhai misszió-egyház lelkésze, Dolhán (Máramaros m.) 
hosszas betegség után elhunyt. 

Kozma Béla bácsfeketehegyi ref. tanító rövid, de 
súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése május 3-án volt. 

Sepsibaconi Toókos Sándor ny. gyulafehérvári 
esperes, vajasdi lelkész, földbirtokos, életének 81-ik 
évében elhunyt. > 

Török Lajos somogytúri ref. lelkész életének 75-ik, 
lelkészi szolgálatának 40-ik évében meghalt. 

Id. Tőkés József nagysajói ref. ny. lelkész, a 
koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa életének 70-ik, 
papságának 41-ik évében elhunyt. 

Picler Mátyás, a kaboldi (Sopron m.) ev. egyház-
község lelkésze, életének 66-ik évében meghalt. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
K—yné Bp. Köszönjük, sajnos, erre a számra már későn 

jött. — H—y V—r. A jövő számban. Köszönet az érdekes köz-
leményért. Fájdalom, hogy csak most esett az illetőről szó a 
kerületi gyűlésen. — Gr. X. L. Bp. A jövő számban. — V—e 
E—k. Fm. Jönni fog. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

PÁLYÁZAT. 
Pályázati hirdetmény. 

A haláleset folytán megürült tószegi ref. lelkész-
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az állás javadalma: 
I. Az egyház részéről: 1. Készpénz 26 K. 2. 50 font 
kősó. 3. 60 font marhahús. 4. 10 font faggyú. 5. 4 itcze 
színméz. 6. Minden pártól egy véka tiszta búza, egy 
véka tiszta árpa. 7. Minden pártól 10 kéve nád. 8. Min-
den esztrenga juh tói s minden tehéntől évenkint egy 
fejés tej. 9. Elegendő őrlés. 10. Félhely föld egy tag-
ban. Ennek minden munkáját a hívek teszik meg. 11. 
Félhely föld után járó kaszáló. 12. Kenderföld, kukoricza-
föld szántás. 18. Rakodókért 400 négyszögöl. 14. Stóla. 

II. A község részéről: 1. 50 font kősó. 2. 20 font 
marhahús. 3. 10 font faggyú. 4. 5 itcze tehénvaj. 5. 
8 szál fenyő. 6. Fél hízott sertés vagy a helyett 10 ezüst 
forint. 7. Négy szekér széna. 

Az állás a f. 1916. évi október 1-én foglalandó el. 
A szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények f. 

évi május hó 28-ig Ádám Kálmán espereshez Vezsenyre 
küldendők. 

Budapest, 1916 május 1 én. 
Petri Elek, 

püspök. 



HIRDETÉSEK. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a tsc jji m mosc -x. aic <•.« «ár <x «á« 

„Cserkésshkadót" 
Havi közlöny* Szerkeszti dr. Papp Gytíía. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fill., kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság;* Félemelet 107* sz. 

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 é s női divatczikkek ké-

p e s árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

E . B R E . S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
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. 

® 

® 
® 

® 

® ® 

® 

E R Z S É B E T R I R A L Y N E S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcía 5* szám. 
Régi jő hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült mindén modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

CSUHA ANDRAS K£!É!S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. ós kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A. párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, 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 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel ós raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. : 

GAZDAK BIZTOSITO SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
belöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányb.m készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,0.00-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000-— K 
19.200.505 — K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kiűzetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. cvben 
,, , » jégben „ „ . 
Kletüzlet állománya 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
inlézménve a 

„ G O N D V I S E L É S " 
Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest, IX , 
Kálviu-'ér 10., mely társulat tagjai részére 50 koivtól 1000 
kor.-ig terjedő (emelési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉncKesRonyv 
katonáink részére. 

Tarta lma: 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletü 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 számltjuk: 

100—500 példányig darabja 20 fillér 
500—1000 „ „ 18 „ 
1000 példányon felül darabja 1672* 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

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 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 

STOWASSER J. 

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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a n y a r — v i l l a m o s e r ő r e b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
cs.éskir'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

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

Hangíokozo gerenda! s f ü : 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) lvezes-

seg 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. 

Most jelent meg! 

Mennyország M a 
ImádságoK Konfirmált és felserdült ifjaK 

és leányoK számára 

Irta SzolnoKy Gerzson 
A hivatott imaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és iinnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
és kedólymozzanatokra. — Ára a 168 oldalra terjedő 12VS x 
8V2 cm. nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytiszteletü Lelkészi 
Karnak 10 példány megrendelésénél darabját 96 fillér, 25 
példánynál 90 fillér, 50 példánynál 84 fillér, 100 pél-
dánynál 78 fillér, 1000 példánynál darabját 66 fillér ked-

vezményes áron szállítjuk. 

Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 



Wi m m m 

m m m m 
m m m m m 

fl nyári szőpef=, selyem* és mosókelme-újdonságok spájczi, 
berlini és honi gyárak utolsó kreácziói czége nnél a meg= 
szokott páíasztékban a t. hölgyek rendelkezésére állanak. 

H május hóra, az idény tető-
pontjára kibocsájfandó új 

miníagyüjíemény 
mar most meghozatható ingyen és faérmenfpe. 

^ T f W c a f CS(*5Z' és királyi uduari szállító, 
J l C l I l v U Z j v l dipaíbelmék nagyáruháza^^^^ 

Budapest, IV. ken, Kált>in=fér 1 szám. 

m m M 

m m 

Háborús egyházi beszédek. 
Bokross Elek. Isten a mi erősségünk . . . 1.— 

Fülöp József. Templomi beszéd elő- és utó-
imádsággal. A világháború. Nagypéntek és 
húsvét ünnepeire 1.50 

Lencz Géza. Háborús beszédek II. k. . . . 5.— 

Lukácsy Imre. ímé hamar eljövök . . . . 1,80 

Szombat i -Szabó István. A halál szérűje . 3.— 

Szüts Lajos. Egyházi beszéd, tekintettel a 
háborúra 1.20 

Soós Károly. Isten és a haza mindenünk. 
II. kiadás 1.20 

Egyéb újdonságok: 
Bitay Béla. A mit a lélek mond . . . . 4.— 

Csűrös István. Gyógyuló sebek 

Kapi Béla. Háború és vallás . 

Kuthy Béla gr. Költemények 

—.30 

4.— 

2.— 

Seippel Pál. Kamin Adél. Ford. Földváry 
Elemérné 2.50 

Takaró Géza. A világháború zsoltára . . . —.10 

Takaró Géza. Valaki meghallja —.10 

Torró Miklós. Korszerű bibliai magyarázatok. 
I. kötet 2.— 

Ugyanaz. II. kötet 2.— 

Victor János. A hazaszeretet eszménye . . —.40 

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 4 0 6 8 . 



Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday - utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak sth. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó:, . ; 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

' ' FelelÖs szerkesztő : 
i . - BILKEI PAP ISTVÁN. xB&Ióí; 

.Társszerkesztő: , 
Kováts István dr. 

•M**1-'.'-1 >•'- Ueiső munkatársak : •• 
Böszörményi Jenő, JVlarjay Károly, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona,, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy 12 korona. 

Hirdetési díjak : ' •.< ÍJJ 
Kéthasábos egész oldal K,. fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. AZ Élgt Könyvéből: Bízzatok! (j?,) — Vezérczikk: Kálvinista klerikálisok. Sebestyén Jenő. — Tárcza : Olvas-
gatunk. (Költ.) Kecskeméti Ferencz. — Bel fö ld: Jelentés. Egy istentisztelet. Hetessy Viktor. — A mi ügyünk: 
Zoványi aggódik... Sebestyén J. — Irodalom. — Egyház. — Iskola, — Egyesület, — Gyászrovat. — Hir-
detések. 

•tr 

Az Élet Könyvéből. 

Bízzatok! 

„E világon nyomorúságtok 
lészen, de bízzatok: én meg-
győztem a világot." 

Ján. ev. 16.33. 

A jövő rejtelmei előtt állottak a tanítványok. Mi 
vár r e á j u k ? Hova kell menniök, mi lesz a munkájuk, 
öröm, szenvedés lesz-e és mily mértékben az osztály-
részük ? Ez volt a kérdések-kérdése, a mely tekin-
tetükön, sóhajaikon át olyan beszédesen irányult a Mester 
felé. A felelet ez volt: e világon nyomorúságtok lesz! 
Nem először és nem egyszer hangzott feléjük ez a szó-
zat. íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok 
közé — törvényszékre adnak titeket — megostoroznak 
benneteket — bizony, bizony mondom néktek, hogy sír-
tok és ja jgat tok ti, a világ pedig örül. Nem is lehetett 
másként. Az Istentől elfordult, Istent nem akaró világba 
kellett menniök ajkukon, szívükben nemcsak az evan-
géliummal, hanem ebből folyó nagy kategorikus paran-
csokkal, világosságot, rendet, tisztaságot, szentséget kö-
vetelő isteni törvényekkel, izenetekkel. Kígyókat, skor-
piókat kellett taposniok; feltárultak előttük a világnak 
pusztító utálatosságai; látniok kellett, mint támad nemzet 
— nemzet ellen és mint lett éhség, halál és földindulás 
mindenfelé (Máté XXIV.). Siralmas kilátások, küzdelmes, 
nehéz jövendő — e világon nyomorúságtok leszeni 

De bízzatok! Bátran, félelem nélkül, törhetlen hittel 
j á r já tok a nagy munka és szolgálat rögös útjait . Ne 
veszítsétek el bizalmatokat, vigyázzatok, álljatok meg 
hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Ezek az intések 
hangzottak a nagy útra induló kis sereg felé. És mentek 
bátran, lelkükben a feltétlen győzelem biztos tudatával. 
Oh mi is lett volna, ha nem ezzel s nem így indu lnak?! 
Otthon maradtak volna, lelkükben a tett halálával : této-
vázással, csliggedéssel, bizalmatlansággal. 

Bízzatok, Én meggyőztem a világot. Ebből követ-
kezik, hogy csak az, a ki ő vele és ő benne indul a 
küzdelembe, vehet győzelmet a világon. Ez a nagy győ-
zelem egyedüli lehetősége. Nem bocsátotta őket a véres 
harczmezőre kellő felszerelés, fegyverzet nélkül. Önma-
gát adta érettük és nekik : mindazt, a mije volt, életének 
minden kincsével, vérének minden erejével, a feltáma-
dásnak és az ú j életnek teljes fényével plántálta bele 
magát az induló sereg minden egyes liarczosának lel-
kébe. Nem üres szózat volt tehát a nagy felhívás: men-
jetek, bízzatok! Volt benne mélységes részvét is. Hiszen 
ő tudta, hogy előbb neki kell megjárnia a tövises, nagy 
utat, neki kell megharczolni a nehéz harczot és nagy 
kiáltásokkal, szenvedésekkel kiküzdenie lépésről lépésre 
a drága áron vásárolt győzelmet. Mikor Jézus ezt mon-
dotta, lelkében már látta a nagy nyomorúságokat, me-
lyek első sorban ő reá indulnak, a nagy vihart, a mely 
először a zöldelő fát tépdesi. Látta mindezeket és győ-
zelmet vett mindezeken. 

E világ nyomorgattatásai, szenvedései között mi is 
odamegyünk hozzá mindnyájan, úgy, a hogy vagyunk 
kétségeinkkel, aggodalmainkkal és bánatunkkal és mond-
juk, imádkozzuk: Uram, e világban ezernyi a reánk zú-
duló nyomorúság, úgy érezzük, mintha a halál árnyéká-
nak völgyében járnánk, nagy szomorúsággal ülünk folyton 
áradó vizeknek partjain, légy hát segítségül nékünk ! 

És hangzik felénk is a dicsőséges tényeken alapuló 
biztatás : Bízzatok — én meggyőztem a világot és mindaz, 
a mi történt, mindaz, a mit beszéltem, cselekedtem, 
azért lett, hogy legyen nektek győzelmetek, békesség-
tek Én bennem. 

Igen, Isten és mindaz, a mit nekünk a Jézus Krisz-
tusban kegyelemből adott a mi keresztyéni bizalmunk, 
hitünk forrása és záloga. Mindaz, a mi Istentől született, 
legyőzi a világot — valakik pedig befogadják a Krisz-
tust, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. 

Bízzatok! Isten Egyszülötte meggyőzte a világot 
és mi 0 benne és általa Isten fiaivá születtünk. (p.) 



KÁLVINISTA KLERIKÁLISOK. 
— A „Világ" és a kálvinizmus. — 

Nem először panaszkodunk a miatt, hogy a magyar 
újságíróknak kilenczvenkilencz százalékban fogalmuk 
sincs a theologiai kérdésekről, de azért a legnagyobb 
vakmerőséggel fognak hozzá, hogy elmondják róluk a 
maguk véleményét. Ebben a tekintetben szinte botrá-
nyosan tanulatlan czikkek jelennek meg nálunk. Olya-
nok, a milyenekkel a theologiai kérdésekben jártas né-
met, holland, angol vagy amerikai közvéleményben pél-
dául örökre lehetetlenné tenné magát az illető ripor-
ter. Sőt még itthon is; ha például a Wagner-zenéről, 
modern orvosi vagy természettudományokról, művészeti 
kérdésekről jelennének meg hasonló tájékozatlansággal 
megírt czikkek, feltétlenül kinevetnék érte és szóhoz sem 
engednék többé jutni. Nálunk azonban maga a köz-
vélemény is tájékozatlan a theologiai kérdésekben s 
ezért kell tűrnünk, hogy egyes riporter-polihisztorok sza-
badon ítélhessenek elevenek és holtak felett. 

Ilyen tipikusan magyar riporter-járatlansággal megírt 
czikk jelent meg újabban a szabadgondolkodók lapjá-
ban, a Világ-han, Kálvinista klerikálisok czímmel, Bölöni 
György tollából. Ez a legutóbbi Protestáns Szemle egyik 
mondatán („Kálvinista az, a ki az élő Isten felség-
jogaiért küzd") megbotránkozva, kioktat bennünket a kál-
vinizmus igazi lényegét illetőleg : szerinte ugyanis Beth-
len Gábor óta úgy értelmezték nálunk a kálvinizmust, hogy 
az elsősorban nem vallás, hanem a korlátlan liberálizmus 
és az úgynevezett haladó korszellemhez való folytonos 
alkalmazkodás. A kálvinizmus e szerint tehát nem önálló 
gerincczel és csontvázzal bíró keresztyén világnézet, ha-
nem valami kaméleon-politika, a melynek kutya köteles-
sége lelkesedni a legmodernebb eszmékért is, még ha 
azok tökéletesen atheista világnézetre vannak is felépítve. 
Micsoda „klerikálizmus" tehát azt hirdetni, hogy abban 
az élő Isten áll a középpontban. „A presbiterek még úgy 
értelmezik a kálvinista vallást, mint a hogy értelmezték 
Bethlen Gábor óta. De az egyházi vezérek? A Protes-
táns Szemlében egy ravasz czikk már így hirdeti az új 
vallást: Kálvinista az, a ki az élő Isten felségjogaiért 
küzd! . . . Te azért küzdesz, kálvinista felebarátom ? Én 
azt hittem: sok minden m á s é r t ! . . . " — így kesereg a 
,világ;. 

Ébredjünk tehát, tévelygő és az élő Istenben hívő 
felebarátaink, térjünk vissza a veszedelmes klerikálizmus 
útjáról, mert a Bölöni Györgyök theologiája szerint a 
kálvinizmusban az élő Isten mellékes, ők nem az 0 
dicsőségéért s az isteni világrend érvényesülésóért küzde-
nek, hanem „sok minden másért". Jól jegyezzük meg: 
sok minden másért. S a ki nem velük tart, hanem az 
élő Istent tekinti e sok minden más igazi forrásának, 
a saját és az egész mindenség élete középpontjának, az 
klerikális, elmaradott és reakcziós. 

De vájjon tudja-e Bölöni, hogy kik a klerikálisok ? 
Bizonyára nem azok, a kik az élő Istenben hisznek, hanem 

azok, a kik a papi rend, mint rend uralmáért és hatal-
máért küzdenek. A kálvinizmusban tehát klerikálizmus-
ról beszélni s az élő Istenbe vetett hitet annak nevezni, 
egyszerűen fogalomzavar és tudatlanság. 

Hasonló a tájékozatlanság a kálvinizmus szocziális 
tartalmának forrását és lényegét illetőleg is. Szép Bölöni-
től, hogy a kálvinizmusnak a modern állami és nemzeti 
életre vonatkozó nagy jelentőségét még elismeri. Igaza 
van. Csak egyben téved. Ő tudniillik ebben látja a kál-
vinizmus lényegét. Pedig nem ez a kálvinizmus, mert ez 
csak gyümölcse annak. Ezt a gyümölcsöt pedig épen a 
theologiája, tehát hittartalmának fája termette. Mert a 
kálvinizmus első sorban vallás, az élő Istenbe vetett igaz, 
öntudatos hit önálló és minden mástól elütő keresztyén 
formája. Tessék tanulmányozni annak szellemét és tör-
ténelmét s akkor meg fogjuk látni, hogy épen ez a hit 
hozta létre és teremtette meg mindenütt a kálvinizmus 
szocziális erőit s csak addig volt a kálvinizmus mindenütt 
erős, a míg épen a Bölöni által is dicsőített polgárai 
ilyen hitből, mint világnézeti forrásból táplálkoztak. És 
ha Bölöni járatos volna a különböző vallások szocziális 
jelentőségének kérdéseiben, akkor tudná azt is, hogy 
minden vallás épen vallási, tehát hittartalmának tiszta-
sága szerint lett az emberiség életét, a társadalmak fej-
lődósét elősegítő vagy gátló faktorrá. Bölöniéknek azon-
ban nem kell a fa, csak a gyümölcsöket szeretnék. És 
jól értsük meg: az egész modern szabadgondolkodásnak 
csak annyiban és addig kell a kálvinizmus, a meddig 
az az ő szekerét tolja. A „Világ" kálvinistái unikumok 
a maguk nemében. Kálvinisták hit nélkül, épen úgy, 
mintha nagy zeneművészek akarnának lenni hallás nélkül 
és Bethlen Gáborra hivatkoznak a Bethlen Gáborok él-
tető ereje, a vallás nélkül. Vagy nem tudnák, hogy Beth-
len Gábor és Rákóczi György egész gondolkodásának 
és kálvinizmusának épen az élő Istenbe vetett föltétlen 
és alázatos hit volt a fundamentuma? Nekik azonban 
csak az olyan kálvinisták kellenek, a kikre nézve a 
hit mellékes, de a progresszív liberálizmus a fő. Nem 
komikus ez? Épen olyan, mintha valaki jó magyarnak 
vallja magát, bár a hazájával nem törődik, jó házastárs-
nak, bár egy csepp szeretet sincs benne s jó barátnak, 
bár a baráti érzésekről fogalma sincs. 

De van itt egy másik fontos kérdés is, a melyről 
nagyon is érdemes beszélni s ez a magyar kálvinizmus-
nak a liberálizmushoz való viszonya. Bölöni szerint: 
„ . . . A parasztnak a falusi papokkal való elégedetlen-
sége, a tiszteletes urak deszpotizmusa megszülte a naza-
rénus apostolokat. Az orvosság nem az volt, hogy pa-
raszt vezérekké nevelték a papot: a szószékről bibliával 
akarták a híveket visszahódítani . . ." íme a keresztyénség 
teljes meg nem értésének tipikus megnyilatkozása. Ezzel 
szemben valósággal meglepő a következő megjegyzésé-
nek helyes volta: „A szocziálizmus igéinek terjedésekor 
nem arra gondoltak, hogy a kálvinista vallás szocziális 
gazdagságát nyissák meg a népnek, hanem a szószékről 
feddték meg az agitátorokat." Ez sajnálatos tény, de 



ne feledje el Bölöni, hogy ez is épen a magyar kálvi-
nizmus hitéletrmeggyengülésének egyenes következménye. 
Szóval ez is a mi tételünket igazolja, mert a papok 
parasztvezérsége meg nem mentett volna semmit. 

„így történt — folytatta aztán Bölöni —, hogy az 
a kapocs, mely a magyar liberálizmust és a kálvinista-
ságot összefűzte, ma már szakadozik. Az utóbbi években 
minden haladó mozgalomból kiesett a magyar kálvinista 
egyház." Meg kell állapitanunk, hogy Bölöninek igaza van, 
de nem azért, a miért ő gondolja. A szakadásnak az 
igazi oka a progresszív liberálisok atheista alapokra 
felépített világnézetében van. 

Történelmi tény ugyanis az, hogy a kálvinizmus 
egészen a legutóbbi időkig a legbensőbb testvériségben 
állt a liberálizmussal. Es ez nem is csoda. A liberaliz-
musnak a kálvinizmus volt a nevelője és gyámja sokáig 
mindenütt. Nem is volt addig diszharmónia a kettő kö-
zött, a míg a liberálizmus a protestántizmusnak, tehát 
egy vallásos világnézetnek szárnyai alatt élt és fejlődött, 
Közben azonban a franczia forradalom lényegében athe-
ista eszméi elterjedtek egész Európában. 184'8, illetve 
67 után Magyarországon is ezek az eszmék lettek ural-
kodók az összes konzekvencziákkal egyetemben. A kál-
vinizmussal azonban rögtön nem ütköztek össze, egy felől 
azért, mert a kálvinizmus egyes nagy embereiben a 
hegemóniát még mindig a kezében tartotta s bennük és 
általuk önmaga, mint vallás iránt is, mindenkor tiszteletet 
parancsolt, másfelől azonban azért is, mert a liberálizmus 
szabadgondolkodó tendencziái Magyarországon egészen 
az utolsó két évtizedig még nem bontakoztak ki, nem 
vonták le a végső konzekvencziákat, mindenek fölött 
pedig nem léptek fel agresszíve minden vallás és hittel 
szemben. Természetes tehát, hogy ily körülmények között 
csend volt, annál is inkább, mert a kálvinizmus is foko-
zatosan legyengült, bizonyos külsőséges jelszavak han-
goztatásával megelégedett és örült, hogy ha már vallási 
ereje kevés is, legalább szocziális utóhatásai által tart-
hatja még magát. Nagy segítségére voltak ebben külön-
ben a ref. iskolák is egészen addig, míg tanárai egy 
részét a modern atheista rádikálizmus meg nem fertőzte. 

Ma azonban nagyot változott a helyzet. A liberá-
lizmus legszélsőbb és atheista áramlatai ma már, ha 
kell, terrorral is monopolizáljak a liberálizmus szellemét 
és agresszíve lépnek fel. A kálvinizmus pedig nagyon 
nehéz helyzetbe jutott. Mert vagy együtt megy a liber-
tínusokkal és terrorjuk hatása alatt azok szélső csatárait 
fogja alkotni, de ekkor mint vallásnak meg kell szűnnie 
(a mi abszurd gondolat), vagy megmarad a saját régi, 
vallási fundamentumán nyugvó liberálizmusa mellett s a 
szabadgondolkodók atheizmusával nyíltan felveszi a har-
czot. Az út csak egy, de a helyzet Magyarországon rend-
kívül bonyolult, A szabadgondolkodók ugyanis érzik, 
hogy a kálvinizmus óriási jelentőségű faktor volt és lehet 
újra a nemzet életében. Megtartani őket: nagy ütőkár-
tya ; elveszíteni: nagy veszedelem, mert ez esetben az 
egész progresszív mozgalomból kiesik a nemzeti mag, a 

fajmagyar kálvinista elem. Nagyon is érthető tehát, hogy 
a progresszívek kézzel-lábbal dolgoznak azon, hogy a 
theologiailag járatlan és hitben legyengült magyar kál-
vinista intelligencziát hamis és divatos jelszavakkal el-
kábítsák, terrorizálják és a saját szekerükhöz lánczolják. 

A kálvinista egyház tehát azért van nehéz hely-
zetben, mert tagjainak zöme még nem látja tisztán a 
kérdést. Mi — hangsúlyozzuk újra — azt hirdetjük, 
hogy a kálvinizmus önálló, függetleyi világnézet és nem 
tűrheti, hogy mások gyámkodjanak felette. 

És a magyar kálvinizmus előbb vagy utóbb, de fel 
fog ébredni és önállóan fog szervezkedni. Meg lesz 
szocziális, kulturális, sőt politikai programmunk is, de 
a míg ez megvalósul és ható tényező lesz, addig sem 
megyünk a Bölönyi-féle ^kálvinistákkal. Mert a kik a 
kálvinizmus theologiai hittartalmát elvetik és csak szo-
cziális programmját tartják meg, azok nagyon jók lehet-
nek alkalomadtán a mi vezetésünk alatt a mi csatáraink-
nak, de bennünket vezetni nem hivatottak. És a míg a 
„Világ* úgy tiszteli az élő Istenbe vetett hitet, mint 
eddig; a míg a vallást, mint vallást önmagában véve is 
kigúnyolja ; a míg a Bölöniek theologiája érvényesül 
hasábjain, addig mindig harcz lesz közöttünk. A magyar 
kálvinizmus már kezd felébredni ós kezd szervezkedni 
is.- Önálló hatalom lesz úgy Rómával, ha kell, mint 
mindenféle atheizmussal és történelmi materializmussal 
szemben. Viszont azonban, ha szükséges, egyiket a másik 
ellen is támogatja. A hogy a helyzet ós elvei parancsol-
ják. Lehetnek kérdések, a melyekben egy czélra törünk, 
de lesznek olyanok is, a melyekben áthidalhatatlan lesz 
az ellentét közöttünk. 

Nekünk megvan a magunk liberálizmusa, törté-
nelmileg kipróbált, egészséges és nemzeti; megvan a 
szocziális programmunk is, bár megvalósításában — el-
ismerjük —, nagy mulasztásokat követtünk el. Nincs 
szükség tehát mások gyámkodására. Mi az elveinkből 
nem engedünk. De lássák be ott a túlsó parton is, hogy 
a progresszív elveket épen a szabad ós hatalmas kál-
vinizmusra való tekintettel jó lenne egy kissé revideálni. 
Ismerjék el a vallás létjogosultságát, tiszteljék azt a 
keresztyénségben és fogadják el azt is, hogy a kálviniz-
mus elsősorban vallási és csak mint ilyen, szocziális 
hatalom is egyszersmind. 

Azután próbáljanak velünk egy kissé szerényebb 
hangon is beszélni és respektálni azt az erőt, a mit 
képviselünk. így talán egyes nagy szocziális kérdésekben 
még megtudunk egyezni, de világnézeti kérdésekben, 
mindaddig, a míg az egész modern liberálizmus lassan-
kint burkolt vagy nyilvános atheizmussá vedlik át, soha. 
Elszakadtunk a Világ-féle liberalizmustól, de csak azért, 
mert ők szakadtak el a kálvinizmus által védett magyar, 
nemzeti, vallást tisztelő liberalizmustól. Üj vágányokra 
tértek. Joguk volt hozzá. De keressék a hibát önmaguk-
ban. Nekik elmaradott, nekik kicsiny és nekik szűk 
látkörű és reakcziós minden, a mi vallási fundamentumon 
nyugvó, minden, a mi keresztyén. Nekik az élő Isten 



mellékes, nekik a vallás metafizikai költészet, vagy szá-
nalomra méltó fantazmagória csupán. Ugyan miben 
állhat tehát az ilyen emberek kálvinistasága ? I 

Végül még csak egy kérésem vau a progresszív-
liberálisokhoz. Ne vessék meg, hanem tanulmányozzák 
a vallási kérdéseket s közelebbről a kálvinizmust; és 
lássák be, hogy a legnagyobb abszurdumot ós fából vas-
karikát kívánnak, a mikor azt akarják, hogy kálvinisták 
legyünk hit nélkül, liberálisok szabadgondolkodó alapon. 
Ismételjük ú j ra : csak azok az igazi kálvinisták, a kik 
az élő. örökkévaló, személyes és önmagát a Krisztusban 
kijelentett Istenben hisznek, életükben az 0 akaratának 
és törvényeinek engedelmeskednek, az Ö dicsőségéért küz-
denek s az emberiség életét keresztyén alapon akarják 
előbbre vinni. A ki ezeket nem hiszi, de a kálvinizmus 
szocziális ideáljaiért és erőiért mégis lelkesedik, az még 
használhat nekünk sok mindenben, de kálvinistának ép 
oly kevéssé nevezheti magát, mint jó magyar hazafinak 
az, a ki állampolgári kötelességeinek készséggel eleget 
tesz a nélkül, hogy a hazáját igazán és egész lélekből 
szeretné. Sebestyén Jenő. 

TÁRCZA. 

Olvasgatunk.* 
Anyám, az orgonabokorban, 
Kis asztal mellett üldögélve, 
A Bibliát olvassa csendben, 
Ez az ő gyönyöre, élve. 

Mikéntha most jött volna mennyből, 
Olyan neki minden be tű je ; 
Fölhívja sokszor a figyelmem, 
Hogy itt meg ott nem gyönyörű-e? 

Én meg a hírlapot falom most, 
Miként más újságkannibálok, 
Nagy étvággyal,' hogy mit művelnek 
A harczmezőn a Hannibálok. 

Vájjon legyűrjük-e a muszkát? 
Csépeljük a garázda szerbet? 
Vájjon a német angolt, belgát, 
Meg francziát most merre kerget? 

* Mert háború van a világban, 
Minő nem volt, mióta ember 
Fertézteti e föld határit, 
Minőt csak a kultúra termel, 

Nem holmi ötven-hatvan ezrek, 
A félvilág van harczra kelve, 
Százezrivel konczolja egymást 
Nem régi módra, pepecselve. 

* Ezt a költeményt kevéssel a szerző halála előtt küldte 
be hozzánk Cziriák Béla vallástanár. 

Én ezt, anyám Jézus beszédét 
Olvassa szent odaadással; 
Ha azt mindenki úgy szeretné, 
Nem veszekedne senki mással. 

Kecskeméti Ferencz, 
békési ref. lelkipásztor. 

BELFÖLD. 

Jelentés. 

A dunamelléki ref. egyházkerület pénztárnoka a 
katonák lelki gondozására szolgáló vallásos iratok ter-
jesztéséről a következő jelentést terjesztette elő. 

Már a mult október 18-án tartott közgyűlés elé 
terjesztettem rövid jelentést arról az akczióról, a mely 
egyházkerületünk körében mindjárt a háború kezdetén 
megindult a harcztereken küzdő, kórházakban sínylődő 
és a nagy útra készülődő katonáinknak "építő olvas-
mányokkal való ellátása czéljából. 

Akkori jelentésemben rámutattam arra, hogy b. e. 
püspökünk, dr. Baksay Sándor felhívására az erdélyi ref. 
egykázkerület 1500 K-s adományával együtt 7984 26 K 
gyűlt össze erre a nemes czélra; rámutattam arra is, 
hogy még sok-sok ezer iratra lesz szükség. Az egyház-
kerületi közgyűlés felkérte az elnökséget adakozásra fel-
szólító ú j felhívás kibocsátására és az ügyet az espere-
sek, lelkészek és egyházkerületünk egész közönségének 
áldozatkész szeretetébe ajánlotta. 

A felhívás megjelent és nem volt pusztában el-
hangzó szózat. Mint előzőleg, úgy ez alkalommal min-
denütt megéi tő szeretettel fogadták, úgy, hogy az előbbi 
adományokkal együtt összesen 16,299*06 K folyt be 
eddig, április végéig erre a czélra és pedig egyházkerü-
letünkből 13,89116 K, más egyházkerületekből az erdélyi 
1500 K-val együtt 156090 K és, a m i talán a legbecse-
sebb adományok egyike, a harcztérről 847 K ; ebből 
700 K-t egyik tábori lelkészünk, Darányi Mihály gyűj-
tötte a 11. honvéd lovashadosztály körében, úgy, hogy 
az istentiszteletek alkalmával tiszti sapkája szolgált per-
sely gyanánt.* 

A begyűlt összegből eddig összesen 210,000 „Har-
matcsepp" imafiizet, 35,000 „Koszorú"-füzetet, 15,000 
drb más traktátust, 14,276 kis bibiiát és bibliai részle-
tet, 26,000 Kis énekeskönyvet, 89,000 „ünnepi üzenet", 
több ezer „Ébresztőt", „Igaz gyöngyöt", 5000 drb „Is-
teni napiparancsot" küldettem a konventi irodába ex-
pediálás végett. Ezenkívül gondoskodtunk a Bethánia-
Egyesület iratterjesztése segítségével arról is, hogy itteni 
és néhány nagyobb vidéki kórház jó építő könyvekből 
álló „könyvtárral0 láttassék el. Több száz építő iratot 
küldtünk német anyanyelvű ref. katonáink részére és 
2150 iratot az otthonmaradtak vigasztalására. A kiadás 

* A jelentés előterjesztése óta három más tábori lelkész is 
küldött a harcztérről ilyen szeretetadományt. 



április hó 30-ig volt 15,024*03 K s így a pénztári ma-
radvány volt a mult hó végén 1275*03 K. 

Fájdalom,, a munkát még nem lehet beszüntetni, 
sőt erre most és a közel jövőben még fokozottabb mér-
tékben van szükség. Hiszen most már azok is ott van-
nak az előbb elmentek között, a kiknek legnagyobb 
szükségük van az erősítésre, vigasztalásra és a kik leg-
jobban vágyódnak az Életnek beszéde után Újból kell 
tehát zörgetnünk. Küzdő és szenvedő katonáinkat foly-
tonosan el kell látnunk lelki fegyverzettel. 

De mulasztást követnék el, ha e jelentésem során 
néni emlékezném még két dologról. 

Az első az a nemes mozgalom, a mely azt tűzte 
ki czélul, hogy a háború legnagyobb vesztesei, a szegény 
megvakult katonák, is elláttassanak bibliával és más 
építő olvasmányokkal. Fájdalom, ezen a téren t. i. a 
vakok kellő lelki gondozása és építő olvasmányokkal 
való ellátása terén nagy mulasztás történt a múltban. 
Mindössze csak néhány példány evangéliumi részlet állt 
eddig rendelkezésre. A nagy háború okozta nyomorúság 
nyitotta meg szemeinket e szerencsétlen testvéreink lelki 
szükségléteinek meglátására. Kerületi egyházi lapunk 
felszólítása és főleg egy, a vak leányok lelki gondo-
zása körül buzgólkodó úrnő, dr. Matolcsy Miklósné 
felhívása folytán erre a czélra eddig 2160 K gyűlt egybe. 
A vallás- és közokt. minisztérium és a Prot. Sajtóiroda 
500—500 K adományával együtt. Püspökünk felhívására 
a többi kerületek püspökei is megígérték a kerületek 
jóakaratú támogatását, úgy hogy kilátás van arra, hogy 
bizonyos technikai akadályok legyőzése után a munkát 
a kívánt arányban meg lehet kezdeni. 

A másik dolog, a miről meg kell emlékeznem, az 
a nemes és eredményes szolgálat, a melyet katonáink 
és az otthonmaradtak lelkigondozása körül a kecskeméti 
egyházmegyei lelkészegyesület teljesített azáltal, hogy 
már a háború első évében adott ki egy imafüzetet az 
otthonmaradtak és ennek az évnek elején egy imafüzetet 
a hadbavonult katonák számára, ez utóbbit több száz-
ezer példányban. Nem ismeretlen a Főtiszt. Közgyűlés 
tagjai előtt, hogy mily nagy része volt ezen Istennek 
tetsző szolgálatban a kecskeméti Lelkészegyesiilet mind-
nyájunk fájdalmára korán elköltözött elnökének, Simon 
Ferencznek. 

íme, ezekben számoltam be a mi egyházkerületünk 
körében teljesített nemes missziói szolgálatról. A mi a 
rámbízottakat illeti, erről a jelentésemhez csatolt okmá-
nyolt számadás ad világos képet az eddigi (április 30-ig) 
sáfárkodásról. Kérem a Főtiszt. Közgyűlést, szíveskedjék 
ezt a kerületi számvevő által megvizsgáltatni és ha rend-
ben találtatik, a felmentvényt erre vonatkozólag megadni. 

A jó ügyet újból ajánlom egyházkerületünk minden 
tagjának áldozatkész figyelmébe. 

Az egyházker. közgyűlés e jelentésre a következő 
határozatot hozta: 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudo-
másul veszi, az adakozóknak köszönetet mond, a be-

terjesztett számadást megvizsgálás és jelentéstétel 
czéljából a számvevőnek kiadja és egyben újból fel-
kéri az espereseket, lelkészeket, egyházkerületünk 
egész közönségét e nemes ós szükséges missziói mun-
kának támogatására és erre a maga részéről 500 K-t 
szavaz meg a missziói pénztárból. 

Egy istentisztelet. 
'Sigray Pál, dunapentelei nagybirtokos, budapesti 

háziúr stb. a közeli napokban 40—40 ezer koronát 
ajándékozott két iskolának. Erről én egy olyan levélben 
emlékeztem meg, mely csupán az adakozásra vonatkozó 
10—12 bibliai lokus megjelölését foglalta magában, 
megemlítve azt, hogy a világ olyan háládatlan, hogy a 
80,000 K-ás nagylelkű adományért még után szolgálattal 
is terhel, a mennyiben azt a sok lokust ki kell keres-
gélned a bibliából. 

Az erre vonatkozó kedves levelében elmondja még 
a következő esetet: 

„Nem tudom én, hogy hibát követtem-e el vagy 
csak botlást: neked, mint lelkiatyámnak, önként beval-
lom. — Az eset így esett: 

Nyolcz évvel ezelőtt itt Dunapentelén erősen ka-
tliolikus és nem egyesült rácz egyházközségben alig 
néhány lélekből református fiók egyházközséget alapí-
tottam. Se templomunk, se paplakunk, se vallástanítónk, 
se kántorunk nincsen. • 

Előbb kieszközöltem, hogy a felekezeti népiskola 
helyett állami elemi iskolát kapjunk. Kérésemre aztán 
a kultuszminiszter egy református vallású kitűnő tanítót 
nevezett ki Most ez tanítja vallásra és énekeinkre gyer-
mekeinket ; egyszersmind, ha istentiszteletet tartunk, 
harmónium mellett ő az énekvezérünk. A fiókegyházunkat 
pedig b! e. püspökünk beosztotta a 27 kilométer tá-
volságra eső Iváncsai anyaegyházba. Innen jártak a 
mindenkori iváncsai lelkészek — természetesen az én 
költségemen — néha-néha hozzánk istentiszteletet tar-
tani és Úrvacsorát osztani, melyre én minden alkalommal 
jó példaadás végett kijártam Budapestről. 

Most azonban a papunk is, a tanítónk is a harcz-
téren teljesítik legszentebb hazafiúi kötelességüket. 

Nos, elérkezett a lmsvét szent ünnepe. Attól fél-
tem, hogy híveim, különösen az asszonynépség, nem 
állják meg, hogy a pompás katholikus templomba, a 
fényes ünnepélyre el ne menjenek s ott netán az áttérés 
gondolata ne ébredjen istentisztelet után vágyakozó 
lelkeikben. 

Hát gondoltam merészet és nagyot. Húsvét első 
napjára Összehivattam keresztyén atyámfiait. Az iskola-
teremben elénekeltük a 19-ik dicséret 1., 2., 3. versét. 
Azután én tartottam nem prédikácziót, hanem elmélkedés 
czímen ünnepi beszédet; majd felolvastam Lukács evan-
géliumának 23. és 24.' részét, de előre bocsátottam né-
hány szóval, hogy mi foglaltatik az előző 22 versben 
és kihagytam azokat a verseket, melyeket jobbnak láttam 
fel nem olvasni; végül pedig részben húsvéti, részben 



hadi imádságot mondtam és az Úri imádsággal végeztem ; 
legvégül pedig a „Perelj Uram perlőimmel" harczias ének-
kel befejeztük ünnepélyünket. 

Nem tudom, merjem-e istentiszteletnek nevezni, 
vagy minek másnak; még kevésbé tudom, helyesen 
cselekedtem-e vagy nem, de azt látfram, hogy híveink 
igen hálásan fogadták, szomjúhozó lelkük ennél a sekély 
forrásnál is enyhülést talált. 

Ha a püspök vagy az esperes megmossák fejemet, 
azt is el kell viselnem. 

Szerető öreg barátod 
'Sigray Pál." 

Dehogy mossák, dehogy! . . . Sőt megkoszorúzzák 
a te bölcs ősz fejedet és megáldják a te kegyes lelkedet! 

Hetessy Viktor, 
ref. lelkész. 

A MI ÜGYÜNK. 

Zoványi aggódik . . . 
Zoványi lóháton járt eddig is és így ne csodál-

kozzunk rajta, ha most is csak onnan beszél. Az a 
fölényes és lesajnáló hang tehát, a melyet használ, 
nem riaszthat engem vissza a válaszadástól. Elvégre 
minden ember olyan hangon beszél, a milyen a lénye-
géből folyik. Zoványi pedig nem tehet róla, ha lelki 
rokonainak, a magyar társadalom legprepotensebb osz-
tályának hangját használja. Egyéb rokonságról most 
ne beszéljünk. De milyen csodálatos! A míg „martír-
ságának" szenvedésteljes korszaka tartott s míg nem 
jutott be egy állami egyetem biztos tanszékére, addig 
jónak látta az Akárki álnév szerény szürkeségébe bur-
kolózva, tendencziózusan támadni a magyar kálvinizmus 
egy részét. Ma azonban szabad a vásár és a Lelkész-
egyesiilet szerkesztője készséggel segít neki abban, 
hogy ellenünk időnként egy torpedót kilőhessen. Ha aztán 
a manőver készen van, felhúzzák a béke semleges lobo-
góját s kijelentik, hogy a „magunk részéről eleve le-
mondunk minden polémiáról". 

Egyébként azonban csalódással olvastam el Zová-
nyi czikkét. Azt hittem, liogy a kálvinizmus és a pro-
testántizmus lényegét illetőleg fog újra kioktatni. Szóval, 
hogy nagy elvi kérdésekben fog lefejezni, a melyekben 
még eddig fejedelmi fölénnyel kerülte a mérkőzést és 
még most is adós. De mi történik? Zoványi előáll és 
tízfillérek megkímélésével a Bundi-utczai diplomácziát 
hívja segítségül és megállapítja, hogy ő 1912-ben Akárki 
álnéven írott czikkében Kuypert nem vádolta aknamun-
kával. Hát helyes, hogy nem vádolta, sőt szép, hogy 
nem vádolta. Elvégre Zoványitól még ez is nagy kegy, 
hogy nem vádolta, sót annak is örülhetünk, ha majd 
Debreczenben nem fogja megveregetni az öreg Kuyper 
vállát. Mert ő ezt is megteszi, hogy egy kissé biztassa 
a „tehetségesebb fiatalokat". Egyébként azonban az ő 
emlékezőtehetsége sem valami elsőrendű. Most már tartja 
Kuypert „valakinek" (talán mert egy munkáját elolvasta), 
1912-ben még nagyon gyenge tudományának ítélte, 
ilyeneket pedig tudvalevőleg nem igen szoktunk vala-
kiknek tartani. A czikkben különben megragadja az al-
kalmat arra nézve is, hogy gyengéd formában már előre 
tudomására hozza a debreczenieknek azt, hogy Kuyper 
látogatása neki nem tetszik. Persze, ha Jatliot vagy 

valami antikálvinista akárkit vinnének oda, azt diadallal 
fogadná. 

Ne is vitatkozzunk tehát a dologról. Csak a követ-
kezőket tartsuk szem előtt: 1. Nem várjuk azt, hogy 
Zoványi Kuyper nagyságát elismerje, mert hiszen ő 
annyira más értékek szempontjából ítél, hogy önmagát 
kellene megtagadni, ha Kuypert igaz szemüvegen akarná 
nézni. Ehhez pedig Zoványi nem objektív, sőt türelmet-
lenebb minden középkori inkvizicziónál. A Kuyper nagy-
ságát elismerik az összes Zoványi-szellemű holland napi-
és egyházi lapok is; bár az irányával nem értenek egyet. 
Egyébként van is oka Zoványinak Kuypert támadni. 
Elvégre jól sejti, hogy ha Kuyper lett volna ezelőtt két 
évvel Magyarország miniszterelnöke vagy a konvent el-
nöke, ő most nem ülne a ref. theologiai fakultás egy-
háztörténelmi székében, hogy Kálvin nagyságáról elmél-
kedjék. 2. Mi Kuyperben nem a politikai pártvezért, sem 
a „szekta"-alapítót tiszteljük, hanem a nagy theologust, 
a legelső kálvinista tudóst. A mi pedig a nagy emberek 
látogatását illeti, nincs kifogásunk az ellen sem, ha akár 
az unitáriusok vezére jönne is el hozzánk. Mi azt is fo-
gadjuk és a Ráday-könyvtár Rákóczi-bibliáját a Soli Deo 
Glória felírással annak is megmutatjuk. Mi nem szégyel-
jük a Krisztus evangéliumát. De Kuyper talán mégis 
közelebb áll hozzánk, mint Celzus és Servet, Strauss és 
Jatho vagy Dávid Ferencz és —Zoványi ? 3. Reklámról 
pedig a magyar református egyházban épen Zoványinak 
van a legkevesebb joga beszélni. Elvégre, a kit olyan 
erőlködéssel kellett megtenni mártírnak, mint őt s a ki 
olyan jellemző szemfülességgel hordoztatta körül az or-
szágban véres kardként a mártírkoszorút, hogy a „test-
vérek" közrészvéte mellett és terrorisztikus agitácziója 
következtében a kálvinizmus szolgálatára felállított egy-
háztörténelmi tanszék puha párnája várta fáradt tagjait 
pihenőre, az igazán „rossz emlékezőtehetséggel" bírhat, 
ha másokat csipked a reklám vádjával. 

A leghumorosabb azonban Zoványi aggódása, a 
mellyel a magyar ref. egyház sorsát félti Kuyper miatt. 
Legyen szabad azonban diszkréten megkérdezni: mit 
tett és tesz Zoványi az egyházért és főleg annak refor-
mátus szelleméért ? Hogyan építi a debreczeni theologu-
sokat? Mit is hirdet Kálvinról ós a kálvinizmusról? És 
végül: beszéljen arról is, hogy miért is nem fogadja el 
a debreczeni felső oktatási intézet tanácsának tagságát, 
de különösen, miért is utasította vissza, mint halljuk, a 
tiszántúli egyházkerület lelkészképesítö bizottságának tag-
ságát, úgy hogy most rendes szaktanár hiányában más-
nak kell a bizottságban az egyháztörténelmi kérdéseket 
feltennni? A rossz nyelvek ugyanis azt mondják, hogy 
Zoványi nem akar többé egyházi dolgokkal törődni, mert 
ő állami egyetemi tanár, sőt boldog, hogy végre az 
lehetett. Ezt a rágalmat azonban mi nem hisszük. 
Mert hisz' a ki annyira közismert rajongója a kálviníz-
musnak és Kálvinnak, hogy a „kálvinista Róma" egy-
háztörténelmi tanszékére is méltónak találtatott, az csak 
meg fog ragadni minden eszközt arra, hogy egyház-
kerületének minden téren szolgálatot tegyen? Mit szól 
ehhez Zoványi ú r? Hisszük, hogy hamarosan rnegczá-
folja és továbbra is aggódó lélekkel figyeli a magyar 
kálvinizmus romlását a Kuyper-féle destruktív szellem 
inváziója miatt. Sebestyén J. 

Az Erdélyi Kálvin-Szövetség tisztújítása. Április 
30-án tartotta élénk érdeklődés mellett közgyűlését az 
Erdélyi Kálvin-Szövetség. A tisztikar a következőképen 
alakult meg: elnökök: Boér Elek dr. egyházkerületi 
főgondnok és Péter Károly egyházkerületi t i tkár; al-



elnökök : Ignácz László kovásznai lelkész, esperes, Tót-
falusi József marosvásárhelyi lelkész, egyházi főjegyző, 
Gidófalvi István dr. kir. közjegyző, gondnok és Kolos-
váry Bálint dr. egyetemi tanár ; t i tkár: Kónya Gyula 
lelkész; jegyzők : Frózner Lajos, Imre Lajos dr., Makkai 
Sándor dr. és Beniczky János lettek. — Ezen a köz-
gyűlésen szép munkaprogrammot tűztek ki, a minek el-
érésére, könnjebb keresztülvitelére az elnökség tag-
jainak munkakörét külön-külön részletesen szabályozták. 
Az alakulásról kapott értesítésünk az Erdélyi Kálvin-
Szövetség jövő munkásságát illetőleg a legszebb remé-
nyeket nyújtják. Adja a Mindenható, hogy ezen remé-
nyek valóra váljanak! — A Szövetség különös súlyt 
kíván helyezni az egyháztársadalmi és belmissziói kér-
dések és a Szövetség által propagálandó szeretet-munkák 
kezdeményezésére és publikálására. Behatóan foglalkozott 
a közgyűlés a hadiárvák patronázs-ügyével és elhatá-
rozta, hogy az egyházközségekben ez irányban akcziót 
kezdenek. Az a vélemény alakult ki, hogy ezt leghatá-
sosabban az Országos Kálvin-Szövetség vehetné kezébe. 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban foglalkozott a Szövetség 
egyéb, a háború által felvetett és fenyegető erkölcsi és 
egészségi bajokkal, így különösen azzal, hogy az ellen-
séges hadifoglyoknak a községekben az egyes csalá-
doknál való elszállásából sok baj keletkezik, a minek 
már eleve is kötelességünk elejét venni. 

IRODALOM. 

A „Protestáns Szemle" 4. száma az alábbi tar-
talommal jelent meg: I. Czikkek. 1. A törvény és a 
hit. R. L. 2. Az isteni igazságosság és irgalmasság titka. 
Dr. Erdős József. 3. Milyennek képzelik a halálontúli 
életet a különböző népek? Dr. Kováts István. 4. A re-
formáczió Magyarországon a mohácsi vész után. Zoványi 
Jenő. II. Szemle. Dr. Kuvper Ábrahám. Sebestyén Jenő. 
III. Irodalmi szemle. A magyar protestánsok hazafisága 
a „Magyar Kultúra" tükrében. Révész Kálmán. Szerző 
többek közt rámutat arra, hogy Tomcsányi Lajos páter 
milyen jezsuita agyafúrtsággal: három fontos szó elha-
gyásával idézi zárószavunkra adott válaszában br. Eötvös 
József szavait a protestántizmusnak a polgári szabad-
ságra gyakorolt befolyásáról. IV. Apró kritikák. V. Jelek 
és magyarázatok. Ezek közül az „Ady Endrekálvinista-
sága" és az „Antiszemitizmus ?" mind tartalom, mind stílus 
szempontjából valóban klasszikus alkotások. Mindakettő 
széles körökben nagy feltűnést keltett. Örömmel állapít-
hatjuk meg, hogy Ravasz László alig két évi szerkesz-
tősége alatt egészen kiemelte a Szemlét régi elavult 
formájából és színtelenségéből. Élénk bizonysága ennek 
az, hogy kívül álló körök is kezdik már észrevenni, a 
mire ezelőtt alig volt példa. 

Német könyv a Bocskay-féle fölkelésről. Újabban 
mind több és több külföldi nyelven írt munka jelenik 
meg hazánk és egyházunk múltjáról, jelenlegi viszonyai-
ról. Ezekhez csatlakozott legújabban a hajdúböszörményi 
Angyal Zoltánnak a berni egyetem filozófiai fakultásán 
doktori disszertáczió gyanánt benyújtott és elfogadott 
123 (sűrű nyomású) lapos tanulmánya „Rudolfs II. unga-
rische Regierung; Ursachen, Verlauf und Ergebnis des 
Aufstandes Bocskay" czímmel. A munka az alábbi feje-
zetekből á l l : I. Magyarország 1526 után. II. Rudolf há-
borúi a törökökkel. III. A reformáczió Magyarországon. 
IV. Terrorizmus Erdélyben és Magyarországon. V. Bocs-
kay István. Ez a fejezet a bécsi és a zsitvatoroki bé-
kéről is szól. 

A Kálvin-Szövetség 1916. évi lelkészi konferen-
cziájának emlékkönyve dr. Kováts István szerkesztésé-
ben a jövő hó folyamán megjelenik. A kb. 15 ív terje-
delmű, díszes munka tartalmazza a januári konferenczia 
alkalmával elhangzott egyházi beszédeket és előadáso-
kat. A Kálvin-Szövetség tagjai, kik tagsági díjaikkal 
nincsenek hátralékban, hasonlóképen a rendes tagokul 
újonan belépők tagsági illetmény fejében kapják ezt 
a könyvet. Mások a pénz előzetes beküldése mellett 
3 K-ért rendelhetik meg. A könyv bolti ára 4 K lesz. 
Az előfizetési díjak dr. Kováts István theol. tanár czí-
mére küldendők IX., Ráday-u. 28- sz. alá. 

Ünnepi üzenet hétköznapok idejére cz. háborús 
füzetet adott ki a Magyar Evang. Ker. Diákszövetség a 
hadbavonult főiskolai diákok részére. Van benne két 
„üzenet" a kolozsvári és pozsonyi egyetem rektoraitól, 
két pompás vers Lampertli Gézától és Muraközy Gyulá-
tól, ezenkívül szép alkalmi czikkek Benkö Istvántól, 
Deme Lászlótól, Kájel Endrétől. A Szövetség nagyon jó 
szolgálatot tett ennek a füzetnek a kiadásával, a melyet 
ingyen küld el a hozzá beküldött czimekre (VIII., Üllői-út 
16/b. sz.). 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A szavai ref. egyház Hidegh 

János biiszüi, jelenleg tábori lelkészt, a beczefa-zsibóti 
ref. egyház (Felsőbaranya) nemrég elhunyt lelkésze, Mun-
kácsy Lajos helyére ennek fiát, Munkácsy Lajos bicskei 
s.-lelkészt hívta meg lelkészéül. 

Emiékezes. A Magyar Tudományos Akadémia f. hó 
7-én tartott ülésében Kozma Andor tartott szép emlék-
beszédet b. e. püspökünk, dr. Baksay Sándor felett. Az 
ülésen egyházkerületünk képviseletében püspökünk és 
főgondnokunk is jelen volt. 

Gyurátz Ferencz püspök kitüntetése. Ferencz Szal-
vátor főherczeg, a Vöröskereszt-egylet védnökhelyettese, 
a Vöröskereszt-egylet érdekében kifejtett működésének 
elismeréséül Gyurátz Ferencz ev. püspöknek a II. osz-
tályú díszjelvényt hadiékítménnyel adományozta. 

Ötvenéves lelkészi jubileum. Május 1-én tartotta 
meg, lélekemelő keretek között, a nagyalásonyi (Vesz-
prém m.) ev. anya- és a hozzátártozó vidi leány gyülekezet 
érdemes lelkipásztorának, Kiss Lajosnak 50 éves lelkészi 
jubileumát — aranylakodalommal egybekötve. A ritka 
szép kettős jubileumot ülő ősz pásztornak mi is minden 
jót kívánunk. 

Az erdélyi ref. egyházkerület új fögondnoka. 
A br. Kemény Kálmán legidősebb főgondnok lemondá-
sával megüresedett egyik főgondnoki széket a kerületi 
közgyűlés egyhangúlag dr. Boér Elekkel, a kolozsvári 
tud. egyetem jogi karának kiváló professzorával és egy-
házunknak minden szépért és jóért lelkesülő buzgó fiával, 
Szövetségünknek is egyik oszlopos tagjával töltötte be. 
Adja Isten, hogy új méltóságában, még nagyobb hatás-
körében is époly buzgalommal építgesse mind egyetemes 
egyházunk falait, mind az erdélyi egyházkerületnek sok 
helyütt omladozni készülő fontos őrtornyait — még 
nagyon sokáig! 

A dunamelléki ref. egyházkerületben az írásbeli 
és szóbeli lelkészképesítő vizsgák szeptember hó 12—15-ig 
lesznek. 

A budapesti ref. egyház memorandumát a Kál-
vin-téri tervezett nagy építkezés tárgyában a kerületi 
közgyűlés meleg ajánlással terjesztette fel a konventhez. 
Hisszük, hogy nagy érdeklődés és beható megbeszélés 
tárgya lesz már a legközelebbi (május 23) ülésen. 



Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlése április 
29-től május 2-ig tartott, Fontosabb határozatai a követ-
kezők voltak : Kimondották, hogy a nagyobb egyházak-
ban a lelkészt nem csupán az illetékes parochiális körök, 
hanem az egész egyházközség választja. Elhatározták 
az egyházfönntartó-alap létesítését oly módon, hogy az 
egyházközségek olyan pénztőkéit, magtári alapjait, a 
melyeknek külön rendeltetése nincs, erre a czélra kama-
toztatják, továbbá ennek az alapnak a növelésére fordítják 
az interkaláris jövedelmeknek az egyházközségre eső részét, 
a tiszta pénztári fölösleg nélkülözhető részét, az erre a 
czélra adandó adományokat, alapokat stb. Ezeknek az 
alapoknak a tőkéi elkÖlthetetlenek: 1950-ig kamatoz-
tatandók s ettől kezdve 50%-ukban fordíthatók az egy-
ház szükségleteinek födözésére. 30-án avatták föl az 
ifjú lelkészeket. 66 volt a fölavatandó lelkészek száma. 
Május 1-én tárgyalta a közgyűlés az 58 közgyűlési tagtól 
aláírt indítványt, melynek alapján azt a határozatot hozta, 
hogy a kerületből hadiczélokra átveendő harangok árában 
fizetett pénzt tíz évig tartó központi kezelésbe veszi s 
a kamatokból évi 20,000 K-t „Reformácziói emlékalap" 
létesítésére fordít, melyből a felállítandó felsőbb leány-
nevelő-intézetben tanuló erdélyi ref. leányok részére 
díjmentes és féllizetéses kedvezménnyel ösztöndíjas he-
lyeket szervez. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület tavaszi köz-
gyűlését június hó 15-én tartja Miskolczon, melyen több 
fontos ügy között tárgyalás alá kerül a sárospataki fő-
iskolának Miskolczra való áthelyezése is. A közgyűlés 
elé nagy érdeklődéssel tekintünk mi is. 

Tábori lelkészi szolgálatra behívott lelkészek és 
s.-lelkészek a dunamelléki ref. egyházkerületből: Balogh 
Ferencz, Bazsó Lajos, Berényi István, Boda Péter, Csi-
kesz Sándor, Darányi Mihály, dr. Földessy József, Glöck-
ner Károly, Göde Lajos. Hettesbeimer Fülöp, Hetteshei-
mer Henrik, Hideg János, Horváth Lajos, Jávor János, 
dr. Kacsóh Lajos, Kájel Endre, Kontra Aladár, Nagy 
Dénes, Okos Gyula, Ory Lajos, Pigall József, Sebestyén 
Jenő. Szappanos Gyula, "Takaró Géza, Takács József, 
Tóth József, Varga Sándor, Veress Jenő. Összesen ed-
dig 28-an. 

A kath. papok lapja a protestáns unióról. Az 
„Egyházi Közlönj "-nek, a kath. papság lapjának legutóbbi 
számába dr. Dolenecz József vezetőczikket írt a protes-
táns unióról. A különben felekezetieskecléstől ment czikk-
ből néhány szószerinti idézetet iktatunk ide, a melyek 
több olyan dologról szólnak, a miről mi semmitse tudunk. 
Ha más eredményt nem is éríink el, egy-két derűs per-
czet talán szerzünk velük olvasóinknak. „Calvin János 
szobrot kap Budapesten stb. De legnagyobb súlyt helye-
zik a kálvinista és lutheránus egyházak egyesítésére, 
uniójára, hogy ezután csak egy felekezet legyen a ket-
tőből. Erre nézve egy előkészítő-bizottságot küldöttek ki, 
mely már meg is tette a szükséges intézkedéseket" . . . 
„Most a Calvin egyik nyakas híve kijelenti, hogy azt 
még csak eltűri, hogy a lutheránusokkal való egyesülés 
folytán a már egységes felekezet templomába bevigyék 
a feszületet, a szentképeket, gyertyákat, „de, hogy itt 
ebben a templomban (kálvinista-templomban) térdepelő 
legyen, ezt már nem tűrjük. Soha az öregapám se tér-
depelt senki előtt sem. Ha senki nem, én költözöm el in-
nen, halálra !" . . . „Azt mondja a lutheránus lelkész, hogy 
én soha kálvinista pap nem leszek. Nem vetem le a Luther 
köntösét és nem cserélem föl a kálvinista palásttal. 
A kálvinista pap viszont kijelenti, hogy inkább a mág-
lyára megy, de fel nem ölti a Luther tógáját és fel nem 
köti a nyakába a kétágú fehér nyakkendőt (tréfásan 

orvosságos üveg nyakához hasonlítja), belőle soha még 
felében sem lesz lutheránus pap." 

Elismerés. Horkay Lajos, a 40. honvédhadosztály 
tábori lelkésze, a következő levelet intézte a konventi 
irodához, a mely az egyházkerületek által beküldött val-
lásos iratokat expediálja. „Hivatkozással 30/125—1916. 
sz. b. levelére, tisztelettel értesítem, hogy az 1916 már-
czius 15-én feladott 10 csomag vallásos iratot megkap-
tam s a nagyhéten, illetve a húsvéti ünnepek alkalmával 
ezredeink ref. legénysége között szétosztottam. Igazán 
mondhatom, hogy hős harczosaink valósággal szétkap-
kodják e füzeteket s ezt látva, legyen szabad újból 
2500—3000 drb füzetért esedeznem, főként sok énekes-
könyvet kérek. A 80 Sanitátsanstaltban elhalt ref. har-
czosaink ruháját mikor a szanitéczek átkutatják, kivétel 
nélkül mindenik zsebében ott van a kis kék-vagy piros-
fedelű imakönyv. Hadosztályparancsnokságunk a lehető 
legmagasabb fokra értékeli e füzetek terjesztését, íme 
e8'y bizonyság: „Nagy megelégedéssel vettem tudomásul 
a ref. vallású legénység részére szánt valláserkölcsi ira-
tok beérkezését és örömmel adom hozzájárulásomat azok-
nak ezredeink ref. legénysége között való kiosztásra. 
Kívánom, hogy találják meg azok olvasásában azt a lelki 
vigaszt, melyre minden katonának szüksége van és erő-
sítse meg bennük azt a tudatot, hogy mindnyájan Isten 
kezében, Tőle várhatjuk fegyvereink győzedelmét. Nagy 
Pál s. k. tábornok, hadosztályparancsnok." Dicsekedéssel 
mondhatom, hogy konventünk (és áldozatkész gyüleke-
zeteink ! Szerk.) jóvoltából egymagam több vallásos iratot 
osztok ki ref. legénységünk között, mint két hadosztály 
12—14 másvallású tábori lelkésze. S állíthatom, hogy 
nincs igazsága Birtha József lévai lelkész úr czikkének, 
mely a „Lelkészegyesület" eg yik februári vagy márcziusi 
számában jelent meg. 

Aranykönyv. Lovass Sándor érmihályfalvai lakos 
és neje. Kollár Teréz 100,000 K értékű hadikölcsön-
kötvényt adtak a debreczeni főgimnáziumnak ösztöndíjra. 
— Szi'ágyi Sándor nemrég elhunyt máramarosszigeti 
földbirtokos 150,000 K értékű vagyonát a ref. árvaház-
nak, az öregek menedékházának és a máramarosszigeti 
közművelődési egyesületnek hagyományozta. 

Adományok. A katonák vallásos irataira a követ-
kező adományok érkeztek: Jávor János tábori lelkész 
(35. gy. h. o.) a harcztérről 410 K-t, Takács József tábori 
lelkész (68. gy.-e.) ugyancsak az északi harcztérről 
152 86 K-t küldött. Az adományok a tábori istentisztele-
tek alkalmával gyűltek be. Valóban kedves, értékes ado-
mányok! Sárbogár 6 K. — A vak katonák bibliáira 
Kiss Dániel sárbogárdi ref. lelkész beküldte a „Vértes-
alja" gyűjtését, 101*72 K-t. Ebből Ercsi 14, Iváncsa 11, 
Mány 28 28, Sárbogárd 3316, Tabajd 15'28 K-t adott. 
Matolcsy Károlyné 5 K — A Nagypénteki Ref. Társaság 
Erzsébetházára Üllő (konfirmált gyermekek) 7'65 K-t, Sár-
bogárd 12 K-t (hadiárvák) adott, — A Prot. Árvaházra 
Mocsy Mihály üllői lelkész 7'65 K-t küldött a konfirmáltak 
adományaként, a mezőlaborczi templomra pedig 10 K-t. 
Ezeket az adományokat elküldtük az illetékes helyekre. 

ISKOLA. 

Felhívás. A budapesti theol. akad. igazgatósága 
felhívja azon középiskolát végzett tanulókat, a kik a 
jövőben a budapesti theol. akadémián akarják folytatni 
tanulmányaikat, hogy kérvényüket azonnal adják be a 
theol. igazgatósághoz felvétel végett (IX., Ráday u. 28.). 



Kérelem. A theol. igazgatóság felkéri a legátust 
fogadó gyülekezetek lelkészeit, hogy amennyiben apün-
kösti ünnepekre a rendkívüli viszonyok miatt legátust 
nem óhajtanának, ebbeli szándékukat legkésőbb május 
hó 20-ig közöljék a theol. igazgatósággal (IX., Ráday-
utcza 28.). 

A budapest i ref . theol. akadémián az előadások 
f. hó 10-én végződtek. A kollokviumok május hó 11-től 
június hó 8-ig lesznek. A tanév a pünkösti ünnepek 
után 15-én zárul. 

A Sárospatakot Oltalmazó Liga. A sárospataki 
főiskolának Miskolczra való áthelyezése ellen széleskörű 
társadalmi akczió indult meg. Folyó hó 7-én d. u Wald-
apfel János dr. budapesti főgirnn. tanár hívta össze az 
érdeklődőket a Lónyai-utczai gimnázium dísztermébe, 
hogy ezt az akcziót szervezzék a Sárospatakot Oltal-
mazó Liga (S. 0. L) megalakításával. A gyűlésen voltak 
Sárospatakról is néhányan Hódossy Béla tanítóképzői 
igazgató és Iíarsányi István főgimn. tanár vezetésével; 
továbbá Beöthy Zsolt d r , Mészáros János kecskeméti 
lelkész, Raff'ay Sándor, Pruzsinszky Pál dr., pálóczi 
Horvát Zoltán dr., Enyiczky Gábor dr., Trócsányi Zol-
tán dr., stb. jelentek meg. A gyűlés Enyiczky Gábor 
dr. korelnök vezetése alatt Szinnyei Gerzson sárospataki 
ny. akad. tanárt választotta meg a Liga elnökévé s a 
tárgyalást Waldapfel dr. a sárospataki főiskola jövőjéről 
tarto:t előadásával kezdte meg. Sok mindenről volt ebben 
szó . . . Különösen hagsúlyozta, hogy a kiknél a? át-
helyezés gondolata megszületett, azok csak a jelenbe 
tekintettek s feledték a multat, mely a Jövőre nézve 
kötelez, koczkáztatták a jövőt, melyet a mult garan tá l . . . 
Hogy protestáns egyetemet olyan városban remélnek, 
a melyben annak nincs meg a történelmi alapja, a mely 
még soha szóba sem került az új egyetemi városok 
között . . . S hozzászóltak a kérdéshez még többen is. 
Legnagyobb tetszéssel pálóczi Horváth Zoltán dr, a ki 
szép, tárgyilagos hozzászólásban^adott kifejezést évszá-
zados családi tradiczióinál fogva is az ősi Alma Mater-
hez való nemesen, őszintén féltő ragaszkodásának ; be-
szélt Harsányi István, Hodossy Béla, Ferenczy Árpád 
dr. stb. S beszéltek sok mindenről. Az anyagi válságról 
s más egyébről is. S láttunk magyar szíveket a szentelt 
röghöz való hagyományos ragaszkodás rajongó elragad-
tatásában . . . Hallottuk a múltból fakadó s azon csüngő 
reménykedések bizakodó hangját . . . S mindezt csupa 
lángoló, tüzes szavakban . . . Sok mindenről beszéltek! 
Csak egy valamiről keveset — nagyon keveset. Mert 
az bizonyos, hogy az ősi kollégium úgy, a mint van, 
Sárospatakon nem maradhat, de úgy, a mint van, nem 
lesz fejlődésképes Miskolczon sem, egyebütt sem — se-
hol sem! A sárospataki főiskolának megújulásra van 
szüksége! És pedig nem csupán anyagi, hanem szellemi 
újjászületésre. E nélkül az új város sem jelentene új 
életet — de ezzel a régi nemes talaj is ú j riigyeket, 
zöldelő lombot ha j tha t ! ! . . . Erről nem szóltak . . . Áy. Ba. 

EGYESÜLET. 

A Protestáns Orsz. Arvaegylet f. hó 6-án tartotta 
Budapesten57-ik közgyűlését a Protestáns Orsz. Árvaházban 
Kovácsy Sándor ny. miniszteri tanácsos, ref. egyházi fő-
gondnok, elnök vezetésével előkelő közönség jelenlétében. 
A közgyűlést a Himnusz vezette be. Kovácsy Sándor elnöki 
megnyitóbeszédében lelkes szavakban köszöntöte a harcz-
téren legendás hősiességgel küzdő véreinket. Elnök in-

dítványára Kéller Terézia 305,400 K-ás alapítványáról 
szóló alapítólevelet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
és ellátta elfogadási záradékkal. Kéler Napoleon műépí-
tésznek pedig hálás köszönetet szavazott, mert az ő ön-
zetlen emberbaráti közbenjárására jutott az árvaegylet 
ehhez a fejedelmi adományhoz. Utána dr. Vetsey Aladár 
ügyvéd terjesztette elő a Brocskó Lajos kir. tanácsos, 
igazgató által szerkesztett évi jelentést az egyesület és 
árvaháza 1915. évi munkásságáról. A jelentés közli 
Kéller Terézia jól sikerült arczképét ós életrajzát. Az 
egyesület jótéteményeit 183 árva élvezte, árvaházába 
befogadta az ezredik árvát, egy hadiárvát. Ősz óta 18 
hadiárva talált védelmet az árvaházban. A növendékek 
a nyarat Zebegény községben töltötték egészségi szem-
pontból, egészségi állapotuk egész éven át nagyon ked-
vező volt, miről beszélően bizonyságot tesz a gyógy-
szertári évi számla, mely összesen 85 koronára rúgott. 
Az egyesület bevétele 103,508'96 K, kiadása 90,437"45 K 
volt, tőkevagyona 13,071*51 K-val gyarapodván kötvé-
nyek árfolyamkülönbözetéből 1.303,315'33 K, a melybe 
még nincsen beleszámítva Kéller Terézia alapítványa. 
A választmányt, öt évre terjedt mandátuma lejárván, a 
közgyűlés teljes elismerése és bizalma jeléül újból meg-
bízta az ügyek vezetésével. Számvizsgálókul az 1916. 
évre Balla Mihály, Gonda Béla, Hajts Jakab, Kund 
Endre választattak meg. Az emelkedett hangulatban le-
folyt közgyűlés a Szózattal fejeződöít be. — Itt említjük 
meg, hogy Bzurányi Dezső ev. tábori lelkész nagypén-
tek-húsvéti offertórium gyanánt 750 K-t küldött a Pro-
testáns Országos Árvaháznak, mely jelentékeny összeg 
a harcztéren küzdő hős katonák szeretetadományaiból 
gyűlt össze elesett bajtársaik árvái javára. 

A budapesti Ev. Ker. Diákegyesület május hó 
21-én délelőtt 11 órakor tartja évzáró-matinéját a ref. 
theologia dísztermében (Ráday-utcza 28. sz.). Programúi : 
Imádkozik B. Pap István theol. akad. tanár; titkári be-
számolót tart Deme László; zongorázik Ballagi Márta; 
Goldinark E-moll trióját előadják: Bokor Judit, Fehér 
Giza, Nagler Berta; verseiből felolvas: Gyökössy Endre; 
énekel Várady Olga; előadást tart Yictor János. Belépő-
díj nincs. Adományokat a nyári gyűlésen résztvevő sze-
génysorsú diákok segélyezésére szívesen fogadunk. 

A Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége má-
jus 22—27. között meghívott ref., ág. h. ev. és róni. 
kath. lelkészek számára Budapesten, szocziális és szövet-
kezeti ismereteik gyarapítása végett, tanfolyamot rendez. 

GYÁSZROVAT. 

A gróf Tisza-családot súlyos veszteség érte. Gróf 
Tisza Kálmán nagyreményű fia, gróf Tisza Imre, a 
nagyszalontai főgimnázium VII. o. tanulója, életének 
17-ik évében elhunyt. A geszti családi sírboltban he-
lyezték nagy részvét mellett nyugalomra. 

Id. Tóthfalussy Imréné, szül. Hahn Teréz, éle-
tének 70-ik évében meghalt. Az elhunytban Tóthfalussy 
József marosvásárhelyi ref. lelkész édesanyját gyászolja. 

Ozv. Zólyomi Györgyné, szül Janka Mária, néh. 
Zólyomi György dunaszentgyörgyi ref. lelkész özvegye, 
életének 73-ik évében rövid szenvedés után f. évi április 
hó 28-án elhunyt. 

Áldott legyen emlékük! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 



HIRDETESEK. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a -x «« & m & -jc « á c ® s e 

„Cserkés^hífadót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyüla. 
Előfizetési ára egész évre \ K 50 fíll., kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz* 

A legjobb 
kályhákat és kandallókat 
- . szállít a^nxnammBlL caátagául éa hdrátlyl 
H £ ) I M H . ¥ P u d v a r i Bzállltö 

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

Valódi ~ 
osak ezzé 

a vődő-
<«gygyei-

MEIDINCER-OFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérnentva 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udwarban. 
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Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 
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E . B R E . S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi é s ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszt 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. 

® 
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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 mull évben újonan épült minden modern 
kényelemmel lélszereU hatemeletes házzal bővüli. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

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

A. párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu; 
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 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 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593 31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000-- K 
1000.000,000"— K 

88.450,000-— K 
19.200,505 — K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
, , „ jégben „ „ . 
Eletüzlet állománya 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
in tézménye a „GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, kalonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



! ! Legújabban megjelent könyvek! i 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsínszky 
Pál 3 — 

Akarsz-e diadalmaskodni. írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás fája. írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó órában. írta Ujlaky Vilma —.08 
204. A japánok apostola. Irta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Istent szeretik. 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 halálban. írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon val lástéte le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János. írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula —.08 
218. Jancsi . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Áes Jancsi. írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket Kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiodóhivatala 
Budapest, V. ker. , akadémia-uteza 4. sz. 

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. 

fi Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
: • g y á r . = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

Most jelent meg! 

Mennyország kapuja 
ImádságoK Konfirmált és felserdült ifjaK 

és leányoK számára 

Irta SzolnoKy Gerzson 
A hivatott itnairó nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és ünnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló fontosabb alkalmakra 
és kedélymozzanatokra. — Ára a 168 oldalra terjedő 12V8 X 
81/* cm. nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytiszteletű Lelkészi 
Karnak 10 példány megrendelésénél darabját 96 fillér, 25 
példánynál 90 fillér, 50 példánynál 84 fillér, 100 pél-
dánynál 78 fillér, 1000 példánynál darabját 66 fil lér ked-

vezményes áron szállítjuk. 

Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 
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Háborús egyházi irodalom! 
BODOR JÁNOS: Isten igéje a háborús időkre 3.— 
BOKROS ELEK: Isten a mí erősségünk . L— 
IMRÉK SÁMUEL: Ég felé. (A magyar szív fohászai a nagy 

háború idején) . . . . . . . . . . . . . . . . . Í.20 
KIRNER A. BERTALAN. Hősök, imádkozzunk a kórházban ís —.20 
LENCZ GÉZA: Beszédek és imák háborúi alkalmakra. III. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE: ímé hamar eljövök 1.80 
SOOS KAROLY: Isten és a haza mindenünk 1.20 
SZOMBATI-SZABÓ ISTVÁN: A halál szérűjén 3 . -
SZÜTS LAJOS: Egyházi beszédek a nagyháború idején . . . 1.20 
URAY SÁNDOR: Örökzöld koszorú 1.— 

€ 

€ 
Kapható Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV*, Kamermayer Károly-u, 3* 

€ 

€ 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 4 1 1 3 . 



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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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. 

I'ARTALOM. Az Élet Könyvéből: Kezdet — folytatás. —l. — Vezérezixii: A statisztika tanúságai, (in.) — Második ezikk : 
Népünk nevelése I. Gesztelyi Nagy László. — Táreza: Isten és a háború. Ky-né. — Belföld". Falusi levél. 
Balatoni István. Egy aktuális kérdés. — A mi ügyünk: Kálvin-Szövetségi nap Decsen. — Irodalom. — Egyház. 
— Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Pályázat. — Hirdetesek. 

Az Élet Könyvéből. 

Kezdet — folytatás. 

„Részeseivé lettünk a Krisz-
tusnak, ha ugyan az elkezdett 
bizodalmat mindvégig erősen 
megtartjuk." 

Héber levél 3.u. 

Belmissziói lapjainkban, vallásos iratainkban, sok 
prédikáczióban túlnyomó az olyan ezikkeknek, elmél-
kedéseknek a száma, a melyek a keresztyén élet kez-
detére, a megtérésre és újjászületésre vonatkoznak. Ez 
érthető és természetes a mi helyzetünkben. Azonban 
évszázados gyülekezetben is minden alkalommal meg-
térésre hívó, sürgető beszédet tartani nem indokolt. Vi-
szont az sem indokolt, hogy sok lelkipásztor csak ád-
ventkor mond valamit Ker. Jánossal kapcsolatban a 
megtérésről, egyébként a valódi keresztyén lelki életről 
sejtelemmel sem bíró hívei előtt a megszentelésről pré-
dikál. Ez a magyarázata annak, hogy amazoknál meg-
szokott, unalmas, hatástalan lesz az alapigazság ugyan-
azon formában előtárva, emitt meg természetszerűen 
eredménytelen a sok érthetetlen beszéd, a mit az érzéki 
ember fel nem foghat. A keresztyén életnek van kez-
dete. Ha elhibázott a kezdet, vagy ha egyáltalán nincs 
kezdet, csak önmagunk ámítása, siralmas véget ér az 
imitáczió. Hány buzgónak ismert egyleti keresztyén és 
hány belmissziós és nem belmissziós lelkész hozta kínos 
ámulatba ismerőseit, sőt tisztelőit, a mikor rövidebb-
hosszabb idő elteltével „visszavonult", letört, kiábrándult, 
ideálizmusát elveszítette. Nem volt meg az igazi alap, 
nem kezdődött meg az igazi, Isten lelkétől lelkezett 
istengyermeki élet. A mostani nehéz, hitet oszlató, ké-
telyt támasztó időkben alaposan meg kell vizsgálnunk 
keresztyénségünket; helyes-e annak kezdete. Belenyúlt-e 
az élő Isten az én életembe, megajándékozott-e hittel, 
a mely mindakét karjával egyedül Krisztus váltságát 

ragadja meg? Nem vagyok-e önelégült, nem önmagam-
ban, kegyességemben, cselekedeteimben, adományaimban 
keresem e üdvösségem biztosítékát? Minden autoszug-
gesztió és minden kevélység nélkül tapasztaltam-e: 
Általmentem a halálból az éleire, hogy részese lettem 
Krisztusnak, összeköttetésbe jutottam az Atyával? 

Ha igen, mélyen meghajolva Isten kegyelmes színe 
előtt elmondhatom: szeretem és áldom az Úr Istent. 

A milyen fontos a helyes kezdet, épen olyan fontos 
a helyes folytatás. Mit ér minden boldog lelki élmé-
nyem, mi örömet nyújt minden, a keresztyén életem 
kezdetén írt boldog istengyermeki örömet sugárzó dol-
gozatom, prédikáczióm, czikkem stb., ha a folytatása 
nem következik. Ha azt veszem észre, hogy olyan 
vagyok, mint a lemetszett szőlővessző, a melyik lassan, 
de biztosan szárad. A helyes folytatást is hangsúlyozza 
olvasói előtt a Héber levél í ró ja , -a midőn azt mondja: 
A Krisztus részeseivé lettetek, ha ugyan a megkezdett 
bizalmat mindvégig erősen megtartjátok 1 

Erősen ! A megkezdett bizalmat mindvégig! Hogy 
megérti a legegyszerűbb gyülekezet is, hogy a mostani 
háborúban sem elég a megkezdett bizalom •— erősen 
meg kell tartanunk azt mindvégig, különben hiábavaló 
minden eddigi erőfeszítés, pénz-, vér- ós könnyáldozat. 
A nagyszerű kezdet a sikeres folytatás nélkül ered-
ménytelen marad. Sőt annál fájóbb a sikertelenség, 
minél szebb reményekre jogosító volt a kezdet. A ke-
resztyén életnél nem így vagyunk-e? Nem kínos-e a 
folytatás nélkül maradt keresztyén élet? Nem haszon-
talan-e a megízetlenült só? Mire jó az már? Hogy a 
helyes folytatásához keresztyén életünknek erőt nyer-
jünk, fogadjuk meg ugyancsak a héber levél tanácsá t : 
Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére: Jézusra. 

Érdekes dolog az, hogy ugyanabban a levélben 
az iró a keresztyén élet kezdeténél és folytatásánál 
hangsúlyozza az emberi és isteni oldalt. „A Krisztus 
részeseivé lettetek, ha a megkezdett bizodalmat mind-
végig erősen megtartjátok." Ti nektek kell a bizodalmat 



megkezdeni Krisztus iránt, ti néktek kell azt mindvégig 
erősen megtartani. — íme, az emberi oldal. 

„Nézvén a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére, a 
Jézusra." Jézus a hitnek elkezdője és bevégzője — íme, 
az isteni oldala a keresztyén életnek. 

A háborúban sok egyházias érzésű ember veszitette 
el a hitét, viszont sok hitetlen szeretne új, boldog ke-
resztvén életet élni, értessük meg velük szeretettel a 
valódi keresztyén élet helyes kezdetét; viszont sok egyén 
már összeköttetésbe jutott az Atyával, elkezdte a bizo-
dalmat Krisztus iránt, világosítsuk fel őket a helyes 
folytatásáról a keresztyén életnek. —l. 

A STATISZTIKA TANÚSÁGAI. 
A Kálvin-Szövetség, tekintettel a hozzá fűződő 

nagy érdekekre, a mult év őszén elhatározta, hogy Barta 
Bélának két évtized előtti munkáját kiegészíti és fel-
használja az újabb statisztikai felvételeket annak fel-
derítésére, vájjon a prot. felekezetek számszerű viszo-
nya az ország lakosságában miként fejlődött, azaz erő-
sebbek lettünk-e vagy gyengébbek ? 

Mialatt az előkészületek folytak, kiderült, hogy a 
munka annyiban fölösleges, mert egy lelkes és hozzá-
értő professzor, Zimányi Dániel ezt már el is vé-
gezte. Tulajdonképen többet tett, mint a mennyire mi 
törekedtünk. Tanulmánya, melytől-az értéket és tudást 
eltagadni joggal nem lehet, az ország egész népességé-
nek hitfelekezeti viszonyait fölkarolja és pedig 1840— 
1910-ig, tehát hetven éven át. 

Ebbe a keretbe beleesik az 1848-iki átalakulás, 
az 1867- évi kiegyezés, lejátszódnak a mult század egy-
házpolitikai reformjai, a melyekben, egy bámulójának 
állítása szerint, a feltörekvő szabadelvűség mérte össze 
fegyverét a haldokló klerikálizmussal. Sokan más né-
zeten vannak, mert épen nem hajlandók dicsőíteni e 
reformokat sem eredetük, sem pedig az elért eredmények 
folytán. Abban azonban mindenki egyetért, hogy nagy 
határkő és jelentős lépés volt az egyházak fejlődése 
tekintetében is. Á kutatás tárgyául vett hetven év a régi 
béklyóknak tágulását, a katholiczizmus egykori vezető-
szerepének körülhatárolását, sok politikai és társadalmi 
eredménynek megéredését jelenti reánk nézve. Jelent 
több szabadságot, bővebb állami támogatást, a megszorító 
társadalmi korlátoknak mondhatnók teljes eltávolítását. 
A konstatálható eredmények tehát felelet arra, hogy a 
szabadabb mozgás, a nyomásnak enyhülése, sőt az ennek 
helyébe lépő állami támogatás milyen hatásos volt. 

Bármennyire fájó lehet is, ki kell mondanunk, 
hogy szerzőnk kutatásai szerint az eredmények a protes-
tánsokra nézve épen nem valami örvendetesek. A sza-
porodás tekintetében egyik felekezet sem vezet. A jelzett 
70 óv alatt a reformátusok 755,000-rel, az evangélikusok 
meg csak 325,000-rel gyarapodtak. Amazok száma 1910-ben 
2 6 millió, emezeké 1*3 millió volt. Az országos szapo-
rodásnak mindakettő alatta marad. Mögöttük csak a 

görög keletiek sorakoznak. Vezetnek a zsidók, kiknek 
száma 1840-ben 244,000, 70 évvel később 928,000 volt, 
azaz maholnap elérik az evangélikusok számát. 

A zsidóság térfoglalása ismeretes a laikus világ 
előtt is. Nem titok az sem, hogy ezt a születések, a 
hosszú életkor, meg a bevándorlás révén érték el. Az 
utolsó évek azonban mélyre menő változásokat mutatnak 
és pedig a zsidóság kárára. Ezek igazolják a demo-
gráfusoknak azt az állítását, hogy a felszabadult rétegek: 
jobb sorsba jutva, rendesen feltűnő módon szaporodnak 
és terjeszkednek, de nemsokára mintha elveszítenék a 
renkívüli propagatív erőt, fejlődésük lassúbb lesz, esetleg 
meg is áll. Alkalmazkodnak a környezethez. 

A zsidóságnál a változás meglepően gyorsan állt 
be s 1900 és 1910 közt oly határozott, hogy szaporodás 
tekintetében a katholikusok mögé kerülnek s alig álla-
nak jobban a görög katholikusoknál. A róm. katholiku-
sok, egy esetet kivéve, mindig meghaladták az átlagos 
szaporodás mértékét, de főleg 1890-től mutatnak erős 
szaporodást, mintha a felébredt felekezeti öntudat és az 
ennek sarkában járó munkásság itt is kezdené éreztetni 
hatását. Ma a két katholikus felekezet lélekszáma alig 
kevesebb, mint 70 év előtt az ország egész lakossága 
volt, gyarapodásuk meghaladván az öt milliót. 

Zimányi professzor ezekhez a tényekhez különböző 
reflexiókat fűz. Elmondja, hogy bármilyen is volt a vesz-
teség, melyet eddig szenvedtünk, nem szabad kétségbe-
esnünk, hanem okulnunk és segítenünk kell a bajokon. 
Az evangélikusokról szólva azt hiszi, hogy valami titkos 
féreg rágja az élet fájának gyökerét: hullanak a levelek, 
elszáradnak az ágak, maholnap a törzsre kerül a sor? 
A reformátusok ugyan jobban állanak, de lehetünk-e 
megelégedve a fejlődéssel? Nőtt-e a vallásosság ereje, 
nem szaporodnak-e az elválások ijesztő mértékben, nem 
pusztít-e a reverzálisok átka nálunk ? Nem fogyatkozott-e 
meg az áldozatkészség s nem fordult-e el épen a vezető 
réteg leginkább a templomoktól, sőt a felekezeti isko-
láktól is ? 

Az a 70 év, mire a kutatások kiterjednek, nem 
volt reánk nézve a vallásos revival újraébredés 70 éve. 
Vívtuk politikai harczainkat, de e mellett mintha ezek 
és az anyagi gondok kötötték volna le teljesen erőinket, 
mert nem éltünk át egyetlen oly nagy és maradandó 
hatású eseményt sem, a mi a prot. szellemet erősítve, az 
öntudatot felélesztve, a vallásosságot fokozta volna. 
Pedig a legmodernebb kutatások szerint a vallásosság 
az, mi a nemzetek és így a felekezetek szaporodását 
is biztosíthatja. Ez annak az önfeláldozó szeretetnek az 
iskolája, a mitől függ nemcsak a gyermekek száma, 
hanem azok erkölcsi értéke is. Ha megszakadt az össze-
köttetés köztünk és a végtelenség között, az egyéni 
érdek fog dominálni, mely aztán tálán lassan, de biz-
tosan a nemzetnek, sőt fajnak kipusztulásához vezet. 

A támadások, melyek a katolikusokat érték, Zimányi 
szerint, az ő reneszánszukhoz, tettvágyuk és erejük 
gyarapításához vezettek. Ellenben a zsidóság, a mely 



szinte hihetetlen eredményeket ért el a gazdasági, tár-
sadalmi és politikai téren, sokat feláldozván ezért val-
lásos meggyőződésének régi erejéből, hanyatlik és kezdi 
annak a törvénynek igazságát mutatni, a melyre utaltunk. 

Fogják-e a csökkenő erőnek, sőt a hanyatlásnak 
jelei felkorbácsolni a szunnyadó energiákat a prot. fele-
kezetek kebelében ? Lehet-e kilátás arra, hogy a mun-
kától irtózás helyébe tudatos tevékenység lép, a szürke 
közönbösség helyét pedig az éltető, lelkesítő férfias fel-
buzdulás foglalja l e? Erre majd megfelel a közel jövő. 
A háború által vont véres barázdákból talán nő ki új, 
a régit túlszárnyaló nemzedék, a mely életre kelt 
nemesebb indulatokat azoknál, melyek ma a nép szá-
mának korlátozásánál közrehatnak, új virágzás ténye-
zője lehet. Ha azonban bölcs Salamon - szavait idézve 
nem sikerül megóvni, vagy visszaállítani a szíveknek azt 
a tisztaságát, mely értékesebb minden egyébnél, akkor 
alkalmasint hiába leszen minden.* (tn.) 

NÉPÜNK NEVELÉSE. 
I. 

Háború után az államok képe lényegesen át fog 
alakulni; új nép, mely megedződött a szenvedések viha-
rában, ú j világnézet, új állami, társadalmi és gazdasági 
rend lép az eddigiek helyébe. A béke egészen új fel-
adatok elé fogja állítani a népeket, melyek egy meg-
változott, új czélok felé haladó állam alapjait lesznek 
hivatva megépíteni. Vigyáznunk kell, hogy a béke ké-
születlenül ne találjon bennünket! 

Az átalakulás azonban nem radikális, az eddigieket 
felforgató eszközökkel akar érvényesülni, hanem az eddigi 
eredmények továbbfejlődései lesznek azok, miközben a 
jogfolytonosság lesz a zsinórmérték. 

Ha áll ez általánosságban, sokkal inkább áll ez 
Magyarországra. Magyarország 1000 éves történeti al-
kotmánnyal bíró állam, mely az újításoknak, a modern 
idők követelményeinek utat nyit ugyan, azonban alap-
elveitől eltávolodni, a multat megtagadva ú j állapotokat 
teremteni nálunk soha nem sikerült és nem fog sikerülni. 

A franczia forradalom demokratikus eszméinek el-
terjedése óta a nép állandó tárgya a politikai, gazdasági, 
társadalmi küzdelmeknek, alakulásoknak. A mai háború-
ban pedig bebizonyult, hogy a militárizmus legértékesebb 
eleme a nép, minélfogva a jövő kibontakozás munká-
jában a népet az őt megillető helyre kell állítani. 

Talán sehol sem oly fontos e kérdés, mint nálunk, 
Magyarországon; talán sehol sem keltettek a nép fiai 
oly állandó érdeklődést, mint nálunk ; talán sehol sem 
arattak oly páratlan sikereket, mint a magyar nép fiaiból 
alakult regimentek. 

* A műnek czime, melyről itt szó van: Egyháztörténet 
számokban. írta Zimányi Dániel dr, áll. főgimnáziumi tanár. Buda-
pest, 1913. Az Ev. Lap kiadása. Nem érdektelen, hogy e munkára 
is állami alkalmazásban levő tanár vállalkozott, Hol maradnak a 
felekezeteink ? 

Szép és hálás feladat a magyar néppel foglalkozni, 
megismerni annak hibáit, erényeit. Azt a rengeteg élet-
bölcseletet, józan komolyságot, faj- és földszeretetet sehol, 
egy nemzet népénél sem lehet feltalálni. A magyar pa-
rasztban annyi ősi konzervativizmus van, annyi nagy 
benne a hagyományok tisztelete, a régiekhez való ra-
gaszkodás, a szabadság utáni vágy, hogy e tekintetben 
csak a skót paraszt állítható vele párhuzamba. 

Érdemes népünkkel foglalkozni, mert igazi magyar-
ságot csak tőle lehet tanulni. Ma az egész világ ismeri 
a magyar népet; a magyar honvéd és a magyar huszár 
neve ismeretes az északi sarktól a Jóreménység fokig 
mindenütt. 

Ez értékes tulajdonságain kívül még egy igen fontos 
körülmény játszik közre abban, hogy népünk nevelésére 
minden lehetőt megtegyünk, érdekeit megóvjuk, igényeit 
kielégítsük; s ez az, hogy — mivel államfenntartó ele-
münk, a magyar középosztály veszendőben van, melyet 
megmenteni már szinte lehetetlen, a kezökből kiesett s 
a magyarságot jelképező hatalmat — a magyar népre 
kell ruházni, ha nem akarjuk nemzetünket a magyar-
sággal soha egyet nem értő, megbízhatatlan elemek 
rombolásának kitenni. 

A háború utáni új állami és társadalmi berendez-
kedés óriási építő, társadalom-reorganizáló munkájából 
mindenkinek ki kell vennie a maga részét és vállvetve, 
egyesült erővel dolgozni azon, hogy a háborúban meg-
edződött, abból kikerült népek erkölcse, jelleme, hite 
minden tekintetben a lehető tökéletest érje el. Nehéz, 
de szép és hálás feladat lesz ez, melyben különösen a 
valláserkölcsi nevelésnek kell kidomborodnia. Az itteni 
munka oroszlánrésze a papoké, tanítóké legyen, kik 
hivatásuknál fogva is leginkább alkalmasak annak el-
végzésére. Az iskola és egyház az, a mely emberré,-jel-
lemmé formálja az embert. E két tényező közrehatásának, 
a pap és tanító szocziális munkájának kell a Jövő tár-
sadalmi és gazdasági alapjait megépíteni. 

* 

A népnevelés kérdéséről kevés szó esett a háború 
alat t ; ha itt-ott tétetett is róla említés, az elemi ok-
tatással azonosították azt. A népnevelésnek az elemi 
oktatás csak az alapja, melyre tovább kell építeni. Azt 
a népnevelést értjük itt, mely a népnek az életre való 
nevelését czélozza. Gazdasági, kereskedelmi, ipari, szo-
cziális nevelésre van a népnek szüksége, melyre első-
sorban az élet tanítja meg az embert; de elsőrangú té-
nyezője annak közvetve a szövetkezés eszméjének a 
nép tudatába való átvitele. 

„Köztudomású, hogy az a társadalom a legvagyo-
nosabb és a legboldogabb, a mely a műveltségben leg-
elői jár, a mely legjobban értett hozzá arról gondos-
kodni, hogy a műveltség bizonyos színvonalát e társa-
dalom minden tagja megszerezhesse; az, a melynek 
legjobbak és legkönnyebben hozzáférhetők iskolái. 

A felnőttek iskolája: a községi hitelszövetkezet, 



Ebben az iskolában tanulja meg a föld népe a hitellel 
bánni, azt becsülni, az anyagi és erkölcsi jólétet fokozni, 
hogy ez által a magyar társadalomnak erősebb és egész-
ségesebb tagja lehessen." (L. Gidófalvi: Szövetkezés és 
egyházpolitika. Hajnal 1894. 9. sz.) 

A szövetkezetek népnevelő hatásáról, annak ered-
ményéről nagyon sokat lehetne ós kellene beszélni az 
eddig elért eredmények alapján. Kétségtelen ugyanis, 
hogy népünk nevelését, különösen magyarosodását nem 
kis mértékben mozdították elő a különböző szövetkezetek. 

Nagy hiba, hogy eddig jobban nem tudtuk a nép 
lelkébe bevinni a szövetkezés gondolatát; népünk még 
ma is sok helyen bizalmatlanul fogadja azt. Azok a kevés 
esetek, melyekben a negatív eredmény kézzelfogható, 
nem engedik látni azokat a roppant számú nagy ered-
ményeket, a melyek csodálatra, feltétlen követésre ösz-
tönzik az embert. Tekintsünk be azon községek ház-
tartásába s ott egyesek gazdaságába, a hol virágzó 
szövetkezetek vannak: mindenfelé rendezett állapotokat, 
nyugodt, megelégedett embereket, anyagiakban való 
emelkedést és Amerikába nem kívánkozó embereket 
fogunk találni. (Búj és Gégény ; előbbi Andrássy Kálmán, 
utóbbi Vas Mihály munkája.) Csak arra az óriási számra 
kell tekintenünk, mely az eddig alakult hitel- és fogyasz-
tási szövetkezetek mennyiségét mutatja, máris örömmel 
látjuk a szövetkezeti eszme térfoglalását és az ennek 
nyomában járó népjólétemelkedést. 

Az 1898. XXIII. t. cz. alapján alakult Országos 
Központi Hitelszövetkezet kötelékébe 1913 deczember 
31-én 2425 szövetkezet tartozott 62 millió korona be-
fizetett üzletrésszel és 160 millió korona forgalommal. 
Fogyasztási szövetkezet volt a Magyar Gazdaszövetség 
kebelében alakult „Hangya" kötelékében 1307 (1915 
décz. 31). Azonban ezenkívül még igen sok más faj ta 
szövetkezet van hazánkban. így például Keresztény szö-
vetkezetek : számuk 1910-ben 406; az erdélyrészi Raif-
eisen-féle szövetkezetek: számuk 1910-ben 44. Van 
ezeken kívül ma már majdnem minden közszolgálati 
ágnak szövetkezete a nagyobb városokban. Szóval, az 
eszme lassan, de biztosan hódít és tért nyer. 

Ezeket az adatokat csak azért hoztam fel, hogy a 
szövetkezeti eszme térfoglalását, áldásos voltát bemu-
tassam. Az eredményekre, melyeket a szövetkezés létre-
hozott, nagy vonásokban az alábbiakban mutatok rá. 

A szövetkezeti eszmének a nép körében való ter-
jesztésére és megvalósítására a papok és tanítók vannak 
igazán hivatva: A pap és tanító foglalkozik leginkább 
a néppel, ők érintkeznek vele legtöbbet s ezek folytán 
nekik van legtöbb alkalmuk a nép lelkéhez férkőzni és 
e közelséget áldásos és eredmény dús munka létrehozá-
sára felhasználni. 

Gesztelyi Nagy László. 

Táviratmegváltási lapok T^T'^Ul 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám), j í^^t^ í^ í 

TÁRCZA. 

Isten és a háború. 

Május elsején ünnepelte az ország, az iskolák 
serdülő népe is a kárpáti harczok évfordulóját. Végig 
éltük emlékezetben újra azokat a sötét napokat, a 
melyekben szorongó lelkünk leste, várta a híreket a 
szörnyű tusákról, az orosz túlerő s hősies csapataink 
mérkőzéséről. 

A legnagyobb erőpróbát április 24-ikén szenvedték 
át vitéz seregeink az uzsoki szoros mentén. Szurmay 
tábornok katonáit, nagyrészt az Ung völgyének az erdő-
borította túrjai hegyek lakóit hősökké avatta ez a bor-
zalmas küzdelem. A Przemysl eleste folytán felszabadult 
orosz hadak támadásait kivédeni, küzdeni az utótél 
dermesztő szenvedéseivel, nyolczvan órán át derékig 
jeges vízben állva éjjel, nappal védeni sánczárkainkat 
emberfölötti feladat. 

Szó el nem mondhatja, toll le nem írhatja, mit 
szenvedhettek hőseink a hó- és jégmezőkön, hogy meg-
védjék a hazát az orosz betöréstől. Április 6-ikától, a 
mikor az orosz hengernek már-már sikerült elsöpörni 
védő seregeinket, ugyané hó 24-ikéig szünetlenül folyt 
váltakozó szerencsével a véres tusa. Hogy végre meg-
törött az ellenség ereje, csak annak köszönhető, hogy 
csapataink minden egyes katonája még a mult dicsősé-
ges harczaiban is alig található hősiességet fejtett ki. 
Lesz-e toll oly hatalmas, mely a történelem lapjain méltó 
módon örökíti meg a magyar hadsereg fényes haditettét? 
Lesz-e a hála érzete oly nagy, oly kitartó a nemzet 
szívében, hogy méltóan megjutalmazza azokat, a kiknek 
a haza szabadsága, otthonunk biztonsága köszönhető ? 

Lapozgatva az elmúlt másfél esztendő történetét, 
bámulattal gondolva vissza a nagy háború ránk nézve 
dicsőséges nem egy fejezetére, felmerül a kérdés, mily 
hatalmas erő volt az, a mely hasonló tettekre, hasonló 
önfeláldozásra, kötelességtudásra, fegyelmezett önmeg-
tagadásra bírta a magyar haza fiait ? 

Felzeng a zsoltár: „Te benned bíztunk eleitől 
fogva . . . " 

S a zsoltáríró nagy király szavai csendülnek meg: 
„Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; ő benne 
bízom . . . " 18. zsolt. 3. v. 

Ennek igazságát bizonyítja megkapó szavakban, 
katonás nyíltsággal maga Szurmay tábornok is a túrjai 
görög katholikus egyházkerület üdvözlő iratára adott 
válaszában. — „Ha feladatunkat sikeresen megoldottuk 
— írja egy helyen —, szerinte.m ez nemcsak vitézeink 
tündöklő erényeinek köszönhető, hanem nagyrészben 
annak is, hogy Istenbe vetett bizalmunkat egy perezre 
sem vesztettük el s ebben nemcsak a belénk született 
erény és vallásos érzés, hanem valláskülönbség nélkül 
tábori lelkészünk hervadhatatlan, érdemes támogatása 
erősített meg. A mi engem illet, mindig istenfélő jó katho-
likus voltam. De katonáimmal együtt csak a harcztéren 
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győződtem meg igazán Isten hatalmára, kegyelmességeiről, 
igazságosságáról. Mindnyájan tapasztaltuk, hogy sokszor, 
a mikor az emberi erő végső határához ért s a szen-
vedések közben elcsüggedünk, e nehéz órákon csak a 
Mindenhatóba vetett hit, a földöntúli Erőbe vetett bizalom 
segített keresztül. Hittünk a jó Istenben, bíztunk Benne, 
a ki mindég és mindenkor velünk volt és megsegített. 
Áldjuk nevét minden napon." 

Jobb tanúbizonyságot Isten hatalmáról ki tehetne 
inkább, mint az, a ki az élet-halálharcz emberfölötti 
szenvedései között tapasztalta az Úrnak soha nem szűnő 
irgalmát. Ky-né. 

BELFÖLD. 

Falusi levél.* 
Kedves Szerkesztő Uram! 

Nem szeretek sokat irkálni, mert az a véleményem, 
hogy minden írás értéke annyi, a mennyi nemes csele-
kedetet vált ki az olvasóból. Ma pedig úgy vagyunk, hogy 
aktivitásunk a haza oltárára hordja pozitív cselekedeteit, 
a mellékes harczok ós hadakozások üres frázisai sem 
nem építenek, sem cselekedetre nem hajtanak. Jobbra-
balra hadakozik a huszár, hogy az ellent távol tartsa, 
de mikor a saját soraiban vele együtt harczoló huszárok 
soraiba vág, vagy elmezavarodott, vagy bűnös. Egymás-
nak segítségére és nem rovására kell igyekezni. 

Ilyenféle — befelé hadakozást, saját soraink 
közé vágást látok a Lelkészegyesület 20. számának 334. 
oldalán, A szerkesztőség „V" jegy alatt ezeket í r j a : 
„A Prot. Szemle kigúnyolja Ady Endre kálvinistaságát, 
mert annak a vallásos érzelemhez semmi köze. Ha a 
tényeket így egymásmellé állítjuk, ebben a vitában rokon-
szenvünk határozottan Ady felé hajlik, a ki büszkén 
hivatkozik az igazi liberálizmuson alapuló kálvinistasá-
gára, a melyet mi, a kik a szemforgató kegyességnek 
ellenségei vagyunk, nem tudunk lekicsinyelni . . . stb " 

Engedje meg, kedves Szerkesztő Uram, hogy b. 
lapjában kiáltsak vétót a Lelkészegyesület közlönyének 
ilyen állásfoglalása ellen! A magyar ref. egyház lelkészi 
karának a helvetica confessio-ban világosan körvonalazott 
evangéliumi alapelveken organizált kálvinista egyház 
lelkipásztorai egyetemének felfogását kifejezni, világosan, 
tisztán képviselni volna hivatása a Lelkészegyesületnek! 
S íme, ez a Lelkészegyesület behódol az elvtelen, ra-
konczátlan, czélokat és eszközöket nem válogató libe-
ralizmus igavonójának, akkor, mikor az Ady-féle„ libe-
rálizmuson nyugvó kálvinizmusnak" dicsőítésébe haj t ja 
erejét. Hát ez már igazán több a soknál! . . . 

Hát az a kálvinizmus olyan kisszerűvé zsugorodott 
a kálvinista Róma katonáinak lelke előtt, hogy kell néki 

* Lapunk mult számában már megvolt a válasz arra a bizo-
nyára sokak lelkében nagy visszatetszést szült czikkre, a melyről 
ez a levél szól. Valóban szinte érthetetlen, hogy a Lelkészegye-
sület rokonszenve Adyék felé hajlik, de hát — de gustibus . . . 

fundamentumról gondoskodni a liberálizmusban ? . . . 
Hát nem képviseli-e a kálvinizmus az egész világegye-
temet felölelő örökkévaló kérdések összes nagy kérdé-
seit? . . . Hát magát a liberálizmust is 400 éves harcz-
czal nem a kálvinizmus teremtette-e meg és hozta nap-
fényre, a melynek életre hivatottságot és életképességet 
épen a kálvinizmus adot t?! Es nem az-e a tökéletes 
liberálizmus, a mely épen a kálvinizmuson alapszik! Nem 
ez adta-e néki a tejnek italát először, nem ez táplálta-e 
erősebb eledellel — és tehetetlen aggá lett-e a kálvi-
nizmus, a melyet csak a mai korcs liberálizmus zöld-
ségével kell etetni! ? . . . 

Tiltakozom az ellen, hogy a Lelkészegyesület ily bár-
gyúságot téíelezzen fel felőlünk, mint falusi papok f e lő l ! . . . 

A másik meg: a mi megint bántó — kedves szer-
kesztő uram, úgy hiszem, önt is bán tha t j a—, mikor azt 
mondja a Lelkészegyesület, hogy a szemforgató kegyes-
ségnek ellenségei vagyunk. Hogy Adyék előtt „köldök-
néző" kegyesség színében leledzik mindenki, a ki Isten 
felségjogaiért emel szót, vagy imádkozni is merészel, az 
még érthető, de hogy a ref. lelkészek hivatalos lapja 
szálljon síkra az Ady-féle „kegyesség" és kálvinistaság 
mellett és ezt állítsa oda követendő példa gyanánt, ez 
ellen már csakugyan egyórtelemmel szót kellene emelnünk. 

A Prot. Szemle szerkesztőjét vágni . . . „liberáliz-
muson alapuló kálvinistaság" védelembe vételével, olyan 
huszárvágás, mely nem az ellent sújt ja, hanem saját 
bajtársait! 

Az ellen is jtiltakozunk, hogy a Szemle kizárólag 
csak tudományos theologiai szaklap legyen, hiszen azért 
„Szemle", hogy körülhordozza tekintetét nemcsak a 
theol. tudományok, hanem a társadalmi jelenségek me-
zején is, mely a jelenségeket is feldolgozza, miket a 
Szemle élesszemű szerkesztősége jól meglát. 

Valóban elvárhatnék, hogy a ref. lelkészek lapja 
ilyen mézes madzaggal ne szolgáljon az álliberálizmus 
elvtelen hőseinek . . . Ne legyen uszályhordozó, hanem 
tűzoszlop a pusztában . . . vezér a hadseregben — a 
valódi kálvinizmus elvei szerint! 

Balatoni István. 

Egy aktuális kérdés. 

Az Egyházi Törvény I. t.-cz. 18. §-a az egyház-
községi aktív választói jogot illetőleg akként rendelkezik, 
hogy az egyházközségnek minden olyan nőtagja is bír 
választói jogosultsággal, a kinek férje egy éven túl 
külföldön tartózkodik, de az egyházi adót a törvényes 
határidőn belül befizeti. A választói jegyzék végleges 
összeállítása most van folyamatban. Bizonyára sokan 
gondolnak most azokra, a kik, sajnos, már nem is egy 
éve, de annál hosszabb idő óta is távol vannak, részben 
a harcztéren, részben valamilyen helyi szolgálatban, vagy 
hadi fogságban. Vannak olyanok is, a kik az fleltűntek* 
sorában szerepelvén, feleségeik nem számíthatók még 
az özvegyek sorába. 



TöbbfelŐl kaptuk már azt az értesítést, hogy a 
fentebb felsoroltaknak otthonmaradt feleségeit a pres-
bitérium felvette az ú j választói névjegyzékbe. Bizonyára 
jó lett volna erre nézve bizonyos egyöntetű eljárást 
megállapítani. Mert világos dolog, hogy egyházunknak 
ebben a kérdésben a lehető legliberálisabb álláspontra 
kell helyezkednie. Mert ha a jelzett rendelkezés res-
pektálni óhajtotta azokat a nőket, a kiknek férjeik a 
nagy háború előtt mentek külföldre (Amerikába), meny-
nyivel inkább tekintetbe kell vennünk ennek a rendel-
kezésnek szelleméből kifolyólag azokat az asszonyokat, 
a kiknek férjei most vannak távol, külföldön a legszen-
tebb ügy szolgálatában. 

A liberális eljárás jótékony hatással lesz mindenütt 
az egyházi háztartásra is, mert azok a nők, a kik tud-
ják, hogy egy éven túl távol levő férjeik választói joga 
Ő reájuk hárulhat, bizonyára készségesebben tesznek 
eleget közteherviselési kötelezettségüknek. 

Ott, a hol a választói jegyzéket nem ebben a 
szellemben ós ily értelemben állították össze, a mulasz-
tást még lehet korrigálni. 

A MI Ü G Y Ü N K . 

Kálvin-Szövetségi nap Decsen. 

Utazótitkárunk f. hó 14-én a decsi (Tolna vármegye) 
református gyülekezetben járt. A délelőtti istentisztelet 
után a templomban együtt maradt hívek előtt ismertette 
Szövetségünk munkáját. Hogy mennyi méltányló meg-
értéssel állt mellénk a decsi gyülekezet, annak beszédes 
bizonysága az a tény, hogy ügyünk javára I47'55 K 
gyűlt be perselypénzből s egyesek külön adományaiból. 
Erőteljes visszhang kelt a szívekben erzsébetfalvai sze-
génygondozó- és csecsemővédő-munkánk hírének halla-
tára, mert e czélra nagytömegű értékes adományokat, 
túlnyomó részben háziszövésű vászonneműeket hordtak 
össze vasárnap délután a gyülekezet nőtagjai. Néhány 
nagyobb tótelét idejegyezzük e keresztyén szeretetmun-
kára adott a jándékoknak: 96 drb teljesen jó alsó- és 
felsőruha, 67 drb vászoning, 9 pár czipő, 15 drb új 
vászonlepedő, törülköző, ágyhúzat. Ezenkívül sok gyer-
mekfőkötő, kötény, harisnya, kendő stb. 

Szövetségünk czéljainak ismertetésére az egyház-
tanács gyűlésén is alkafma nyílt utazótitkárunknak. En-
nek eredményeképen az egyház alapítótagjaink sorába 
belépett 150 K tagdíj fizetése mellett. 

E helyen is ki kell fejeznünk a buzgó gyülekezet 
iránt érzett mély hálánkat. A jó pásztornak, kinek élete 
is minden szónoklatnál ékesebben szóló prédikáczió, kí-
vánjuk, hogy továbbra is adjon Isten sok erőt abban a 
győzelmes szeretetben, a mellyel legelteti a Krisztus 
nyáját. 

IRODALOM. 
Tábori levél a frontról a frontra. Kiadja a Buda-

pesti Ref. Ker. If j . Egyesület. — A mind nagyobb ará-
nyokat Öltő nemi betegségek elleni küzdelem megmozgat 
minden fontos tényezőt. Az állam, a hadsereg vezetősége 
stb. belátták e küzdelem szükségességét és fegyverkez-
nek a front mögötti ellenség alattomos támadásai ellen. 
Elsősorban nekünk, keresztyéneknek kell e téren is 
felvenni a harczot, mert a mi fegyvereink a legtöké-
letesebbek ezen küzdelem ellen. Örömmel adunk hírt 
az első vállalkozásról, a mit a Budapesti Ref. Ker. 
If j . Egyesület kezdeményezett. Ez az egyesület, a mely 
mindjárt a háború legelején megnyitotta a legelső magyar 
Katona-Otthont, most egy rendkívül hézagpótló füzetet 
adott ki a fenti czímen 40,000 példányban s azt ingyen 
jut tat ja a katonákhoz. A tábori lelkészeknek szintén 
rendelkezésére áll a füzet, a mit a konventi iroda útján 
kézhez kapnak. Az eleven, keresztyénségbe alapozott és 
ennek a fegyvereivel küzdő, élénken megírt füzet dr. 
Csía Sándor cs. és kir. főorvos tollát dicséri, A kiadás 
költségeire adományokat köszönettel fogad az egyesület 
(Budapest, VIII., Főherczeg Sándor-utcza 28). {bj.) 

A Diákvilág Könyvtára czímen a M. E. K. D. Sz. egy 
nagy érdeklődésre számot tartó füzetes vállalatot indított 
meg, a melynek első füzeteként most jelent meg Révész 
Imre theol. tanárnak Bismarck keresztyénsége cz. elő-
adása. A füzet ára 20 fill. Melegen ajánljuk terjesztésre. 

Irodalomtörténet. A Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság Pintér Jenőtől megindított s ideiglenesen Baros 
Gyulától szerkesztett havi folyóiratának, az Irodalom-
történetnek május—júniusi, hét ívre terjedő füzete a 
következő tartalommal jelent meg: Nagyobb czikkek. 
Dézsi Lajos : A Jiáború és a magyar irodalomtörténet. 
Tolnai Vilmos: Arany képmutogatójának személyes vo-
natkozásai Kéky La jos : Titkári jelentés. Zsigmond Fe-
rencz : A magyar irodalomtörténetírás munkája 1915-ben. 
Kisebb közlemények. Az Irodalomtörténet a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság kiadásában jelenik meg. Évi 
előfizetési ára 15 K. Kiadóhivatal: Budapest, I., Bors-u. 
10 sz., II. 7. A Társaság tagjai évi 10 K tagsági díj 
fejében kapják. Tag lehet a magyar irodalomtörténet 

'minden barátja, ha belépését dr. Kéky Lajos egyetemi 
m. tanárnál, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság jegy-
zőjénél (Budapest, VIII., Mátyás-tér 16., II. 4) bejelenti. 

Keresztyén Lelkipásztor, gyakorlati belmissziói 
havi folyóirat prot. lelkipásztorok számára. Szerkeszti 
Nyáry Pál pécsi ref. lelkész. A 8-ik szám a következő 
tartalommal jelent meg : Papok befolyása és társadalmi 
állása. Patay Pál dr. ref. vallástanár. A prot. egyházak 
uniója. Reichert Gyula kaposszekcsői ág. h. ev. lelkész. 
A falusi lelkipásztor. Forgács Gyula péczeli ref. lelkész. 
A pap prédikácziója önmagához. Dietrich Vorwerk. Biblia 
tanulmány. Modersohn Ernő. Az önvizsgálat perczeire. 
S. D. Gordon nyomán Bitay Béla dévai ref. lelkész. 
Tiszteletes asszony. Töredék a való életből. Az élet 
országútjáról. Krisztusunk, Királyunk! . . . Szövegét írta 
Vargha Tamás, zenéjét szerzette Kováts Lajos dr. Beszéd-
vázlatok. A tisztelendő asszonynak. Irodalom. Szerkesztői 
üzenetek. Életnek vize. A jól szerkesztett folyóiratot 
melegen ajánljuk lelkésztársaink figyelmébe. 

Nyilatkozat. Hivatkozással a „Protestáns Szemle" 
4. számának e lap mult számában megjelent ösmerteté-
sére, kötelességemnek tartom annak kijelentését, hogy 
Tomcsányi Lajos S. J. az Eötvös József szavait az idé-
zett I. kiadás 448. lapjáról híven idézte. Hogy én a 
Prot. Szemlében megjelent czikkemben őt mégis az 



Eötvös megkorrigálásával, tehát hamis idézéssel vádol-
tam meg, annak oka az, hogy Eötvös műveinek Tom-
csányi által idézett I. kiadását, sok keresés ellenére is, 
csak pár nappal ezelőtt tudtam megkapni; ugyanezen 
munkának rendelkezésemre állt minden többi kiadásában 
pedig ott van az a kérdéses három szó („az első pilla-
natban"), melyet maga Eötvös iktatott be, tévedését be-
ismerve, az igazságnak megfelelőleg, műve második és 
minden többi kiadásába; én pedig, a ki — ismétlem — 
az első kiadást csak e napokban kaphattam meg, czik-
kem írásakor teljes jóhiszeműséggel tartottam azt fel-
tétlenül bizonyosnak, hogy az Eötvös műve első kiadá-
sában is ott van ez a három- szó, annyival is inkább, 
mert fejtegetésének csakis a három szóval együtt van 
logikus egybefüggése és helyes értelme. Ez alapon ír-
tam, hogy Tomcsányi megkorrigálta Eötvöst; most azon-
ban kötelességem egész őszintén kijelenteni, hogy nem 
Tomcsányi korrigálta meg (az I. kiadású) Eötvöst, hanem 
Eötvös korrigálta meg maga-magát. Tomcsányi idézete 
tehát csak annyiban nem korrekt, mert a több kiadást 
ért munkáknál mindig a legkésőbbi kiadás tárja elénk 
az író leszűrődött, igazi véleményét, különösen az eset-
ben, ha a „sapientis est consilium mutare in melius" 
elvét követve, eredeti nézetét lényegesen megváltoztatta. 
Ilyen esetekben a későbbi, javított kiadás helyett az első 
kiadás szövegével érvelni vagy bizonyítani, egyenesen 
határos az idézet megkorrigálásával, mert sem egyik, 
sem másik czélzatos eljárás nem adja az író igazi véle-
ményét. Kassa, 1916 május 15. Révész Kálmán. 

Pünkös t i üzenet. Mint a háború kezdete óta min-
den nagy ünnepre, úgy most is küld a dunamelléki ref. 
egyházkerület alkalmi vallásos iratot katonáinknak. A 
mostanit, a melyet Sebestyén Jenő tábori lelkész írt, 
30,000 példányban nyomatta a ker. pénztárnok és már 
a mult héten kezdte expediálni a konventi iroda, úgy hogy 
a kellő időre odaér rendeltetési helyére a tábori lelké-
szekhez. Isten áldása legyen olvasóin I 

Une nouvelle méthode en psychologie religieuse. 
Par E. Molnár. Egy új módszer a vallásos lélektanban, 
írta dr. Molnár Jenő, ref. lelkész. Ez a genfi Archi-
ves de Psychologie folyóiratban megjelent értekezés egy 
új valláslélektani módszert mutat be. Alapja az önmeg-
figyelés s abban áll, hogy az erre vállalkozó egyén saját 
lelki életének különböző állapotát megfigyeli s két órán-
kint grafikusan feljegyzi; hasonlóképen ábrázolja a lelki 
állapotoknak megfelelő cselekvésmódokat. A két ábrá-
zolás két hullámzó vonalat ad, mely egyrészt a lelki 
állapotok, másrészt a cselekvési módok hullámzását, 
változását tünteti föl. Ezenkívül az illető belső életéről 
pontos naplót vezet. — A két görbe és a napló egybe-
vetéséből von le valláslélektani eredményeket dr. Molnár 
Jenő. Ez a módszer mindenesetre megfelel a vallás ter-
mészetének, mely maga is egyéni és alanyi. Ámde ha 
közelebb is jut az egyéDi vallásos élet mozgalmas vilá-
gához, mégis kénytelen viselni mindazt a hibát, mit a 
lélektan az önmegfigyelésről már rég felállított. Az ön-
megfigyelésben ahhoz a lelki állapothoz, a mit objektíve 
szemlélni szeretnénk magunkban, mindig hozzájárul egy 
másik, tudniillik a megfigyelés szándéka, a mely lénye-
gesen megváltoztatja az illető lelki folyamatot. Saját 
magát az ember legnehezebben ismerheti meg. Lehet, 
hogy dr. Molnár Jenő módszere újabb és meglepőbb 
eredményeket fog még feltárni, bár az eddigi három 
példa is tanulságos és érdekes, mégis, az csak az ön meg-
figyelésnek egy szellemes módja, melynek egy-egy ú j 
eredményét majd igen sok egyes esetnek kell igazolnia. 

(mgy.) 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A somogytúri ref. egyházközség 

Nagy Gyula kazsoki h. lelkészt, — a sonkádi ref. egy-
házközség Kocsis Kálmán s. lelkészt, — a beskai (Sze-
rém m.) ev. egyházközség Veres Ádám krcsedini lelkészt 
hívta meg lelkészéül. 

Nyugalomba vonult lelkészek. Kocsis József son-
kádi, Sarkadi Nagy Imre tiszasasi lelkészek 40 évi hű-
séges szolgálatuk után nyugalomba vonultak. 

Templomszentelés. A Doberdón, mint erről már 
megemlékeztünk, Vass Antal tábori lelkész buzgólkodása 
folytán prot. templom épült. Felszentelésén József kir. 
herczeg, hadtestparancsnok is résztvett. A felszentelő 
istentiszteletet Vass Antal ref. ós Törtely Lajos ev. lel-
készek végezték. 

Emlékünnepély. A budapesti ref. egyház Kálvin-
téri templomának alapkövét 1816 június hó 12-én he-
lyezték el, mint erről lapunk 14. számában már meg-
emlékeztünk. A nevezetes évforduló épen pünköst ünnepére 
esik. Az ünnepi istentiszteletek alkalmából az összes 
budapesti templomokban megemlékezés lesz erről a nagy 
alapvető eseményről, de ezenkívül a presbitérium június 
hó 18-án d. e. a Kálvin-téri templomban istentisztelettel 
kapcsolatos gyűlést tart. Az istentiszteleten B. Pap Ist-
ván theol. tanár prédikál, az ünnepi gyűlésen pedig 
dr. Ballagi Aladár, a Kálvin-téri parókhiális kör világi 
elnöke mond ünnepi beszédet. 

Gondnokbeiktatás. Dr. Némethy Károly v. b. t. t. 
államtitkárt, a budai parochiális kör elnökét f. hó 17-én 
iktatták be a hevesnagykunsági egyházmegyei közgyű-
lésen gondnoki székébe a túrkevei ref. templomban. 
A közgyűlésen résztvettek Debreczenből dr. Baltazár 
Dezső püspök, Kiss Ferencz egyetemi tanár, ker. fő-
jegyző, Könyves Tóth Kálmán lelkész, Domahidy Elemér 
főispán, dr. Márk Endre polgármester és még többen. 
Jásznagykun-Szolnok megye részéről ott voltak : gr. Sza-
páry főispán és Küry Álbert alispán, a kecskeméti 
egyházmegye gondnoka. Budapestről lekísérték: Haypál 
Benő lelkész, Bárczy István polgármester, Jalsoviczky 
Sándor, Ruffy Pál min. tanácsosok, Takách László, 
Kádár Gusztáv presbiterek, Ebergényi Sándor közig, 
bíró. Az új gondnok a püspök imája után tette le a 
hivatalos esküt és nagyszabású székfoglaló beszédet 
mondott, a melyben kegyelettel emlékezett meg előd-
jéről, a hősi halált halt Horthy Szabolcs főispánról, ki-
emelte, hogy az igazság és szeretet az emberi haladás 
leghatalmasabb tényezői és reámutatott arra, hogy 
minden haladás csak az egészséges konzervatizmus és 
józan liberálizmus elvei szerint lehetséges. Megemlékezett 
iskoláink nagy kulturális értékéről és arról, hogy ezeket 
minden lehető áldozat árán fenn kell tartanunk és hogy 
ezeket csak az állami komoly létérdek esetén szabad 
feladnunk. Hangsúlyozta, hogy a régi jó idők legbecse-
sebb kálvinista erényei: a puritán erkölcsi felfogás, a 
kötelességtudás, az istenfélelem intenzívebb ápolásának 
czéljából iskoláinkat el kell ' látni jól vezetett internátu-
sokkal. Ékesszólóan mutatott reá azokra a nagy szo-
cziális feladatokra, a melyek a lelkek gyógyítása körül 
az egyházra és annak munkásaira várnak. 

Egyházmegyei gyűlések. A középszabolcsi ref. e. m. 
Görömbey Péter esperes és Gencsy Albert gondnok elnök-
lete mellett tartott gyűlésében szőnyegre került az anya-
és csecsemővédelem ügye is. A közgyűlés elhatározta, hogy 
ebben a nemes munkában minden egyháznak tervszerűen, 
a polgári hatóságokkal egyértően részt kell vennie. Szóba 
került a közgyűlésen a stólarendezés kérdése is és ezzel 



kapcsolatban megemlékezés történt arról is, hogy a tan-
díj, párbérmegváltás és általában a hívek tehermentesítése 
életbelépett, az áldozatkészség sok helyen teljesen meg-
szűnt, mindent felülről várnak ! -— Az alsóborsodi ref. 
egyházmegye a miskolczi felsőleányiskola termében tar-
totta közgyűlését Bodolay István esperes és báró Vay 
Elemér gondnok elnöklete mellett. Szomorú részlete a 
közgyűlésről szóló tudósításnak, hogy Mocsáry Lajos, a 
kit világi főjegyzővé választottak meg, ezt a tisztséget 
nem fogadta el. A közgyűlés instancziát, nyújt be hozzá, 
hogy mégis csak fogadja el. — Kár! Az egyházmegye 
területén 2 ifjúsági-, 2 nőegylet. 10 vasárnapi iskola van, 
11 egyházközségben tartottak vallásos estélyeket, van 
10 hitel- és 18 fogyasztási szövetkezet. A gyűléstartási 
költségeket jótékony czélra fordították. 200 K-át a mező-
laborczi templomnak, 300 K-t egy szegény egyháznak 
adtak. Követésre méltó példa. A sárospataki főiskola 
áthelyezése ügyében napirendre tértek. — Az abauji 
ref. egyházmegye közgyűléséből Révész Kálmán esperes 
jelentése és a sárospataki iskola több volt növendékének 
fölterjesztése alapján indítvány megy a ker. közgyűlés-
hez, hogy térjen napirendre az áthelyezést czélzó elő-
terjesztés felett és gondoskodjék arról, hogy a sáros-
pataki főiskola fejlesztése és fennmaradása érdekében 
a már meglévő helyen a mai kor követelményeinek meg-
felelő internátus állíttassék fel. 

Egy esperesi jelentés. Még csak egy részletét 
olvashattuk a Sárospataki Ref. Lapok vezetőhelyén kö-
zölt esperesi jelentésnek, a melyet P. Czinke István rima-
szombati lelkész, a gömöri ref. egyházmegye esperese 
terjesztett az április hó 26-án tartott közgyűlés elé, de 
már most is adunk ebből egy-két részletet. „ . . . Eddig 
csak a gyerekeket tanítottuk, a népet nem nevelte senki. 
Fel a szent munkára: papok, tanítók, világiak . . . A mi 
jó ós nemes van a népben, azt fejlesszük t o v á b b . . . a 
mi hibája — mert ez is van rengeteg — azért verjük 
mi is mellünket, mert ezeknek jó része az elhanyago-
lásból., a szeretetlenségből szá rmaz ik . . . . Könyvet kell 
adni a nép kezébe Tanítani kell a föld mívelésére, 
asszonyokat a főzésre, varrásra, háztartásvezetésre, konyha-
kertészetre, mert most egyikhez sem ért. Ahhoz sem, a 
miből él." — Felemlítette, hogy csak 10 gyülekezetben 
van köznapi istentisztelet, a vasárnapi d. u. is legtöbb 
helyen csak könyörgés; sok helyen a tanító végzi a 
konfirmácziói oktatást, felolvasás csak 4, ifj. munka csak 
3 gyülekezetben volt. Van sok olyan egyház, a hova semmi-
féle vallásos néplap nem járt, a Koszorúfüzeteket csak 
6 egyházban ismerik. — De, mondja az esperesi jelen-
tés, nemcsak, hogy a nép, mi sem olvassuk. — A Prot. 
Irodalmi Társaságnak mindössze 8 lelkész tagja van, a 
Theol. Szaklapot ketten járat ják, a kitűnően szerkesztett 
„ U f - a t és „Ker. Lelkipásztorát az egyházmegyében 
csak egy lelkész olvassa. — Valóban érdekes jelentés, 
a mely ezekről a szellemi dolgokról is beszámol ós a 
mely ily leplezetlenül feltárja a sok bajnak és lelki 
nyomorúságnak okát. Az egyházlátogatásnak ki kell ter-
jednie ilyen részletekre is, a jelentéseknek pedig minden 
szépítgetés nélkül kell feltárniuk a való helyzetet. A je-
lentós végén olvassuk, hogy az esperes és Dusza János 
lelkész egyházlátogató személyes buzdítására a gömöri 
egyházmegyében minden egyház pártoló tagja lett a M. 
P. I. T.-nak. 

Nagy adomány. Özv. Eles Józsefnó, sziil. Kajári 
Zsófia 10,000 K értékű földjét a debreezeni ref. egy-
háznak ajándékozta. 

A Ref. Egyetemes Konvent e héten 23-tól kezdve 
tartja az Abonyi-utczai székházban üléseit. A tárgysoro-

zatnak 166 pontja van. Bírósági ügy hat van a tárgy-
sorozaton. 

Új ref . egyházközség. Dombováron f. hó 7-ón 
Szigethy Károly lápafői lelkész elnöklete alatt új ref. 
egyházközség alakult, a melynek főgondnokává Csery 
István dombovári posta- és távirdafeliigyelőt, egyház-
megyei tanácsbírót, gondnokává pedig Szily Istvánt vá-
lasztották meg. 

A katonák vallásos irataira Sárbogárd 6 K-t, 
Berényi István ref. tábori lelkész (304. honv. gy.-e.) 
18010 K-t küldött kis énekes könyvekre. Sürgősen ké-
rünk további kegyes adományokat! 

ISKOLA. 

A nagypénteki református társaság növendékei-
nek évzáró vizsgáját az Erzsébetházban — Budaörs, 
Kamara-erdő — e hó 21-én délután 3 órától kezdve 
tartja meg. Érdeklődőket szívesen látnak. 

Az egyetemi ev. fakultás kérdésére vonatkozólag 
a tiszai ev. egyházkerület egy memorandumot adott ki 
az ev. közönség tájékoztatása végett, a mely Eperjes 
érdekei mellett emel szót. Mindenesetre széleskörű ro-
konszenvre tarthat igényt az emlékirat érvelése az Eper-
jesen felállítandó egyetem (orvosi fakultás nélküli) és 
az ebbe beillesztendő theol. fakultás mellett. Az ügyről 
még megemlékezünk. 

A skót r e f . iskola „Napsugár0 jótékony szövet-
sége május hó 13-án szép ünnepélytrendezett a Vörös-
marty-utezai nagyteremben, a mely a vak katonák javára 
több száz korona jövedelmet hozott. 

EGYESÜLET. 

Nyári diákgyülések. Tizedik esztendeje már, hogy 
a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség hű-
ségesen kibocsátja felhívását a magyar diáksághoz, 
hogy öt-hat napos csendes, bizalmas gyűlés keretében 
hozzászoktassa diákságunkat azokkal a nagy kérdésekkel 
való öntudatos és mély foglalkozáshoz, a melyek össze-
függenek ember, diák és magyar voltunkkal. Ezek a 
csendben, de annál több mélységgel lejátszódó nyári 
konferencziák a diákság nagyszerű önnevelő iskoláinak 
bizonyultak. Hatása alatt sokan tanulták rneg ú j és 
nemesebb szempontok szerint tekinteni életüket és pá-
lyájukat egyformán. Minden háborús nehézség daczára, 
ebben az évben is szétküldte már első felhívását a 
főiskolák és a középfokú tanintézetek felsőbb osztályos 
diákságához. Az a mód, a hogyan a nyári gyűléseket 
rendezik, teljesen megfelel a mostani nehézkesebb viszo-
nyoknak. Tudniillik egy főiskolai konferenczián kívül az 
ország négy különböző pontján voltak gyűlések középisko-
lások számára. A mint a tájékoztatóból olvassuk, Maros-
vásárhely, a Tátra (Késmárk), Balatonkenese és a kecs-
keméti Tőserdő lesz a színhelye ezeknek az öt-hat napra 
terjedő diákkonferencziáknak. így próbálja újra a tavaly 
bevált módon megkönnyíteni az ország egész területén 
élő diákságnak a részvételt. Kívánatos volna, hogy a 
szülők és tanárok egyesült erővel mindent megtennének 
arra nézve, hogy diákjaink közül mennél többen ki 
legyenek téve az evangélium megtisztító és megerősítő 
hatásának, melyre a mi egyházunknak, nemzeti és 
társadalmi életünknek olyan égető szüksége van. Szép 
példáját nyújtja ennek a budapesti ref. gimnázium, a 
melynek Konfirmált If jak Egylete évről évre szép ösz-



szeggel segélyezi a konferencziában résztvenni akaró 
szegényebb sorsú tanulókat. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület egy nagyon 
szükséges intézményt létesít a közel jövőben: szanató-
riumot állít fel a középosztály számára. A terv kivitelét 
nagyban előmozdítja az az értékes adomány, a melyhez 
munkapárti kisegítőkórház feloszlatása következtében ju-
tott. Az intézőség ugyanis a kórház egész nagyértékű 
felszerelését az Egyesületnek ajándékozta a létesítendő 
szanatórium czéljaira. 

A Bethánia-Egylet évkönyvélten Vargha Tamás 
titkár hű képet ad az egyesület mult évi buzgó munká-
járól, ennek különböző ágairól: a vasárnapi iskolákról, 
a serdülők közötti működésről, az énekkarról, a hadi-
kórházról, a mult évben létesített „női otthoniról, aj* 
iratterjesztési és charitatív munkákról. A mi az anyagi 
ügyeket illeti, a bevétel 11,000 K, a kiadás 10,000 K-n 
felül volt. Az iratterjesztés forgalma 24,422 K-t tett ki. 
Az egyesület vagyona a házalappal (48,930) együtt 
54,821 K volt. 

A Nagypénteki Ref. Társaság 20-ik évkönyve, a 
melyet Takách László gondnok szerkesztett, hű képet 
ad a Társaság 1915. évi szeretetmunkájáról, valamint 
arról a körültekintő gazdálkodásról, a mely lehetővé 
tette, hogy a budaörsi szeretetházban gondozott 62 gyer-
mek (közülük hét lelkészárva) a nehéz viszonyok daczára 
sem látott szükséget. Az bizonyára nem volt ártalmára 
a nagyobbaknak, hogy az intézet három holdnyi szőlő-
jét, konyhakertjét, burgonya- és répaföldjét teljesen ők 
művelték a munkáshiány miatt. A jelentésből látjuk, 
hogy a mult évben a Társaság két nagyobb alapítványt 
kapott: malomszegi Elek Pálné elhunyt férje emlékére 
előbbi alapítványát 10.000 K-ra egészítette ki, Bálint 
Sándorné ugyancsak férje emlékére 1000 K-s alapítványt 
tett. Hallgató János ref. lelkész is tett három elhunyt 
gyermeke emlékére 300 K-s alapítványt. Kiemeli a je-
lentés, hogy a mult évben az egyházak nagyobb érdek-
lődéssel fordultak az intézet felé. A budapesti egyház 
körében 2036"09 K, 222 vidéki gyülekezettől 158415 K 
érkezett. Hisszük, hogy a pártfogó érdeklődés még emel-
kedni fog a jövőben. Bevétel volt az alapítványokon 
kívül 64,246 ö l K. Kiadás 55,379 58 K. A nagy drága-
ság természetesen az egész vonalon érezhető volt. A konv-
hára most 18,280 K ment, az 1913. évi 12,500 K-val 
szemben; egy gyermek ellátása 1 6 8 K-ba került. Hálá-
val emlékezik meg a jelentés, hogy a Társaság vagyona 
most, 22 évi fennállása után, 400,000 K. Eddig már 100 
árvát és a züllés veszélyének kitett gyermeket nevelt. 

GYÁSZROVAT. 

Kókai Lajos könyvkereskedő és kiadó f. hó 10-én 
74 éves korában Budapesten elhunyt. A fejérmegyei 

Vereben született. Üzletét Budapesten 1873-ban alapí-
totta. Kiadói tevékenységének főiránya volt a protestáns 
hittani és egyházirodalmi könyvek kiadása, ezáltal elta-
gadhatatlan nagy szolgálatot tett egyházi életünk fellen-
dülésének. Kiadványai meghaladták a 300 kötetet, köztük 
a legjelesebb prot egyházi írók művei. Az elhunyt ér-
demes kiadót özvegye, szül. csicseri Ormos Eszter, Kókai 
Rezső fia, a czég mostani tulajdonosa és nagyszámú ro-
konsága gyászolja. 

I)r. szentkirályi Tóth Ferencz, a kunszentmiklósi 
ref egyházközség és főgimnázium főgondnoka, .a solti 
ref. egyházmegye tanácsbírája, Pest-Pilis Solt-Kiskunvár-
megye törvényhatóságának tagja, életének 62-ik, boldog 
házasságának 28-ik évében, 1916. évi május hó 14-én 
reggeli 9 órakor hosszas szenvedés után meghalt. A meg-
boldogult 22 éven át volt hűséges munkatársa b. e. püs-
pökünknek. Neje, Szilárd Berta, két gyermeke (egy fia 
a harcztéren esett el) gyászolja kora elhunytát. Haláláról 
az egyház és főgimnázium is adtak gyászjelentést. 

Áldott legyen emlékük ! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

Pályázat. 
A nagykőrösi ref. főgimnázium fenntartótestülete 

a halálozás folytán megüresedett egyik rendes tanári 
állásra pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak latin-német, esetleg latin-magyar sza-
kos, ref. vallású, okleveles középiskolai tanárok. 

A rendes tanár javadalma a fenntartótestület pénz-
tárából évi 2400 K törzsfizetés, a mely az ezen inté-
zetnél eltöltött szolgálati idő sorrendjében 2800 és 
3200 K-ra emelkedik, továbbá az államtól a felekezeti 
középiskolák részére biztosított fizetéski'egészítés és öt 
évenként öt ízben 200—-200 K korpótlék. A lakáspénz 
600 K, mely az itt eltöltött szolgálati idő sorrendjében 
700, majd 800 K-ra emelkedik. A más középiskolánál 
eltöltött szolgálati évek két korpótlékig beszámíttatnak. 

A megválasztott rendes tanár az orsz. tanári 
nyugdíjintézetnek kötelezett tagja lesz. 

A pályázók vallásukat, életkorukat egészségi és 
családi állapotukat, végzett tanulmányaikat, képesítésüket, 
katonakötelezettségüket, esetleges eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal, nős tanárok még esketési bizo-
nyítvánnyal is felszerelt és a nagytiszt, egyháztanácshoz 
czímzett kérvényüket f. évi június hó 16-ig a főgimn. 
igazgatóságnál nyújtsák be. 

Az állást 1916 szeptember hó 1-én kell elfoglalni. 
Nagykőrös, 1916 május hó 9. 

Dr. Kovács Lajos, 
ref. fögiinn. igazgató. 



HIRDETESEK. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a ^jizseju^xjecxjcv <x ^ jm <áe 

„ C s e f k é s é h í r a d ó t " 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gytíla. 
Előfizetési ára egész évre \ K 50 filL, kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
Budapest, IV. Her., 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. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. L, 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

KUNZ JÓZSEF EST ARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. é s Bécsi-u. sarok 

• -<1 
Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri és női divatczikkek ké-

pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

® @ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® 
® ® 
® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 

tanító urak rendeljék meg és 
© terjesszék ® 
^ a hívek és a tanítványaik között az ^ 

j É B R E S Z T Ő l 
^ képes keresztyén szépirodalmi, csa- % 
^ ládi é s ifjúsági havi folyóiratot. @ 
® Szerkeszti: ® 
1 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. 

® 
® 
® 
® 
® 
® 

® ® ® 

® 

D I F f i T * D O X T n gőzüzemre berendezett csász. 
I X I L ' V J J L ' I V l / l 1 \ J és kir. udvari orgonagyára . 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a 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 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 ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel ós raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember éleiére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786-53 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
„ „ jégben „ „ . 

Életüzlel állomáiíva 

16.144,032-97 K 

16.061,000-- K 

7.832,000-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000-— K 
19.200.505 — 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.-tói 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül, 



Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneMinyv 
katonáink részére. 

Tartalma: 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 
Kérjük a nagytiszteletü egyházakat, szíveskedjenek ezen 
könyvecskét hadbavonuló híveik, nemkülönben az egy-
házak területén levő kórházakban fekvő sebesültek között 
mentől nagyobb mennyiségben szétosztani, melyczélra 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. 

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 t 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 áruforga lommal . 

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. 

E l s ő m a g y a l — v i l l a m o s e r ő r e b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
O T M A / A O P r n I C8-88kir.'udvari hangszergyáros, 
\ 1 E l ü l i l l \ A r K .fi a m- k l r zene-akadémia, szin-
U I U V ? n U U L l l U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5 . sz. G y á r : Úntöház-u. 2 . sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
'íúros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen 6zolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai 
mely hegedfl, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erósebb 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 

. . r .. N - - : Kivitel nagyban 
^ és kicsinyben. 

Tele fon 81—20. 

Most jelent meg! 

Mennyország MA 
Imádságok Konfirmált és felserdült ifjaK 

és leányoK számára 

Irta SzolnoKy Gerzson 
A hivatott itnaíró nagy hiányt pótolt ezen könyvecske meg-
írásával. Van e kis zsebkönyvben a hétköznapi, vasárnapi, 
bűnbánati és ünnepi imádságokon kívül több alkalmi imád-
ság is az ifjúság életében előforduló íóntosabb alkalmakra 
és kedélymozzanatokra. — Ára a 168 oldalra terjedő 12VG X 
8»/? cm. nagyságú, zsebbe tehető könyvnek díszes ke-
mény vászonkötésben 120 K. A nagytiszteletü Lelkészi 
Karnak 10 példány megrendelésénél darabját 96 fillér, 25 
példánynál 90 fillér, 50 példánynál 84 fillér, 100 pél-
dánynál 78 fillér, 1000 példánynál darabját 66 fillér ked-

vezményes áron szállítjuk. 

Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 
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régebbi bevásárlásaink folytán azon kel lemes helyzetben v a g y u n k , h o g y 

§ FEHÉRNEMŰ-, VÁSZON- ÉS SIFON-ÁRUINKAT j® 
még mindig méísékelt árakon vő ink rendelkezésére. í^j 

T pamutvásznak, sifonok, csinvat, 
^ köper, kanavász végből vágott ^ 

^ mintáit i n g y e n és bérmentve küldi a czég. 

. ^ . f * f minden árban raktáron. Klót , se lyem és kasmírból s z í n - é s 
^ ^ • M - ' IXM ' JS P < i p i í i l l O K anyagmintákat , va lamint árjegyzéket ingyen és bérmentve . 
m x • = = = = = = Méltóztassék egy leve lezőlapon a mintákat sürgősen kérni. 
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Háborús egyházi irodalom! 
BODOR JÁNOS: Isten igéje a háborús időkre 3 . ~ 
BOKROS ELEK: Isten a mí erősségünk . . . . . . . . 1.— 
IMRÉK SÁMUEL: Ég felé. (A magyar szív foháfcaí a nagy 

KIRNER A. BERTALAN. Hősök, imádkozzunk a kórházban ís —.20 
LENCZ GÉZA: Beszédek és imák háborúi alkalmakra. III. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE: Imé hamar eljövök 1.80 
SOÓS KÁROLY: Isten és a haza mindenünk 1.20 
SZOMBATI-SZABÓ ISTVÁN: A halál szérűjén 3 . -
SZÜTS LAJOS: Egyházi beszédek a nagyháború idején . . . 1.20 
URAY SÁNDOR: Örökzöld koszorú U— 
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Kapható Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV*, Kamermayer Károly-u, 3* 
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PROTESTÁNS 

EGYH AZ I cs ISKO LAI 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetség; 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: Láng a pusztában. B. Pap Lajos. — Vezérezíkk: Vissza a barbárizmusba! Bernát István. 
— Második czikk: Népünk nevelése. II. Gesztelyi Nagy László. — Bel fö ld: Az Egyetemes Konvent gyűlése. I. p. 
Városi levél. Haypál Benő. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Pályázat. 
— Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

l á n g a pusztában. 
II. Mózes 3: i—io. 

Az évezre*des legendás színezetű feljegyzés szerint 
a puszta alkonyában fellángolt Mózes előtt egy csipke-
bokor. Égett, de el nem égett. És mondá Mózes: oda-
megyek. hogy lássam a csodát. És a mikor látta, úgy 
tetszett neki, hogy ez a tűz neki ég, őt hevíti, őt melegíti. 

Ennek a lángnak isteni szózata volt, megbízatása, 
missziója Mózes számára. És íme, ott az Isten jelen-
létében tüzes lángja előtt Mózes kicsinyes, szemlélődő 
életéből diadalmas, tetterős élet fakadt. A tudattalan 
megadással juhokat őrizőből egész népének pásztora, 
megmentője lett. Mózes eddig a földet nézte verejtékes 
orczával, most fénylő tekintettel az égbe meredt, most 
reformátor, próféta, a hitnek, Istennek embere . . . 

Mindnyájan pusztában élünk, a hol mindig vigyázni, 
küzdeni, keresni kell. A mindennapi foglalkozás lehet 
olyan veszélyes, mint a sivatag homokja, kicsiny, apró, 
néha csillogó és mégis, ha felkerekedik, sokszor ember-
karavánokat eltemet. Szórakozásaink látszólag olyan fe-
hérek, mint az arábiai puszták köve; maguk alatt kígyók 
sziszegnek. Pusztában vagyunk s mint pásztorok legel-
tetjük a csendes kívánságok türelmes nyáját. De a hogy 
a nyáj a rémülettől, az éhségtől ós szomjúságtól sokszor 
megvadulva vágtat, a mi vágyaink is száguldanak és 
keressük a megnyugtató perczek éltető vizeit boldog, 
örömteli idők pálmás helyeit. Pusztában vagyunk. Leszáll 
az est. A bűnös kívánságok s éji ragadozók széjjel járnak, 
rémes sejtések és valóságok halálmadarai szá l lnak . . . 

A milyen közel van hozzánk az a verítékes földet 
néző, küzdő pásztor Mózes, olyan messze van az a másik, 
a felfelé néző, az élet nagy művésze, a ki kőtáblára 
véste az Isten akaratát, hogy addig nézze a nép, míg 
lelkiismeretévé nem válik. 

Megérezzük, hogy mózesi csodára van szükségünk. 
Nekünk a pusztai látomás, a puszta tüze kell, mely meg-

világosít, átvilágosít, megtisztít, megolvaszt új életre. 
Nekünk az égő csipkebokor lángja kell, mely az eget 
nyaldossa, melyből Isten szól. 

Ez a láng kigyuladt a kétezeréves messzeségben. 
Mikor a betlehemi csillag ragyogni kezdett, egy kis élet 
fejlődni, nőni, fényesedni kezdett. A fény elömlött egy 
kicsiny názáreti család életén, a liarminczéves névte-
lenségen, besugározta három rohanó évnek folytonos 
munkáját, örökös szeretetét, isteni tisztaságát, élő igé-
jét. Ez a láng durva kőszíveket olvasztott, vakoknak 
napsugarat adott, elhervadt, alvó, holt lelkivilágokban ta-
vaszt, új életet fakasztott. Nappalt árasztott a sápadt hold-
világnál gyötrődő, vérvesztóses szenvedő körül. És mikor 
durva keresztfával eloltotta a lángot a megittasult emberi 
akaratszabadság, az örökkévalóságba szállt, hogy mindig 
melengessen, örökké égjen. Ez a láng a Krisztus. Mo-
solygunk azokon, a kik szerint soha meg sem gyuladt. 
Szánakozunk azokon, a kiknek hamúvá égett. Az öröm-
hír az, hogy a krisztusi fény mindenkinek legalább is 
parázs, melyre, ha reárakjuk a mi hitünknek fáját, ha 
élesztgetjük a megismeréssel, a lélek odaadásával, a csen-
des, mélységes élettel lángra lobban. Ez a világosság 
belevilágít az ég ködébe, az Isten titkaiba, a Krisztus 
lelkén át megérezzük az erős Istennek atyai simogatá-
sát. Ez a világosság bevilágítja a földet, az életet, a 
fejlődő, a gondolkozó, a térden álló, az imádságos lelkű 
embert. Ennek a fénynek a sűrű árnyéka a mi czél-
talanságunk, a régi emberünk, fekete, bűnös lelkünk. 

Boruljunk le mi pusztalakó emberek a Láng előtt, 
kit az Úr Isten ragyogtatott föl nékünk. Menjünk Hozzá 
oly közel, hogy izzásba jöjjünk, hogy mi is égő lánggá 
váljunk. Aztán vigyük széjjel lelkünk melegét a didergő 
szomorú lelkeknek, az egyedüllevőknek, a senki fiainak. 
Igen, bele a Lángba mi elhibázott életűek, mi repedt 
harangok, hogy megolvadjunk új, tiszta, drága ércczé és 
így zengjük az zúgjuk és élet himnuszát: hogy érdemes 
hinni, remélni és szeretni, érdemes imádkozni, érdemes 
élni az Úr Jézus Krisztus által . . . 

B. Pap Lajos. 



VISSZA A BARBARIZMUSBA! 
E lap mult számában Balatoni István reámutatott 

arra a képtelenségre, melyet a Lelkészegyesület elköve-
tett akkor, a midőn a hivő Ravasz Lászlóval szemben 
a hitetlenségben fuldokló nyugatos Adynak fogja párt ját 
ós nem veszi észre azt sem, hogy így pártot üt a Prot. 
Irodalmi Társaság vezetősége ellen, a melynek meg-
bízásából Ravasz László a Prot. Szemlét szerkeszti. 
Súlyos botlás és ildomtalanság; de mintha még nem 
volna elég, a L—t Prohászka püspöknek a rokkantak 
ellátására vonatkozó ismeretes indítványával foglalkozva, 
kifejti nézetét a követendő birtokpolitikáról is. E fej-
tegetések mutatják, mily egyező szellem j á r j a át a czikk 
íróját és Bokányi szocziálistáét, a mikor egyesülnek abban 
a nézetben, hogy a kötött birtokrendszer nemzetgazdasági 
és szocziális hátránya régi támadási pontja az egész-
séges szocziálizmusnak s ezt eltörlendőnek jelentik ki. 
Még érdekesebb azonban a Lelkészegyesület-nek az a 
kívánsága, hogy a föld azé legyen, a ki munkálja, a ki 
verejtékén és vérén szerzi vagy ez úton örökli. Ez utolsó 
kijelentést igazán nem értjük, mert hogyan lehet véren 
és verejtéken örökölni? De ez mellékes, a fődolog az, 
hogy az egykor kálvinista Rómának nevezett Debre-
czenből a Mezőfi-féle ad /ioc-szocziálizmuséval egyező 
birtokpolitikai elvek hangzanak fel s azokat úgy állítják 
oda, mint a fejlődésnek és a jobb jövőnek félre nem 
tolható föltételeit. Nagyon fontos érdekekről van tehát 
szó. A többek közt arról is, hogy a magyar kálvinista 
lelkészség az elkövetkező küzdelemben melyik pártra 
áll. Oda-e, a hova a mai kornál vallásilag bizonyára 
értékesebb mult hagyományai utalják, vagy pedig a fel-
forgatók közé, nem törődve azzal, hogy e felforgatók a 
csákányt elsősorban a templomok alapjainak vetik neki? 

A L—t elsősorban a kötött birtokok rendjét tá-
madja, a melyek a szabad fejlődésnek nem egyszer 
akadályai, de a konzervatív felfogás szerint annak az 
állandóságnak is őrei, mire épen a földbirtoknál a fej-
lődós érdekében annyira szükség van. A kérdés okvetlen 
alapos megfontolást, a döntés óvatosságot igényel, mert 
nemcsak a kath. főpapságnak, hanem az összes egy-
házaknak, a községeknek, alapítványoknak ingatlanairól 
is szó van, melyek, elidegenítésük korlátolva lévén, szin-
tén kötött birtokoknak tekintendők. Az, hogy az egész-
séges szocziálizmus a kötött birtokot támadja, sokak 
szemében nem ez ellen szól. Mi magunk részéről semmi-
kép sem vagyunk hajlandók elismerni egészségesnek 
azt, a mit a Mezőfi-féle kortesbeszédek vagy akár a 
külföldi szocziálisták hirdetnek. Legkevésbbé a magyar 
gazdaosztály szempontjából, mert tudjuk, hogy ez ellene 
irányul hazánk nemzeti és keresztyén hagyományainak 
és fenékig ellenkezik a józan magyar birtokpolitika 
követelményeivel. E tételt hajlandók vagyunk imndeji-
kivel szemben megvédelmezni. Tehetjük ezt annál köny-
nyebben, mert sokszor mutattunk reá, mily meddő vál-
lalkozás volt a szocziálisták részéről az, hogy agrár-

programmot kovácsoljanak össze, olyat, mely kielégítené 
a földbirtokosság és az egyedül üdvözítő szocziálizmus 
igényeit. Sorra megbuktak kísérleteikkel külföldön, de 
sehol sem alaposabban, mint nálunk, hol végül még 
arról is lemondtak, hogy ilyet szerkesszenek. Ezeket 
akarja a L — t megkorrigálni ? 

Az a csábító ígéret, hogy a föld azé legyen, a ki 
megmunkálja, oly jogi, politikai és erkölcsi szörnyűség, 
melynek a L—tben való proklamálása visszautasítás 
nélkül bomlasztó, sőt rothasztó hatású lehet. Felületes 
voltát, benső hézagait, az ellentmondást, melyben szen-
ved, kimutatni igazán könnyű, de a felelősség teljes súlyát 
kell reá rónunk arra, ki ily vírussal akar ja megrontani 
a magyar nép lelkét, megvesztegetni a jövőbe vetett 
hitét s eltölteni gyűlölettel a bűnösnek és jogtalannak 
bélyegzett mai társadalmi renddel szemben. 

A szóban forgó czikkek írója a tájékozatlanság 
merészségével veti fel magát oly kérdésekben bíróul, a 
melyek túlhaladják tudásának körét, azaz nem tudja, 
mit csinál. Ha tudná és mégis ezt tenné, akkor . . . a 
befejező részt leírnunk nem engedi az a tisztelet, mely 
bennünket papságunk nemesebb hagyományaihoz köt. 
Reméljük, szükség nem is lesz reá. így is elég az, a 
mi elénk tolul. A pusztulás, mit ily kijelentések fölidéz-
hetnek, az irigységnek, a gyűlöletnek fokozódó ereje. 
Csalódások, be nem teljesülő aspii^cziók, a nemzeti 
egységnek s annak az unión morale-nak megbontása, 
mire annyira szükségünk volna, 

Mindez végre is miért? Kérjük, hogy erre felel-
jenek, mert hallgatásukkal saját magukat ítélnék el. 
Feleljenek, mert jogosan és épen nem kellemetlenkedés 
vágyából tesszük fel a kérdést, tudja-e a czikkek írója, 
tudják-e a L — t fő-, felelős- és társSzerkesztői, hogy 
ha a föld azé, a ki azt megmunkálja, akkor ez nemcsak 
a kath., hanem egyéb egyházi javaknak, sőt a tiszteletes 
és nagytiszteletű urak magán ingatlanának konfiskáczióját 
is jelenti? Számoltak-e ezzel és kitől kapták a felhatal-
mazást arra, hogy ez irányban agitál janak? Vájjon az 
egyházi törvények rendelkezéseivel megegyeztethetők-e 
ilyes kirohanások, melyek nemcsak a magyar protes-
tántizmus alapjai ellen irányulnak, hanem tovább menve, 
az egész ország gazdasági rendjét felforgatják ? 

A föld azé, ki azt munkálja, tehát a béresé, nap-
számosé, zselléré, szóval azoké, a kik a nyers erőn túl 
mivel sem járulnak termővé tételéhez. Gyönyörű hala-
dás, biztató kilátások, mert hiszen, ha a nyers erőnek 
ilyen tulajdonszerző ereje van a földnél, miért ne volna 
az iparban és másfelé is ? Hiszik-e, hogy ha ideáljuk 
valamiképen megvalósulást nyerhetne, nem esnénk vissza 
azonnal a legnyersebb barbárizmusba? Kiküszöbelve a 
tudást, az irányító értelmet a mezőgazdaságból, lerontva 
a tulajdon szentségébe és érintetlenségébe vetett hitet, 
elpusztítanák a jogbiztonságot és a nyers erőt emelve 
mindenek fölé, kiejtenék kezükből azokat a fegyvereket, 
melyekkel a nyers erő fennköltebb czélok szolgálatába 
állítható. Ezt akarják ? 



Az alsó rétegek nyugvó energiáit be nem telje-
síthető ígéretekkel felkelteni, ha ezek jól vannak meg-
választva, nem épen nehéz. Sikerült pár év előtt a 
szocziálistáknak is. A láng azonban hamar ellobbant s 
legfeljebb a naiv lelkek összetörósét vonta maga után. 
E mellett azonban néhány spekuláns az izgatás révén 
hírhez, befolyáshoz ós vagyonhoz is jutott. Szabad-e 
papságunknak annak kitenni magát, hogy szintén ilyenre 
spekulál? 

Az ajánlott egyszerű birtokpolitikai reczept a leg-
tökéletesebb pusztulás ágya volna. Az özvegyet és ár-
váit földönfutókká tenné, mert képtelenek a földet mű-
velni. Hasonló sorsra jutnának az elaggottak, kiket azok, 
kik a földet müvelik, egy becsületes élet után kitehet-
nének az utczára. De nem járna jobban a birtokosság 
sem. Ki tartaná aztán el ezeket? 

Folytassuk-e tovább ? Feltegyük-e a kérdést, hogy 
ez ú j Eldorádóban nem lenne-e szükáég beruházandó 
tőkére, a melyen marhát, gépet lehetne venni? Ha igen, 
kí adná ezt? A bankok, a melyek a visszafizetésre nem 
számithatnának, hisz a föld soha sem lehetne az övék? 
Az állam — de honnan, miből, ha alapjait aláássuk? 
Mi történnék az erdőkkel, ki szabályozná a folyókat, ki 
volna hajlandó a gazdasági műveltség megszerzésére, 
mikor csak a nyers erőt honorálja az új igazság ? 
Maguk a rokkantak ugyan pórul járnának. Sokan közü-
lük kirekednének, mert nem művelhetnék a földet. Sőt 
sok esetben az is elveszítené, a kinek volt. Azok az új 
birtokosok pedig, kik a L—t reczeptje szerint földhöz 
jutnának, beruházások, segédmunkások, tudás és tőke 
hiányában alig húznának ki többet a földből, mint a mi 
maguknak szükséges. Miből élne a többi, miből Ausztria, 
sőt Németország? Ezek szépen megköszönnék a mi 
szövetségünket. 

De mit szólna az új birtokrendhez Debreczen, 
Kecskemét s a többi alföldi város, a melyek pusztáit 
és földjeit szót akarja osztani a L — t ? Csakugyan az-e 
a véleményük, hogy a föld legyen azé, ki azt műveli? 
A L—t azt állítja, hogy ezt az igazságot most már 
mindnyájan valljuk, ők is, a prot. papok, sőt Prohász-
káék is. 

Szóljanak, így van-e, helyeslik-e, hogy a jólétnek 
eddig elzárt kapui megnyíljanak, azaz a L—t birtok-
politikája megvalósuljon? Hiszik-e, hogy ez úton reánk 
béke, vagyonosság és ú j élet fog áradni? Mi az ellen-
kező nézeten vagyunk. A L—t reczeptjét nemcsak hogy 
nem ismerjük el helyesnek, hanem ép ellenkezően abban 
a meggyőződésben vagyunk, hogy az a legegyenesebb 
út volna a kétezer év előtti barbárizmusba, nemcsak 
gazdasági téren, hanem egyébként is. 

A L—t tartozó kötelessége, hogy védje állításait. 
Ha ezt újból nem tenné — legalább a mi a közgazdasági 
és szocziálpolitikai vonatkozásokat illeti —, megszűnnék 
számbavehető orgánum lenni. 

Bernát István. 

NÉPÜNK NEVELÉSE. 
II. 

A pap és tanító ott élnek a nép között, sorsuk, 
mondhatni, egybe van forrva azokéval; látják őket bú-
ban, örömben, szomorúan, vígan; látják, mint ekével 
túrja őseitől örökölt vagy verejtékkel szerzett földjét és 
látja, a mint Istenhez fohászkodva áldást kór munkájára. 

A pap és a tanító: e két művelt tényező az, mely 
a nép életét legjobban ismeri, szükségleteit legjobban 
tudja, melyhez a nép leginkább vonzódik, mely osztozik 
a néppel jóban és rosszban egyaránt. Czólszerű volna, 
ha a papi és tanítói gyűlések állandó program ínjukba 
vennék a szocziális, gazdasági és szövetkezeti kérdések 
tárgyalását. (Utóbbi években már gyakran hallani ilye-
nekről.) 

A pap és tanító kötelessége a népet gazdasági 
kérdések okszerű és czéltudatos tanulmányozására ösz-
tönözni, buzdítani. A magyar gazda nehezen újít, nem 
halad a korral, nem látja meg, mit csinál a külföld; 
őseitől megszokott módon műveli földjét; ha vesz is gé-
peket, azok ügyes használatát nem érti, alkalmazni nem 
tudja ; és ez az oka, hogy a népek versenyében alul 
maradunk. 

Ezen fogyatkozások kiküszöbölésére első teendőnk 
a Gazdakörök és szövetkezetek megalakítása. Egyesülés-
ben rejlik az erő. 

A Gazdakörben azonban nem a politizálás legyen 
a fő, hanem a gazda ügyes bajos dolga. Ne a napilapok 
képezzék az olvasmány egyedüli tárgyát, hanem a szak-
lapok és gazdasági könyvek. (Szomjas Gusztáv: „Nyír-
vidék".) 

Papjaink azonban ma még igen kevés szocziális 
kiképzésben részesülnek theologiáinkon, bár újabb időben 
a gazdaságtan kötelező tárgyként adatik elő, azonban 
ezzel csak némi elméleti ismeretet szereznek, ott gya-
korlati érzékre nem tesznek szert. 

„Nem vagyok bizalmatlan — mondja Gidófalvi (id. 
czikk) — a papság iránt, de őket közgazdasági kérdé-
sekre nem igen nevelték," Ezt ugyan 22 évvel ezelőtt 
mondta, de ma is aktuális. 

Andrássy Kálmán pedig így nyilatkozik e kérdés-
ről (Szövetkezeti munka eredménye egyházi életünkben. 
12.1.): Mennyire szükség volna a leendő ref. lelkészeknek 
egy kis szocziológiai tudományra! Majd másutt (16. 1.) 
így szól: A papnak kétségkívül nagy tudásra van szük-
sége. A nagy tudás — nagy belátó erő, ha már a lel-
készképző-intézetekben tanulnák vagy szereznék meg ezt 
a nagy belátó erőt, azonban, köztapasztalat szerint, az 
nem mindenkinek sikerül. Sőt sok leendő pap nagyon 
is szűk látkörrel, gyenge belátással hagyja ott az in-
tézetet és foglalja el szent hivatását s isteni megbízatás 
helyett egy darab kenyér lesz élete czélja. 

Ha az önzetlen krisztusi munka (tudniillik a szö-
vetkezetek körében teljesített munka) általánossá válnék, 
ha csak a papi szivekben is, Magyarországnak minél 



több gyülekezetében, főként a mi ref. gyülekezeteinkben: 
bizony rövid idő alatt más képe volna a ref. szegény 
parochiáknak, általuk a gyülekezetnek, a községnek, a 
hazának. (Andrássy K. : i. m. 11. I.) 

Épen így vagyunk a tanítóképzéssel is, bár itt az 
utóbbi időben lényegesen javult a helyzet. Abban az 
óriási studium-komplexumban, mellyel a tanítóképző négy 
tanfolyama meg van rakva, annyira agyon gyötrik az 
ifjúságot, hogy a pályáján szükséges egyik legfontosabb 
ismeretszerzésre — elméleti és gyakorlati gazdasági, 
szocziális ismeretre — nem képes időt szentelni. A kép-
zők négy évfolyamának hatra való felemelése sürgős 
feladat az említettek mellett azért is, mivel a tanító-
ságnak, mintv értékes társadalmi elemnek, a fajsúlya 
emelkednék általa. 

Ha a tanítóképző-intézetek ifjúsága a szövetkezeti 
irányú kikópeztetésben intenzívebben részesül, ha a ma-
gyar tanítóság kiveszi részét a szövetkezés alapján álló 
közgazdasági munkából, akkor sem a szocziáldemokraták 
előnyomulásától, sem a nemzetiségi izgatók terveinek 
megvalósításától félni nem kell, mert érezni fogja az 
országnak bármely nyelvet beszélő népe, hogy a magyar 
állam, a magyar társadalom már a tanítóképzésnél is 
gondoskodik arról, hogy közelében olyan emberek le-
gyenek, a kik az ő gazdasági érdekeit felkarolni és a 
megelégedés felé vezető utat neki megmutatni tudják. 

Nem könnyű munka, a mit a tanítóktól kívánunk, 
de szép ós magasztos, mert egy nemzet gazdasági alap-
jainak megerősítése, egy nemzet gazdasági fejlődése 
érdekében történik. (Meskó Pá l : A szövetkezetek a 
gyakorlati életben. Értekezések a társ. tud. köréből. 242.1.) 

Azonban, mint említettük, úgy a lelkészképzés, 
mint a tanítóképzés terén már jelentékeny haladást vett 
a szocziális ismeretek tanítása, úgy hogy egyenesen ör-
vendetes az az eredmény, a melyet egyes lelkészek és 
tanítók a szövetkezeti és más szocziális munka terén a 
népnevelés érdekében elértek. Nézzük meg azon erdélyi 
tanítók munkáját, kik nemzetiségi vidékeken laknak, 
bámulatos eredményt fogunk tapasztalni, melyet nemzeti 
szempontból értékekben ki sem fejezhetünk. 

Egyes papok és tanítók egyenesen apostoli misz-
sziót teljesítenek némely vidéken a népnek szövetkezeti 
oktatása által, mely dús szellemi és gazdasági produk-
tivitásban nyer kifejezést, a mely a nemzeti erő növe-
kedésének leghathatósabb emeltyűje. 

S ha ily eredményeket lehet elérni akkor, mikor 
a lelkészek és tanítók csak csekély előzetes képzéssel, 
inkább az eszme iránti lelkesedésből, csupán sejtve, de 
nem tudva, micsoda emeltyűje a szövetkezés az erkölcsi, 
szellemi és gazdasági életnek: akkor gazdasági jövőnk-
nek minő hatalmas, egészséges kialakulása remélhető, 
ha azoknak a lelkészeknek ós tanítóknak a munkájára 
gondolunk, a kik már az iskolában megszerezték a tudás-
nak azon fegyverét, a mellyel a szövetkezeti munkásság 
terén diadalmasan előnyomulhatnak. Az ily lelkészek és 
tanítók szöyetkezeti munkássága oly vágányra fogja 

vinni földmívelő népünk gazdasági helyzetét, melynek 
végállomása a gazdasági függetlenség. (Értekezések a 
társ. tud. köréből. Kiadja a M. Gazdaszövetség. 248. 1.) 

Nem szabad szem elől tévesztenünk, különösen a 
mai időkben, hogy nemzetünk haladását, a jövő alapjait 
csak a mezőgazdaságra építhetjük, mert annak lehető 
tökéletesítésére vannak meg nálunk a szükséges ténye-
zők. Ha földmívelő népünket mindenféle oktatással, 
neveléssel, ismereteik gyarapításával arra ösztönözzük, 
hogy intenzívebben mívelje földjét; ha meghonosítjuk 
náluk a mezőgazdasági gépeket; ha el tudjuk hagyatni 
velük az „apám is így csinálta" elvet; ha így nyert 
ismeretük felhasználásával intenzív állattenyésztésre, a 
kisebb birtokosok pedig kert-gazdaságra fognak áttérni: 
akkor oly erős gazdatársadalmat teremthetünk, a mely 
nem lesz az uzsorások markában s mely felett nem fog 
minden kis szatócs gyámságot gyakorolni. 

Ezekre azőnban nem lehet sok helyen a népet 
rávezetni, mert idegenkedik mindentől, a mi ősi meg-
szokottsága ellen tör. Azonban, ha szövetkezeti és gazda-
köri tömörülések által igyekezünk ez eszméket leikökbe 
plántálni: elérhetjük czélunkat. 

Első teendőnk azért minden községben, hol arra 
a feltételek megvannak, Gazdakör, aztán hitel- és fo-
gyasztási szövetkezet alakítása. Ezek után jön aztán, 
mikor a Gazdakör legelőt vett s az állattenyésztés nagy 
arányokat öltött, a tejszövetkezet, mely a tej feldolgo-
zása és értékesítése által a legszebb jövedelmet képes 
a gazdának biztosítani. 

Az az ember, ki szövetkezeti ügyekkel foglalkozik, 
egész más világnézettel rendelkezik, mint az, a kinek 
semmi ismerete nincs e téren. A szövetkezetekben a 
nép a maga összes dolgainak az intézője s a mellett, 
hogy megtanul jövedelmezőbben gazdálkodni, terményeit 
értékesíteni, önmaga fogja belátni a gazdaságában szük-
séges gépek fontosságát és saját jól felfogott érdekében 
fogja azokat megvásárolni s nem lesz a rabló ügynökök 
játékszere. Ezeken felül megismeri a könyvelést, a szám-
adást, a háztartási naplóvezetés fontosságát, a jószág-
ós baromfitenyésztést, a kertgazdaságot, a helyes vetés-
forgót stb. Olvas szaklapokat, hall előadásokat, eljár 
kevés költséggel a gazdasági nagygyűlésekre, kiállí-
tásokra, a hol lát, hall, tanul sokat; tudása, ítélete mé-
lyül, szélesbül; ismeretei szaporodnak. Megtanul eszével 
élni és minden dolgában önállóan intézkedni és ítélkezni. 
Gazdaságába és háztartásába minden czikket olcsón és 
jó minőségben szerezhet be ; adósságainak konvertálá-
sára, földvételre és beruházásokra jó hitelt és alacsony 
perczent melletti pénzt kaphat ; vetőmagvakat, gépeket 
olcsón, megbízható formában szerezhet be a Gazdakör 
útján. Szóval minden irányú igényeinek a legteljesebb 
kielégítését találja meg a szövetkezés különböző for-
máiban. 

Andrássy Kálmán így foglalja, össze a szövetkezés 
fontosságát: a szövetkezeti élet bevezet a jövedelem és 
kamatok világába ; a gyűjtés és helyes elosztás világába ; 
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a jövőre való gondoskodás világába; az anyagi javak 
megbecsülésének világába ós sok más egyéb hasznos 
dolog világába, hová nem világít be a lelkészképző tudo-
mány. (I. m. 12. 1.) 

Már a népiskolában igyekezzünk felkölteni a gyer-
mek lelkét a gazdasági, szocziális és szövetkezeti esz-
mék iránt. A felső osztályokban, de különösen a gazdasági 
ismétlő iskolákban ismertessük meg velük a Gazdakörö-
ket, hitel- és fogyasztási szövetkezeteket, a gabonaraktár 
intézményét, a gazdasági eszközöket, a helyes föld-
mívelést, stb. Egyszóval: ne mindentudó, de élni és 
társulni tudó munkást, hitét és hazáját szerető magyar 
generácziót neveljünk a magyar népiskolákban. (Gróf 
Majláth J . : A tanító szocziális feladatai. 9. 1.) 

így lehet a magyar néptanító igazi néptanítóvá, a 
ki a gyermekkorban az iskolában oktatja az ifjúságot, 
majd az ifjúsági egyesületben, Gazdakörben, valamint 
a különféle szövetkezetek, háziipari tanfolyamok, vagy 
más egyletek révén, a felnőtteket pedig a Gazdakör és 
hitelszövetkezet útján nevelheti. (Majláth I. m. 13. 1.) 

Azonban, ha a pap és tanító a fentiek helyett nem-
törődömséggel és rideg közönnyel viseltetik minden 
nemes eszme iránt és maga mutat rossz példát azzal, 
hogy földjét bérbe adja és a gazdasági kérdések iránt 
egyáltalában nem tanúsít figyelmet s a helyett, hogy a 
megvalósításhoz közelebb juttatná azt az eszmét, mely 
szerint a papok és tanítók földjén állami hozzájárulással 
mintagazdaság létesítessék: még lehetőségét is elveszi 
annak, hogy a gazdasági kérdések iránt felköltse az 
érdeklődést. 

Pedig „valóban itt az ideje, hogy a népek köz-
ségenkinti gazdasági és szocziális oktatása megkezdőd-
jék" . Meg kell ismertetni és elfogadtatni népünkkel a 
legutóbbi félszázad gazdasági vívmányait. Magyar né-
pünk mennyire idegenkedik például még ma is a mű-
trágya használatától s ezért van, hogy míg a szászok 
gyengébb földben műtrágyával 12 mm. búza hozadékkal 
dicsekedhetnek holdankint, addig a mi gazdáink kény-
telenek megelégedni 6—7 mm.-val. Pedig mindaz a 
teher, mely a nép vállaira hárul, nagyban szaporodik az 
idő haladtával; a kisgazda azonban nem tud haladni 
jövedelme fokozásában, mert nem nevelik rá. 

Nálunk — különösen a háború után — a nép-
nevelésre, ennek folytán az intenzív földmívelésre nagy 
súlyt kell fektetni, mert a gazdasági erősödés és a gaz-
dasági függetlenség az alapja az egész társadalmi és 
állami berendezkedésnek. Akkor leszünk legméltóbbak 
a legnagyobb magyar, Széchenyi István gróf szelleméhez, 
ha minden erőnkkel Magyarország gazdasági előhala-
dásán, megörökítésén fáradozunk. Nálunk mindez csak 
a nép szocziális és gazdasági nevelésével érhető el, mely-
nek főtényezői az egyház és iskola, a pap és tanító 
kell, hogy legyen. E két tényező együttes munkájának 
kell a jövendő Magyarország gazdaságilag erős alapjait 
megépíteni s akkor Magyarország minden magyarnak 
az lesz, hol „élni s halnia kell" ! G. Nagy László. 

BELFÖLD. 

Az Egyetemes Konvent gyűlése. 
I. 

Konventünk f. hó 22—26-án tartotta az Abonyi-
utczai székházban rendes évi gyűlését dr. Kenessey 
Béla püspök és gr. Degenfeld József főgondnok elnöklete 
mellett. A mi kerületünkből a rendes tagok közül csak 
Szilassy Aladár nem vehetett részt a gyűlésen, helyette 
Bernát István dr. póttag volt az egyik vil. képviselő. 

Az ülés elején dr. Kenessey Béla mondott imát; 
az elnöklő főgondnok megnyitóbeszédében megemléke-
zett az elköltözöttekről és bejelentette, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter nem adta meg a kért drágasági 
pótlékot, hanem 250,000 K-t bocsátott a konvent ren-
delkezésére a szorult anyagi viszonyok között élő lelké-
szek közötti kiosztásra. A kiosztás kerületenként a lel-
készek száma szerint fog eszközöltetni. A mi kerületünk 
kap 35,000, a dunántúli 35,100, erdélyi 66,750, a tiszán-
inneni 41,875, a tiszántúli 71,275 K-t. A konvent ezért 
az adományért köszönetet mondott a kultuszminiszternek 
és a hadsegélyző-bizottság jelenlévő elnökének, gróf 
Tisza Istvánnak. 

A konvent most alakult meg a következő három 
évi cziklusra (1916—18), most kellett megválasztani a 
rendes és rendkívüli bíróság és a különböző bizottság-
nak tagjait, a mi sok időt igényelt. 

A bizottságilag nem tárgyalt ügyek között legfon-
tosabbak voltak a háborús vonatkozásúak. Az elnökség 
részletes jelentést adott a tábori lelkészek ügyéről. Meg-
történtek a lépések arra nézve, hogy a mi tábori lelké-
szeink külön státust alkossanak; megtörtént a tábori 
lelkészek számának a kellő létszámra való szaporítása, 
ebben a tekintetben a közös hadügyminisztérium több 
előzékenységgel tett eleget az eléje terjesztett óhajuk' 
nak, mint a honvédelmi minisztérium. A tábori lelkészek 
száma jelenleg 93. Érdekes volt a vallásos iratoknak a 
konventi iroda által történt szétküldéséről szóló jelentés. 
E szerint az iroda összesen mintegy 700,000 drb külön-
féle vallásos iratot expediált; ebből a dunamelléki egy-
házkerület 300,000-ot szolgáltatott be, a kecskeméti lel-
készegyesület ugyanennyit. A konvent csak az expediálási 
költségeket fedezte (437 K). Jelentést tett az elnökség-
Baltazár püspöknek és Barabás Samu esperesnek a katonai 
kórházakban és a harcztereken történt látogatásáról. Mély 
megilletődést keltett a debreczeni hadbavonult theologu-
sokról szóló jelentés ; a hadbavonultak közül hat halt hősi 
halált, neveiket a konventi jegyzőkönyv is megörökíti. 

Érdekes mozzanat volt az első napi gyűlésnek a 
liturgiális bizottság jelentése (előadó dr. Nagy Károly) so-
rán felmerült vita. A konvent t. i. a szertartásos isten-
tiszteleteknek a liturgiális bizottság által szerkesztett 
kötött alkotórészeit a püspöki kar bírálata alá bocsátotta. 
A püspöki kar megtette a maga módosító előterjesztéseit, 
a melyek a mult évi konventi jegyzőkönyv mellékletében 



megjelentek. A püspökök és a liturgiális bizottság most 
együttes ülésben a kettőnek összevetéséből nagy gond-
dal készítettek a lényegesebb részletekre nézve új szö-
veget és azt terjesztették a konvent elé. A leglényege-
sebb eltérés az úrvacsora vétele előtti három kérdésre 
nézve állt fenn. A püspöki kar ugyanis az eddig szoká-
sos három kérdésnek fenntartását óhajtotta csekély mó-
dosítással, a liturgiális bizottság pedig egészen újonnan 
szövegezett és a váltságnak benső átélését kifejező három 
kérdést proponált, mint az az 1911. konventi jegyzőkönyv 
függelékében olvasható. Ebben a harmadik, a feltáma-
dásra vonatkozó hit kérdés helyett egy fogadalmi kérdés 
foglalt helyet. A liturgiális bizottság most a püspökök-
kel együttesen a három hitre vonatkozó kérdést átalakí-
tással meghagyta és negyedikül egy fogadalmi kérdést 
állított be. 

Az illető részlet a következő alakban ment a kon-
vent elé: 

„Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben 
és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán 
ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és 
bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke 
előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárho-
zatot érdemeltek? 

Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyö-
rülvén, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust tiérettetek 
testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatjá-
val a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette 
s titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdemeért 
hit által megigazít? 

Hiszitek-e, hogy Isten, a ki feltámasztotta az Úr 
Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból 
és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által-
visz az Ő örök dicsőségébe ? 

Mindezeket bizonnyal elhivén, igéritek-e, fogadjá-
tok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész éle-
teteket az Úrnak szentelitek és már e jelenlevő világban, 
mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére él tek? 

A lelkész végül azt mondja: Én is mindezeket ve-
letek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom." 

Ezeknek a kérdéseknek mikénti szövegezése tár-
gyában volt érdekes vita. Gróf Tisza István szólalt fel 
először és azt hangsúlyozta, hogy a legszebb és leg-
mélyebb jelentőségű szertartásnál, az úrvacsoránál nem 
szabad semmi olyan mozzanatnak, részletnek helyet fog-
lalnia, a mi a hívek és különösen a lelkész lelkiismere-
tére zavarólag hathat. Szerinte lehet valaki jó reformá-
tus, ha e kérdésekben lefektetett dogmákat nem fogadja 
el. Különösen az eredendő bűnre, a megváltásra, a test-
ben való feltámadásra vonatkozó dogmatikus szövegezést 
nehézményezte és azt javasolta, hogy a liturgiái bizott-
ság által előzőleg megállapított szöveget fogadják el. 
Baltazár Dezső püspök szerint a kérdéseknek az egyház 
dogmatikai álláspontját kell kifejezniük, a proponált kér-
désekben benn van az üdvtörténet a maga objektív 
bibliai alapjaiban és a ki ezeket nem fogadja el, az 

mondjon le inkább az úrvacsorai szertartásban való rész-
vételről. Tüdős István püspök, Nagy Károly előadó, Ke-
nessey püspök, Tisza István gr. ismételt felszólalása 
után a konvent a kényes kérdésben úgy határozott, hogy 
ezt nem óhajt ja szavazással eldönteni, hanem utasította 
a liturgiális bizottságot, hogy a püspökökkel és főgond-
nokokkal együttesen állapítsa meg a kérdések szövegét 
és azt terjessze a következő konventi ülés elé. Most 
csak ennyit erre az ügyre vonatkozólag: íme, ú j és év-
századok óta elő nem fordult dolog fog történni: theo-
logusok és világi urak ülnek össze ilyen dogmatikai 
kérdés megvitatására, tárgyalására. A három kérdés 
egyébként a mi kerületünkben csak kevés helyen szo-
kásos és a hol most sincs szokásban, bizonyára nem is 
vezetik be, mert hiszen helyesen jegyezték meg ez al-
kalommal is, hogy a készülő agendás könyv és még ennek 
kötött részletei sem lesznek feltétlen kötelező hatályúak. 

A paróchiátis könyvtárbizottság jelentését dr. Antal 
Géza terjesztette elő. Jelentette, hogy a már kinyomta-
tott könyvek: dr. Kavasz László Homiletikája, dr. Hor-
váth József Bölcsészettörténete, dr. Vargha Zsigmond 
Az ókori népek vallása cz. munkája rövid idő alatt szét-
küldetnek. Készen lesz még ebben az évben Forgács 
Gyula Belmissziói kézikönyve. A theol. tudományok egyéb 
köreiből is készülnek munkák, a Bibliai Lexikon ügye 
is halad. A 16. és 17. századbeli magyar prot. irodalom-
történeti könyvre hirdetett pályázat eredménytelen volt, 
meghosszabbítják ; az egyházi törvény- és szabályrendelet-
gyűjteményre egy pályamunka érkezett, bírálat alatt van. 
A paróchiális könyvtáralap 45,000 K. Az évi 10 K^ás 
járulékokat ezután a fő- és középfokú iskoláknak is be 
kell fizetniök. 

Az énekügyi bizottság jelentését dr. Benedek Zsolt 
titkár adta elő. Örvendetes tudomásul vette a konvent, 
hogy a Próbaénekeskönyv már nyomdában van és dr. 
Baltazár Dezső püspök, biz. elnök jelentése szerint 
rövid idő múlva készen lesz. 3000 példányban jelen 
meg s minden egyházközségnek megküldik. Ara 2.50 K 
lesz. A 150 zsoltár mellett 347 ének lesz benne. Nagy 
érdeklődéssel várjuk megjelenését. 

A kápláni Jcongrua-bizottság jelentésének legfonto-
sabb részét, a mely az állandó káplántartó helyek meg-
állapítására vonatkozik, Révész Kálmán terjesztette elő. 
E szerint állandó káplántartó hely lesz — a püspöki és 
esperesi helyeket nem számítva — Dunamelléken 47, 
Dunántúl 35, Erdélyben 32, Tiszáninnen 61, Tiszántúl 
107. Nagyon helyes elv, hogy a népes gyülekezetekben 
nem szaporították a kápláni állásokat, azok szervezze-
nek lelkészi állásokat. p. 

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

Szövetség- titkári irodájában (IX. ker., Ráday-
utcza 28. szám). 

Kálvin 



Városi levél.* 
A „Falusi levelek" írója május 21-én szinte klinikai 

példáját szolgáltatta annak, hogy miképen lehet a legszebb 
szavak és mondatok köntösébe öltöztetni valamit, a mi-
ben sem békesség, sem szeretet, sem igazság nincsen. 
E lap olvasói között is vagyunk néhányan, a kik foko-
zott vággyal kívánjuk a békességet és nagy lelki szük-
séggel keressük a szeretetet. A nemzetnek egyetemes 
fájdalmába és aggódásába szorosabban kapcsolódik bele 
a mi aggódásunk, mert a vérünkért, a fiunkért reme-
günk. Kívánjuk a békét. A napilapok vérontásokról ad-
nak hírt ; egyházi lapjaink jobb ügyhöz méltó hősies-
séggel veszekesznek. Nyugtalanok és nyugtalanítók. Nagy, 
közös czélokért kellene verekednünk és veszekszünk. 
Előre veti árnyát a klerikálizmus és a háború alatt is 
tervszerű munkával készíti az eljövendő béke idejére a 
maga külön diadalát. Verekednünk kellene; verítékes 
munkát, az evangélium igazáért való küzdelmet értve 
verekedés alatt. Kozma Andor megírta, hogy „a ki ve-
szekszik, nem verekszik". Az ántántról írta, de ha egy-
házi lapjainkat olvasta volna, rólunk is írhatta volna. 

Ravasz László tisztelt barátom lelkének egy szel-
lemes lélekzetvételével szelet vetett és Balatoni István 
már tele tüdővel fújja a vihart. Meg vagyok győződve 
a felől, hogy mikor Ravasz László a nyomdafestékes 
napfényen látta azt a nagyon szellemes, de nagyon bántó 
ítéletet, a mellyel a borjúkhoz utalta Ady Endrét, mert 
csak ezek hihetik el az ő kálvinistaságát, abban a percz-
ben megbánta, hogy egy embernek fájdalmat és néhány 
száz embernek, a más bántásán vigadó kárörömet szer-
zett. A ki olyan hűséges és megértő figyelemmel tud 
ülni a Krisztus lábainál, mint Ravasz László, annak nem 
lehet bántó szándéka és nem lehet tartós öröme a kár-
örömszerzés. A szellemesség suhogó vessző, a melynek 
csípős fájdalom az ütése. Balatoni István más fegyverrel 
dolgozik. Vastag dorongot ragad kézbe és halált mér 
Ady Endrén keresztül a Lelkészegyesületre. Elmezava-
rodottnak vagy bűnösnek mondja a Lelkészegyesület 
szerkesztőségét pusztán azért, mert „V" jegy alatt valaki 
a kálvinistának jelentkező Ady Endre mellett bátor volt 
pár szeretetteljes szót szólni a Lelkészegyesület hasáb-
jain.** Bár szokatlanul terrorisztikus a Balatoni hangja, 
s elmezavarodottnak vagy bűnösnek tartja azt, a ki az 
Ady-ügyben vele dorongra kapni nem hajlandó, mégis 
félelem nélkül szólok a kérdéshez, mert nem Balatoni 
Istvánt látom követni való példának, hanem az ő és 
mindnyájunk urát, a Krisztust, a kire ugyancsak rátá-
madtak, mert a farizeusok törvényszerűségének kényes 
tilalma ellenére szóbaállt a publikánusokkal és Pál apos-

* Erre a levélre az a megjegyzésünk, liogy vannak bizonyon 
bántó dolgok, a melyeket nem lehet szó nélkül hagyni. Bizony 
jó lenne, ha nem kellene „veszekedni"; de az is jó lenne, ha a 
másiklevő oldalon érdekeltekhez is menne „levél". 

** Bizonyos, hogy az a „V" jegy alatti megjegyzés nagyon 
tapintatlan és helytelen alakban történt. 

tolt látom, a kit bolondnak mondott korának közvéle-
ménye, mivelhogy bölcs és igaz volt. 

Régi szokás már, de a nti rohanó időnkben szinte 
általános szokássá lett, hogy az emberek mások után, 
hallomásból mondanak egymásról ítéletet. Nem érnek rá 
vagy restek fáradságot venni arra, hogy alaposan meg-
vizsgálják azt, a kiről vagy a miről az ítélet súlyával 
beszélnek. A falusi magányt pedig fel lehetne használni 
komoly vizsgálódásra. Olvasta-e Balatoni István Ady 
Endrének minden munkáját? Ismeri-e őt tetőtől talpig, hogy 
kiáll a fórumra beszélni róla s ellene? Ismeri-e olyan 
alaposan, mint a hogy ismerni kell a lelkiismeretes és 
becsületes bírónak az ügyet, a melyben dönt? Ez kü-
lönben abban a vitában, a melyben doronggal üt Bala-
toni István, nem a leglényegesebb. Hogy mi az érték 
vagy értéktelenség Ady Endrében, azt majd az irodalom-
történet állapítja meg, a mikor kezébe veszi az elfogu-
latlan kritika szórólapátját. A mi benne értéktelen, azt 
pozdorjává töri az idő s a mi érték, azt nemzeti kin-
cseink között fogja őrizni az utókor. Megvallom, hogy 
sokat találtam Ady Endrében, a mivel a lelkem nem 
harmonizál s a minek ellentmond a világfelfogásom. Az 
bizonyos, hogy Balatoni István nevét már régen szét-
rágta a mulandóság lérge, az enyémnek s a mienkhez 
hasonló sok másnak ugyanez lesz a sorsa, — Ady Endre 
nevével akkor se bír, a mikor a mostani sok kritikusáét 
már megemésztette. 

A jóindulatú kritika csöndes eső, az elfogult kri-
tika förgeteges zápor. A csöndes eső zajtalanul, szinte 
titkon munkálkodó áldás; a förgeteges vihar önmagát 
bámul tatja. Az elfogult kritikus másra gázolva akar ki-
emelkedni s az a logikája, hogy lehetőleg nálánál na-
gyobbra gázol, mert így messze ellátszik. A mi czélunk 
akár a katedrában, akár az emberekkel való személyes 
érintkezésben nem lehet emberekre való gázolás, mások-
nak elgázolása, mert az Isten, a mi Atyánk azt akarja, 
hogy az emberek megigazuljanak és éljenek. 

Szabad-e kidobni Ady Endrét az egyházból, hogy 
a borjúk csudája legyen? Ha valaki egyházunkból való 
kitérésre jelentkezik, meggyőződésünknek és szeretetünk-
nek egész erejével igyekszünk a meglazult köteléket 
megerősíteni és a kitérni szándékozót egyházunkhoz 
fűzni. Ady Endrét pedig, a mikor jogos, vagy ok nélkül 
való fájdalom kiáltatja a lelkével, hogy ő kálvinista — 
kinevetjük és a borjúk közé kergetjük. Tettiink-e már 
valamit, beszéltiink-e vele a szeretet komoly hangján, 
hogy a mi világnézletiink számára kötöttük volna le 
és gyümölcsöztettük volna az Ő kétségbevonhatatlan 
kvalitásait? Ereztettünk-e vele testvéri hajlandóságot? 
Vagy olyan abszolút értéktelen Ady Endre lelke és 
az emberi lélek, hogy még azok is elmeháborodottak 
vagy bűnösök, a kik a szeretetnek néhány sovány 
szavával szót emelnek mellette? Nem a Krisztustól 
van az elfogult kritikának haragos és gyűlölködő 
hangja. Krisztus csak a képmutatókat ostorozta ós soha 
nem kergette el magától azokat, a kik bármily erőtelen 



lépéssel közelítettek hozzá. A jó pásztor utána megy annak 
az egynek, a mely eltévedt s nem doronggal kergeti, 
nem csípős vesszővel üzi, hanem szeretettel hívogatja. 

Ha Balatoni István az utczán jártában egy fillért 
találna a porban, valószínűleg lehajolna érte, felvenné, 
megtörölné és átadná értéknek a közforgalom számára. 
Még talán a sárból is kipiszkáltiá. Ha azt gondolja, hogy 
Ady Endre lelke porbaesett vagy sárban hever, ne res-
teljeu lehajolni érte, felvenni, szeretetével megtisztogatni^ 
mert többet ér a fillérnél. Nagy érték, abszolút kincs, 
Istennek képe, emberi lélek. Haypál Benő. 

IRODALOM. 

A Kálvin-Szövetség 1910. évi lelkészi konfe-
renciájának emlékkönyve dr. Kováts István szerkesz-
tésében június hó folyamán megjelenik. A körülbelül 
15 ív terjedelmű, díszes kiállítású munka tartalma a 
következő: dr Kováts István: Lelkészi konferencziánk. 
Dr. Ravasz László: Világító szivek. (Egyházi beszéd a 
K.-Sz. közgyűlését megelőző istentiszteleten.) Reggeli áhí-
tatok. Petri E lek : Az evangeliumi hit ere je ; Németh 
Is tván: Isten igéje — mint tükör; Czeglédy Sándor: 
Éhség és szomjúság Isten igéje után; Cray Sándor: 
A mi szolgálatunk. — A kálvinizmus. Dr. Kováts István: 
Miben rejlett a magyar kálvinizmus ereje a múltbanV 
Sebestyén Jenő : A kálvinizmus theoiogiai alapgondolatai; 
Nagy Béla : A kálvinizmus ethikai alapgondolatai; Sebes-
tyén Jenő: A kálvinizmus szocziális alapgondolatai. — 
Apologetikai kérdések. Dr. Szabó Aladár: Bölcsészet, 
evangélium, protestánűzmus; Veress Jenő: A vallásos 
színezetű modern szellemi mozgalmak és a keresztyénség; 
dr. Rácz La jos : A modern moráltilozofia eszmei és a 
keresztyénség; Lukácsy Imre: A kálvinizmus es a szek-
ták. — Szocziális keretesek. R u f f y Bál: A magyar gyer-
mekvédelem föladatai; dr. Berend Miklós: A csecsemő-
halandóság elleni küzdelem hazánkban ; dr. Lázár Andor: 
A lelkészek teendői a patronazsmunka teren; Andrássy 
Kálmán: A szocziális munkák falun s azok anyagi es 
erkölcsi következményei. — gyakorlati lelkipásztorkodás. 
Forgács Gyula: Milyen hiterősitő munkákat végezhetünk 
falun ? Dr. Ravasz László : Igehirdetésünk megújhodása 
(két előadás); B. Pap István: Liturgiális kerdesek. — 
Egyházunk mai helyzete, hamar István : Szellemi áram-
latok újabbkori egyházi életünkben; György Endre: 
Egyházpolitikánk; Bernát István: Egyhazunk és az 
intelligenczia. •— Befejező gyűlés. Dr. truzsinszky Bál: 
A lelkipásztor' eszménye és Kálvin János; dr. Ravasz 
László : A pergamumbelieknek írd meg . . . (Befejező 
áhitat.) — A Kálvin-Szövetség rendes tagjai, kik tag-
sági díjaikkal nincsenek hátralékban, hasonlóképen a 
rendes tagokul újonnan belépők tagsági illetmény fejé-
ben kapják ezt a könyvet. Mások a pénz előzetes be-
küldése mellett 3 K-ért rendelhetik meg. A könyv bolti 
ára 4 K lesz. A megrendelési díjak dr. Kováts István 
theol. tanár czímére küldendők IX., Raday-u. 28 sz. alá. 

Az Ébresztő legutóbbi, május havi száma a követ-
kező tartalommal jelent meg: Kedvencz lapunk és írónk. 
Megyercsy Béla. — A történelmi materializmus. Dr. Ta-
vaszy Sándor. — Pályaudvaron. Vers. Muraközy Gyula. 
— Megtiszteltetés. Elbeszélés. Marjay Károly. — Régi 
harezok idejéből. Versek. Bodnár István. — Ébresztő. 
— Az elbűvölt muszka. Elbeszélés. V. Sipos Ida. — 
Szemle. — Hírek. — Hirdetések. 

EGYHÁZ, 
Lelkészi jubi leum. Május 28-án lesz ötven éve 

annak, hogy a bányai kerület köztiszteletben levő püs-
pöke, eperjesi Scholtz Gusztáv a lelkészi pályán működik. 
Ez alkalomból egyházközsége intim ünnepség keretében 
akarja üdvözölni szeretett lelkészét. Az évforduló napján 
a budai templomban a jubiláns prédikál, istentisztelet 
után díszközgyűlés lesz ; ezen adja át az egyházközség azt 
az alapítványt, melyet lelkésze nevére gyűjtött. 

A kecskeméti Egyházmegyei Reformátusok Lap-
jának májusi számában meleghangú megemlékezést ol-
vastunk az egyházmegye espereséről, Ádám Kálmánról, 
abból az alkalomból, hogy most töltötte be vezsenyi 
lelkipásztorkodásának 50-ik évét. Elődje abban a gyüle-
kezetben 26 éven át atyja, Ádám Mihály volt, a ki öt 
derék fiút nevelt a haza és az egyház számára. Az agg 
lelkipásztort gyülekezete meleg ünneplésben részesítette 
az évforduló alkalmával. — A lap közli Takács József 
czeglédi lelkésznek, a kerület ú j főjegyzőjének arczképét 
és adja tanulságos élettörténetét. 

A hódmezővásárhelyi ref. egyházban, mint ol-
vassuk, évenkint három prot. estélyt tartanak. Az egyház 
szép nagy terme mindenkor zsúfolásig telve van. Ebben 
az évben a szokásos felolvasás helyett bibliamagyarázat 
is volt. Csodálatos, hogy abban a nagy gyülekezetben, 
a hol hét lelkész és ref. főgimnázium is van, csak három 
estélyt tartanak évenkint és most, a háborús idő alatt 
sem tértek el ettől a bevett szokástól. Arról. nem hal-
lottunk, hogy van-e ott valamilyen egyháztársadalmi 
férfi- vagy női egyesület. 

Kinevezés. Németh István püspök a brekinszkai 
lelkészi állásra három pályázó közül Halász Sándor ok-
leveles ref. lelkészt, nevezte ki. 

Kuypert Hollandiába visszatérésekor a holland 
lapok közül többen megtámadták magyarországi látoga-
tásáért. A sok vihart megért volt miniszterelnök Stan-
daard czímű lapjában felel a támadásokra és kioktatja 
a hírlapírókat, hogy a magyar és holland kálvinistaság 
között már régi keletű a benső összeköttetés. Az ántánt-
párti sajtónak sehogysem tetszik, hogy Kuyper rokon-
szenve mellettünk van. Na, nálunk meg sokaknak az 
nem tetszik, hogy mi rokonszenvezünk vele. 

Közeledés. Érdekes véndég érkezett hozzánk a 
múlt héten: dr. Haase, a bécsi ev. egyházi főtanács 
elnöke. A ref. és ev. egyház vezetőivel tanácskozott a 
prot. tábori lelkészek szervezése tárgyában. De ezenfelül 
fátogatása előkészítője is volt az osztrák és magyar prot. 
egyházak egymáshoz való közeledésének. 

A Tbudapesti ref. egyház emlékirata a konventen. 
Tudósításunkban már nem foglalhatott helyet, de itt 
emlékezünk meg arról az elintézésről, melyben ez a fontos 
ügy a konventen részesült. Szószerint közöljük a Péter. 
Károly előadó elfogadott határozati javaslatát : „Egye-
temes konventünk a budapesti egyházközség emlékira-
tában foglalt nagyjelentőségű terveket meleg rokon-
szenvvel fogadja, de, miután azok 'kivitelére nézve csak 
alapos szakértői számításokon nyugvó vélemény alapján 
nyilatkozhatik: felkéri a konventi elnökséget, illetőleg 
a püspöki és főgondnoki kart, hogy a reformáczió év-
fordulójának megünneplésével kapcsolatosan tegye meg-
fontolás tárgyává a budapesti egyház által javasolt épít-
kezések ügyét is, úgy ezeknek pénzügyi vonatkozásaira, 
mint a konventi székház esetleges értékesítésére, vonat-
kozólag készítessen részletes munkálatot és megokolt 
vélemény kapcsán terjessze a legközelebbi konventi 



ülés elé." Hisszük, hogy a nagy ügy ezzel is egy fontos 
lépéssel közelebb jutott a megvalósulás felé. 

A Statisztikai Hivatal jelentése márezius hó-
napról. Egy hónap adatait tartalmazza a jelentés, mely-
ből megtudjuk, hányan születtek, hányan kötöttek házas-
ságot, hányan haltak meg 1916 márcziusában. Csupa 
szám, súlyosan, sokatmondó számok. A magyar biro-
dalomban márezius havában 5589 házasságot kötöttek. 
A születések száma 31,453 volt, ezzel szemben 44,935 
ember halt el. A népesség fogyása tehát márezius 
havában 13,482 lélek volt, valamivel kedvezőbb, mint 
februárban, mikor a fogyás* 14,845 lélekre rúgott. A szü-
letések és házasságkötések arányszáma az előző évekhez 
viszonyítva most is erősen csökken, ezzel szemben a 
halálozások arányszáma a régi marad. Vagyis a népes-
ség nem gyarapszik, hanem fogy. A születési arányszám 
legkedvezőbben alakult ezúttal is a Tisza jobbpart ján 
(20'2), legalacsonyabb volt a Tisza-Maros szögében (13'1). 
A halálozások száma ezúttal is a Duna jobbpart ján volt 
a legkisebb (ezer lélekre 21*5) és a Tisza jobbpart ján 
a legnagyobb (26'6). Legkevesebb halálozás mutatkozott 
Brassó (16"9) és Baranya (17'3) vármegyékben; ezzel 
ellentétben legnagyobb a halálozási arányszám Torda-
Aranyos (34*0), Alsó-Fehér (31'9) vármegyékben, továbbá 
Zombor (34'4) és Pécs (34"3) városokban. A statisztikai 
hivatal jelentésében csak az itthon elhaltakról van szó, 
a háború elesettjeiről nem szól a jelentés. A statisztikai 
hivatal kimutatja továbbá, hogy még ezekben a szomorú 
időkben is akadt olyan vármegye és város, melynek 
lakossága nem fogyott, hanem szaporodott. Moson vár-
megyében ugyanis szaporodott a lakosság; ezer lélekre 
1 '3 szaporodás esett. Marosvásárhelyt pedig 2'4 volt ez 
az arányszám. A legnagyobb volt a fogyás Pécsett (ezer 
lélekre 23*6) és Zomborban (ezer lélekre 23'7). Szomorú 
része a statisztikai jelentésnek az is, a hol a ragadós 
betegségek pusztításairól számol be. Márezius havában 
11,648 ember halt meg ragadós betegségben, 870 em-
berrel több, mint februárban. A gümőkór szedte a leg-
több áldozatot, 7500-at (1040 emberrel többet, mint feb-
ruárban), ezenkívül 957-en haltak meg vörhenyben (feb-
ruárban 952), 780-an hólyagos himlőben (februárban 
767-en), 705-en kanyaróban (februárban 672-en), torok-
gyíkban 625-en (829) és szamárhurutban 621-en (610). 
A mult év márcziusához viszonyítva 92 főnyi csökkenés 
mutatkozik és különösen emelkedett a hólyagos himlő 
és a gümőkór okozta halálozás. 

A vak katonák bibliáira a csúzai Lorántffy Zsu-
zsanna-Egyesület 10 és két nőtagja 10 K-t adományozott. 

ISKOLA. 

Ú j theol . magántanár. Vosé Vincze dunántúli ref. 
püspöktitkár a rendszeres theol. szakcsoportból theol. 
magántanári vizsgát tett. Gratulálunk ! 

A budapesti ref. theol. akadémián a mult héten 
volt a legáczióválasztás. Csak 31 theologus mehet pün-
köstkor legáczióba. 18 helyre nem jutott legátus. 

A berlini egyetem hősi halottai. A Berliner Tage-
blatt közli, hogy a legújabb veszteségi lajstrom adatait 
is figyelembe véve, a berlini egyetemnek eddig 382 hall-
gatója esett el és pedig 84 joghallgató, 212 bölcsész, 
41 orvosnövendék és 45 theologus. Ezeken kívül hősi 
halált halt még az egyetemnek nyolez magántanára és 
egy tisztviselője. 

EGYESÜLET. 
A Budapesti Iparosképzö Prot. Egylet választ-

mánya most bocsátotta közre 1915. évről szóló jelen-
tését, a melyből látjuk, hogy ez a fontos szocziális fel-
adatokra hivatott egyesület immár 57 éve áll fenn és 
hogy a háborús viszonyok daczára is teljesítette misszióját, 
a melynek egyik legértékesebb részlete az, melyet az 
egyesület körében Algöver Andor budapesti ev. vallás-
tanár teljesít azáltal, hogy az egyesület Alföldi-utczai 
házának nagytermében istentiszteleteket tart és felügyel 
az ottani tanonezotthonra. Az egyesületnek be'vétele közel 
12,000 K és vagyona közel 60^000 K volt; pártfogó 
tagjainak száma 192. 

A Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége ta-
nulságos kurzust rendezett a mult héten, a melyen 20 
prot. meghívott lelkész is részt vett. Ez is bizonyára 
előmozdítója lesz a szövetkezeti eszme térhódításának. 

GYÁSZROVAT. 

Kovács Gyula, az alsószabolcs-hajduvidéki ref. 
egyházmegye gondnoka, Hajdumegye ny. alispánja, hosz-
szú szenvedés után folyó hó 19-ik napján elhunyt, Hajdú-
szoboszlón helyezték örök nyugalomra. A megboldogult 
vagyonának nagy részét jótékony czélra hagyta. 

Krmann Lajos cserencsényi ev. lelkész, dr. Baltik 
Frigyes püspök veje, 45 éves korában özvegy és öt kis-
korú árva hátrahagyásával elhunyt. 

Özv. Hornola Andrásné szül. Csech Amália Nagy -
rőczén 77 éves korában meghalt Az elhunytban Homola 
István kassai ev. lelkész édesanyját gyászolja. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
H Y. B—a. A beküldött czikket most, ez alkalommal sem 

közölhetjük. Szíves üdvözlet. — Y. E. Fm. A czikkekre hosszú-
ságuk miatt nem kerülhetett eddig még sor. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

Pályázat. 
A dunamelléki egyházkerület elnöksége pályázatot 

hirdet a Kalicza Ferencz-féle 913 K-s segélydíjra az 
1916/17. tanévre. 

E segélydíjra az alapítólevél értelmében az alapító 
legközelebbi, azután távolabbi oly rokonainak gyermekei 
tarthatnak igényt, a kik a budapesti ref. theologiai aka-
démián a lelkészi pályára készülnek elő. Azon esetre 
azonban, ha közelebbi és távolabbi rokonok nem jelent-
keznek, más jóerkölcsű és a budapesti ref. theologián 
tanulóifjaknak is kiadható. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők fel. 
1. Születési bizonyítvánnyal. 
2. A tanulónak mult tanévi iskolai bizonyítványával. 
3. A családi, vagyoni viszonyokat és a rokonsági 

fokot feltüntető okmányokkal. 
Megemlítendő a folyamodványban ama körülmény 

is, vájjon élvez-e a folyamodó ösztöndíjat, segélyt, mely 
alapból és mily ér tékben? 

Az ekkép felszerelt folyamodványok a dunamelléki 
egyházkerület püspökénél 1916. szeptember hó l- ig nyúj-
tandók be. 



HIRDETESEK. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse stá-
rnára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a ^xjav. 

„ C s e r k é s ^ h í f a d ó t u 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyala. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fílL, kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz• 

legjobb 

kályhákat é s k a n d a l l ó k a t 
csá.BK&rl és JadráLlyl 

u.d"*rarl s z á l l í t ó 
Budapest, Tíionet-uclvor, 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. résióre. TŐbb 
mint 100,000 van belőle használatban 

szállít 
H E I M H . 

Valódi 
osak ezze MEIDINGER-OFEN 

feH. H E I M ^ 
Prospektusok és köl tségvetések Ingyen és bérmentvai 
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 . mm* 

® © ® 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

mm 

© 

E B R E S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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. ® 
® ® 

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. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I„ 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

U i p / ^ C 1 ! ) A T T A gőzüzemre berendezett csász. 
I \ l L v J C r I V U 1 Í v és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templomj alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szeatsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező hzetési feltótelek 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 leginérsókeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel ós raj-
:: 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. Igazgatóság; 

Budapest , Kálv in- tér 10., saját s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593 31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132*82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000-- K 
3000.000,000-— K 

88.450,000-— K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
, » • jégben „ „ . 
Eletüzlet állománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



!! Legújabban megjelent könyveli!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 
Pál , . 3 — 

Akarsz-e diadalmaskodni. írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A val lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfiizeteh! 
201. A tudás fája. írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó órában. írta Ujlaky Vilma —.08 
204. A japánok apostola. írta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Istent szeret 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 halálban. írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon val lástétele . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János. írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.08 
217. A hazai , fö ld . Irta Lengyel Gyula " —.08 
218. Janesi. írta Losonczy Lajos . . . . . . . —.08 
219. Áes Janesi. írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.OS 

Szíves megrendeléseket hér 

Uorayánszky Viktor könyvhiaílóhivatala 
Budapest, V. her., Skadémia-utcza 4. sz. 

r Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
c s . é s k i r . u d v , h a n g s z e r g y á r o s , 
a m. kir. zeneakadémia , sz ínházak, hadsereg, művészek stb. szál l í tója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Önt8tiár-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 h o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedtík vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k i á r é s 
= = = = = g y á r . = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmór.iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-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 rniüió korona 
évi áruforgalommal. 

Egy tábori lelkész 
harcztéri naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harczoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte , hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang, Márczius idusán. Őszi imádság. Harcztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160' oldalra terjedő I6Y2 X IOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára e l egáns vá-
szonkötésben 1-80 K, 10 drb vételnél X 50 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 30 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 
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Daczára a % óriási áremelkedésnek 
régebbi bevásárlásaink folytán azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy 

FEHÉRNEMŰ-, VÁSZON- ÉS SIFON-ÁRUINKAT 
még mindig mérsékelt árakon 

J ^ ^ ^ l y ^ g ^ ^ ^ j g pamutvásznak, sifonok, csínvat, 

mintáit 
köper, kanavász végből vágott 

ingyen és bérmentve küldi a czég. 

á t r minden árban raktáron. Klot, selyem és kasmírból szín- és 
V j P ^ U l ^ O O l L anyagmintákat , valamint árjegyzéket ingyen és bérmentve. 

Méltóztassék egy levelezőlapon a mintákat sürgősen kérni. 

CS. ES KIR. UDV. 
SZÁLLÍTÓ S T E R N J O Z S E f 

BUDAPEST IV., CALVIN-TÉR í. SZÁM 
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VIZSGÁI JUTALOM KÖNYVEK 
Képes Ujtestamentom, olcsó protestáns imakönyvek, vallásos 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 ajándékkönyv legyen. 
® Iskolai végbizonyítvány-nyomtatványok állandóan raktáron vannak ® 

KAPHATÓK 

KÓKAI LAJOS 
KÖNYVRE RESKEDÉSÉBEN 

B U D A P E S T 
IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCZA 3 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KJE. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 4 2 3 0 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIdSKOLAI LAP 
Megje lenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEI P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetség; tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

UABTALOM. Az É le t Könyvébő l : Várjuk a Szentlelket, p. — VezórezikH:: Nyári lelkészi konferencziánk. Dr. K. I. — Második 
ez ikk: Hozzászólás a „Lelkészeink és tanítóink betegsegélyezése" czímü czikkhez. Szűcs Dénes. — Belfö ld: Az 
Egyetemes Konvent gyűlése. II. —a.— A Budapesti Evangéliumi Ker. Diákegyesület jelentése az 1914—16-iki esztendőkről. 
I. Deme László. — Külföldi hírek, p• — A mi ügyünk. — Irodalom. — Egyház . — Iskola. — E g y e s ü l e t . 
— Gyászrovat. — Szerkesztő i üzenetek . — Pályázat . — Hirdetések . 

Az Élet Könyvéből. 

Yárjuk a Szentlelket. 
„ . . . . vesztek erőt, minek-

^ utána a szent Lélek eljő reá-
tok és lesztek nékem tanúim 
úgy Jeruzsálemben, mint egész 
Júdeában és Samariában és a 
földnek mind végső határáig." 

Apóst. Csel. l.g. 

Ez volt az áldozócsütörtöki nagy ígéret és a nagy, 
szent parancsolat, a melyet az apostolok vettek — egész 
programm, telve dicső, nagy feladatokkal az egész küz-
delmes életre. Lesztek nékem tanúim, nemcsak itt Jeru-
zsálemben, hanem — a földnek mind végső határáig. Mond-
játok el bátran, félelem nélkül, házak tetejéről is mind-
azt, a mit bennem ós általam láttatok. Lesztek tanúim : 
ez volt az apostoli misszió tartalma. Nem is lehetett más. 
Nem holt betűk, kőbr Asett, pergamenre írt mondások, 
szertartások mellett t bizonyságot tenniök, hanem az 
Élet mellett, a mely mm jn részletében megnyilvánulá-
sában teljes volt isteni tartalommal, kegyelemmel, igaz-
sággal. 

És tudjuk, hogy az apostolok minden emberi gyar-
lóságuk mellett, nem feledve, hogy cserépedények vol-
tak, hívek maradtak ehhez a parancsolathoz: legyetek 
tanúim. A mit láttak, hallottak, a mit szemléltek, kezeik-
kel érintettek az Élet igéjében a mellett tettek bizony-
ságot. Ez volt örömük forrása, a mely életnek kút-
fejévé lett számukra ós mindazok számára, a kik hittel 
elfogadták az ő bizonyságtételüket. 

A bizonyságtevés, a tanúskodás nem volt könnyű 
feladat. Hányszor akarták őket elhallgattatni, a midőn 
számot adtak a bennük élő reménységről. De a nagy 
megbízás mellé dicső ígéret is járul t : vesztek erőt, a 
szent Lélek jő el reátok. A Lélek ereje. Jön a Pünköst, 
szívet, lelket újjáalakító, eddig soha nem érzékelt, ú j szíve-
ket formáló, ú j nyelveket, isteni erőket adó áradatával. Mi 

is lett volna e nélkül mindabból, a mit láttak, hallot-
tak ?! Legfeljebb szép, eltűnő álmok, ragyogó emlékezé-
sek, az újra felvett hálók mellett, lelket zsongító édes, 
fájó, vádoló emlékezések a szegényes otthonokban örökre 
elmúlt örömmel és gyásszal teljes napokra. De eljött a 
Lélek és elvezérelte őket minden igazságra, megjelen-
tette nekik a bekövetkezendőket és megdicsőítette ben-
nük a Krisztust. 

Itt vannak ma is a nagy feladatok. Nem kell-e 
most is nagy erővel bizonyságot tennünk, nem kell-e a 
mi fiainknak, véreinknek is ezernyi veszély, kísértés, ellen-
mondás között? Nem fohászkodik ós nyög-e az egész 
teremtett világ szabadulás, megváltás, evangélium után ? 
Váradalmak élnek a szívekben a földnek végső hatá-
ráig. Mikor volt nagyobb szükség a hűséges bizonysá-
gokra, férfiakra, nőkre, Krisztusnak, a békesség Urának, 
Királyának követőire ? ! Hol van a tizenkettő is, a ki útra 
merne kelni igazi apostoli elhatározásokkal, elszántság-
gal és hirdetni, élni az evangélium fenséges üzenetét? 

Krisztus a megelevenítő Lélek. Nincs másra szük-
ség, mint arra, hogy odaforduljunk feléje, isteni erők és 
élet örök forrása felé és vegyünk általa kegyelmet ke-
gyelemre, hogy legyen nekünk is áldott Pünköstünk, 
gazdag a Lélek gyümölcseiben s az istenfiúság teljes ön-
tudatára ébredt, dicső életben 

Ott álltak az apostolok a mennybemenetel hegyén, 
felettük sötét felhőkkel, habozó, csüggedésre hajló lélek-
kel. Nem tudták még, hogy közel a Pünköst, felhőt, 
setétséget űző, zúgó szeleivel, szíveket lángra lobbantó 
tüzével. íme hamar eljött és lett Pünköst, lett öröm, lel-
kesültség, bátorság; lettek új nyelvek, hősies bizony-
ságtétel és jött az aratás gazdag kévékben. Legyen itt 
is ; várjuk, akarjuk, szomjúhozzuk mi is a meglelkesítő 
Lelket, a nagy vigasztalót, a ki felsegíti a mi gyenge 
erőinket és a megváltó szeretet bizonyságaivá avat fel 
bennünket — Jövel Szent Lélek Úristen! p. 



NYÁRI LELKÉSZI KONFERENCZIÁNK. 
Már Szövetségünk januári konferencziáján fölmerült 

az az óhaj, hogy a nyár folyamán rendezzünk külön a 
lelkészek számára bizalmasabb jellegű összejövetelt. A téli 
konferenczia is voltaképen ilyennek indult. Közben azon-
ban egyházunk tekintélyes világi- és nőtagjai közül töb-
ben kifejezték azt az óhajukat, hogy ne korlátozzuk 
csupán a lelkészekre a gyűléseket, mert ők is nagyon 
szeretnének azokon résztvenni. A gyűlések folyamán is 
hangot adtak annak a nézetnek, hogy a jövőben tar . 
tandó téli konferencziákon a lelkészeken kívül más ér-
deklődők is hivatalosak legyenek. Minthogy pedig a lel-
készeknek maguknak is vannak önmaguk közt megbeszé-
lendő, feleletre váró, sokszor egészen bizalmas jellegű 
kérdései: azok számára nyaranként tartsunk az ország 
mák-más helyén, kis üdüléssel is kapcsolatos, konfe-
rencziákat. 

Különösen a most zajló világháború sodort a lelki-
pásztorok elé egész sereg ilyen megoldásra váró, nehéz 
problémát. Csak néhányat a sok közül: Mit csináljunk 
a harczok tüzéből a legtöbbször megedzetten, megtisz-
tultál! hazatérő lelkekkel? Hogy állítsuk őket munkába? 
Mit csináljunk a háború viharaiban idehaza összetört 
vagy az összetöretés veszedelmének kitett lelkekkel? 
Mit csináljunk a háborúval kapcsolatban elharapódzott 
erkölcstelenséggel s az azok nyomán járó betegségekkel 
szemben? Mit csináljunk a földúlt családi tűzhelyekkel? 
stb. stb. 

Ezek mellett a szigorúan aktuális kérdések mellett 
ott vannak a lelkiismeretes lelkipásztor élőit örökké ak-
tuális kérdések, a melyekre mindegyikünknek feleletet 
kell adnia előbb vagy utóbb, de minden bizonnyal. Ezek 
közül néhány fontosabbra már a „Ref. Szemle" is rá-
mutatott a januári konferencziánkat méltató soraival 
kapcsolatban. Ilyen kérdések a lelkipásztor kísértései. 
Ilyen az a kérdés: Miért vaunak ellenségeink? Ezzel 
kapcsolatos az a nagy kérdés: Hogyan győzzük meg 
(nem pedig le) őket? Ilyen a lelkipásztor családi életével 
kapcsolatos több kérdés. Avagy ilyen az, hogy mit tehe-
tünk a kiveszőfélben lévő egyházfegyelem megszilár-
dítása érdekében ? Mit tehetünk istentiszteleteink látoga-
tásának'fokozása érdekében? Hogyan vigyünk egyházi 
életünkbe több melegséget? Hogyan neveljünk gond-
nokokat, presbitereket gyülekezeteink számára? Mit 
csináljunk a föltünedező szektáskodó szellem vissza-
szorítására? Hogy viselkedjünk a politikai áramlatokkal 
szemben? És még egész sereg ilyen kérdés vár meg-
beszélésre. 

Mindezeket a kérdéseket nem előadások, hanem 
bizalmas baráti jellegű megbeszélések keretében akarjuk 
megvitatni. Egyikünk is, másikunk is elmondja tapasz-
talatait, esetleg kipróbált gyógyszereit. így azután ki-
alakul, kiforr a helyes nézet. Ha nem találjuk meg a 
hatásos orvosszert, a legközelebbi konferenczián újból 
előhozzuk a kérdést. A napot közös áhítattal kezdjük 

és végezzük. Közben nemesebb szórakozásokra, egy-egy 
szép kirándulásra is marad időnk. 

Első nyári konferencziánk sikerét már maga az a 
körülmény is biztosítja, hogy a nagy múltú losonczi gyü-
lekezet érdemes lelkipásztora vállalta, régebbi baráti 
tervezgetéseink alapján, hogy az ő városukban, annak 
határában rendezzük összejövetelünket. A város közvet-
len határában elterülő csodaszép nagyerdő százados fái-
val, szép útaival, tisztásaival patakjával, fürdőjével való-
ban eszményi hely az ilyen konferenczia számára. E mel-
lett nagyszerű kirándulóhelyek kínálkoznak erre is, arra 
is. Az ingyenes és lehetőleg együttes elszállásolás is 
könnyen megoldható; a jutányos étkezés sem okoz na-
gyobb gondot; kedvezményes jegyekről pedig újból gon-
doskodunk. 

Egy hétre tervezzük nyári gyűlésünket. Hisszük, 
hogy ezt lelkésztársaink nem találják hosszúnak. Az 
időpontra nézve több oldalról az a kívánság hangzott 
el, hogy ne július elején tartsuk konferencziánkat, hanem 
augusztus vége felé, a mikorra mindenféle gazdasági 
munka véget ér. 

A megbeszélésre kitűzendő kérdésekre nézve nagy 
örömmel vesszük érdeklődő lelkésztársaink észrevételeit, 
kívánságait. Lehetőleg azok figyelembevételével állítjuk 
össze programmunkat. 

Ez alkalommal is hangsúlyozzuk, hogy most sem 
számítunk sokak részvételére. Ezek az összejövetelek 
nem kívánnak konkurrensei lenni a lelkész-kongresz-
szusoknak, a nagygyűléseknek. Nincs ezekkel más czé-
lunk, minthogy egy rég érzett hiányt pótoljunk : alkalmat 
adjunk arra, hogy a munkálkodni vágyó, rokon lelkek 
találjanak végre egymásra és a testvéries együttlétből 
merítsenek kölcsönösen erőt közös nagy vágyuknak: 
magyar ref egyházunk renesszanszának, új életre kelté-
sének tervszerű niunkálásához. Hisszük, hogy e felé a 
közös szent vágyunk felé ez az első nyári konferenciánk 
is közelebb visz minket legalább egy lépéssel 1 

Dr. K. I. 

HOZZÁSZÓLÁS A „LELKÉSZEINK ÉS 
TANÍTÓINK BETEGSEGÉLYEZÉSE" 

CZÍMŰ CZIKKHEZ. 
E lap f. évi április 16-iki számában jelent meg 

dr. Kováts István theol. tanár fent idézett czikke, mely-
ben azt az eszmét veti fel, hogy a jövő évben összeülő 
zsinat a reformáczió közelgő négyszázados évfordulója 
emlékére mintegy jubiláris alkotás gyanánt állítsa fel az 
egyházhivatalnokok betegsegélyző-intézetét. 

Míg egyrészről mély hálaérzetet kelt a ref. tanítói 
karban az eszme felvetése, másrészről a tanügy alap-
vető munkásaira nézve felemelő az a tudat, hogy a lelké-
szi kar a tanítói karnak testvérkezet nyújt s munkástár-
sának tekinti azt. Szabadjon hinnem, hogy az eszmét 
örömmel és lelkesedéssel fogadja a kálvinista tanítóság 
is és kész minden áldozatra, hogy az ige testet öltsön. 



Nem tudom, hogy tanítói részről illetékes helyen 
nyilvánosan történt-e véleménynyilvánítás az eszmét ille-
tőleg? Hozzászólásomnak az a czélja. hogy megkísérel-
jem röviden rámutatni azokra a szempontokra, a melyek 
kívánatossá teszik a betegsegélyzőnek a tanítói karra 
nézve is megvalósítását mind a tanítói kar, mind a ref. 
népnevelés- és oktatásügy jól felfogott érdekében. 

Dr. Kováts István czikkében mélyen érző szívvel 
s meggyőző érvekkel kifejti, hogy mennyire fontos ez 
az intézmény létesítése a szerény fizetésű lelkészi és 
tanítói kar érdekében. Nem kisebb mértékben teszi kí-
vánatossá annak felállítását a még szerényebben dotált 
ref. tanítóság közismert szegénysége. Csak czikkíró 
szavait ismételném annak megállapításával, hogy milyen 
tetemes költségbe kerül különösen orvos és patikával 
nem rendelkező községekben és a városoktól többször 
15—20 kilométer távolságban fekvő s a társadalmi élet 
áldásaitól is úgyszólván elzárt tanyai iskolában működő 
tanító és családja betegségének gyógyíttatása! 

Pedig hogy mennyire ki van téve a tanító is — 
épen hivatásából kifolyólag — a megbetegedésnek, arra 
vonatkozólag legyen szabad azon közismert tényeket 
említenem, hogy életének nagy részét 80—100 tanít-
vánnyal zsúfolt poros, sokféle betegség csírájával telített 
levegőjű ós — sajnos — néhol az egészség egyéb kí-
vánalmainak sem megfelelő helyiségben éli le. Nem is 
említem a kántori teendőket is végező tanítókat, a kik 
e mellett különösen vasár- és ünnepnapokon s temetések 
alkalmával a lelkészi karral együtt fárasztó munkát vé-
geznek. S ha hosszabb ideig tartó betegségbe esik a 
tanító, avagy tíz beszámítható nyugdíjjogosult évének 
betöltése előtt válik szolgálatra képtelenné: elavult, 
csaknem félszázados nyugdíjtörvényünk ridegsége miatt 
bizony kétségbeejtő helyzetbe kerül. Néki a tanügy 
érdekében ott kell hagynia állását, távoznia kell pályá-
járól, ha idő előtt dől is ki a munkából. 

Ilyen körülmények között rendszeres gyógykezel-
tetésre, üdülőhelyre, szanatóriumra még csak nem is 
gondolhat, tudván, hogy halála esetén özvegye csak az 
1200 koronán aluli összeg után kap 50°/<ros nyugdíjat. 

A tanítói érdekek mellett a kálvinista magyar nép-
oktatásügy sikere is kívánatossá teszi, hogy egyházunk 
a ref. tanítóságot igyekezzék megmenteni ettől a sötét 
jövőtől, rettenetes sorstól. 

Az egyházunk iránti törhetetlen ragaszkodás és tán-
toríthatatlan hazaszeretet vezet bennünket minden mun-
kánkban s büszkeségünkre szolgál, hogy a tanítói kar 
magyar hazánkért, kálvinista hitünkért és egyházunkért 
a reformáczió óta ott küzd a lelkészi kar oldalán ! Vegye 
tehát oltalma, védő szárnyai alá az eszme megvalósí-
tásánál a tanítót is mind a lelkészi kar, mind atyai 
gondoskodással az egyház s „egymás terhét hordozva" 
és egymásért küzdve közös erővel alkossuk meg a ne-
mes intézményt! 

A szervezés előzetes munkájából pedig vegyék ki 
részüket az egyházmegyei tanítóegyesületek is, tegyék 

az eszmét beható tárgyalás alá legközelebbi köz-, illetve 
választmányi gyűléseiken s óhajtásukat, kérésüket ter-
jesszék fölöttes egyházi hatóságaink útján egyetemes 
egyházunk legközelebbi zsinata elé. 

Nagykőrös. Szűcs Dénes, 
a kecskeméti ref. e. m. tanítóegyesület jegyzője. 

BELFÖLD. 

Az Egyetemes Konvent gyűlése. 

II. 

A közjogi bizottság 14 pontból álló előterjesztéseit 
előadója, dr. Boér Elek, az erdélyi egyházkerület ú j 
főgondnoka adta elő. Ezek között minket, dunamellékie-
ket legjobban érdekelt az, hogy az évtizedek óta húzódó 
és annyi keserűséget okozott kiskúnhalasi ügy immár 
végleges befejezést nyert. Az elköltött alapok refundá-
lása jórészben már megtörtént. Eltűnik hát ez az odiózus 
ügy a kerületi és konventi tárgysorozatról. — A köz-
érdekű ügyek között fontos volt az is, a mely az állami 
anyakönyvek betekinthetésére vonatkozott. A közjogi 
bizottság előadója terjedelmes ós jól megindokolt fel-
iratot terjesztett elő ebben a tárgyban. Kifejtette, hogy 
mennyire szükséges, hogy az egyház az anyakönyvek 
betekintése útján időről időre tájékozást nyerhessen az 
egyházi helyzetről. Természetesen, ez különösen a nagyobb 
községekben szükséges, a kisebbekben a rendszeres cura 
pastorális gyakorlása többet ér ennél. Nem kevesebb, 
mint 26 különböző alapítólevelet mutatott be az előadó. 
Kár, hogy nincs egy nagy „aranykönyvünk" azokról, a 
kik nem feledkeznek meg az Úrnak házáról és az ő 
kicsinyeiről. 

Azután egy sok kétségeskedő mosollyal is foga-
dott ügy került szőnyegre: Dr. Benedek Zsolt titkár elő-
adásában : az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában 
kiküldött bizottság előterjesztése. Ott lenn is megfordult 
már az egyházmegyei és kerületi zöldasztalokon. Jött a 
felhívás az egyházi szükségletek összeírására. Kell-e 
mondani, hogy jókora summák jöttek ki, mikor arról 
volt szó, hogy mi mindenre kellene pénz, mi az, a mi 
hiányzik. A konventi bizottság nem is ment bele a fel-
érkezett adatok tárgyalásába, hanem bizonyos elvek sze-
rint maga fogja megállapítani az egyházi és iskolai 
szükségletet. így is bizonyára hatalmas számlát kell 
prezentálni. Az ügy tárgyalása során György Endre kon-
venti tag adott kifejezést aggodalmának az állammal 
való kapcsolat felett, rámutatott arra, hogy egyházunk 
mindinkább magára veszi az államegyháziság jellegét. 

Nagy közös intézményeinkről szóló jelentéseket 
referált azután a konventi titkár. 

A közalap folytonos izmosodásáról értesít bennün-
ket az előre kinyomatott terjedelmes jelentés. Az 1910-iki 
népszámlálás szerint a református népesség 2.621,329 
lélekből állt, a mult évben 2.605,677 lélekre vetettek ki 



á 8 fill.-t. 208,454 K járulékot és 13,040 K volt a hát-
ralék 1914-ről. Érdekes, liogy a háború alatt a hátralék 
minden egyházkerületben jelentékenyen csökkent, mert 
míg az 1913. év végével több mint 17,000 K volt a 
hátralék, addig, mint a. jelentés mondja, a mult év vé-
gével mindössze 3100 K maradt hátralékban, vagyis a 
mult évben 218,393*36 K volt a közalap bevétele az 
egyházközségi járulékokból. Hatalmas összeg ! A közalap 
összes bevétele volt 774,2*28, kiadása 324,146 K. Ebből 
a misszió 53,000, a lelkészi nyugdíjintézet 68,212, a 
diakonisszaképzo 6000 K-t kapott, tőkekamatsegélyre 
ment 159,819, tőkeképzősegélyekre 23,940, egyszersmin-
denkori segélyek 10,200. K. A vagyonhoz csatolt pénz-
tári maradvánnyal együtt a közalap vagyona volt az 
1915. év végén 6.661,767 K. Ennek az évnek a végén 
már eléri a hét milliót. A közalappal kapcsolatban kell 
megemlékezni arról a hatalmas segítségről, a melyet az 
egyetemes egyház a tökekamatsegélyek révén az egyház-
községeknek eleddig nyújthatott. 4.385,900 K-t tett ki 
a mult év végéig az az összeg, a melyet az egyház-
községek ezen a czímen kaptak. Hány templom, iskola, 
paróchia épült meg ezzel a hatalmas segítséggel. Jó 
lenne ezt megmondani a presbiteri gyűléseken is és rá-
mutatni arra, hogy mit lehet tenni egyesült erőkkel, 
akkor majd több lenne a reformáczió-ünnepi persely-
pénz is (a mult évben 3764 K). Csak az a kár, hogy 
ebből a hatalmas alapból nem jut több olyan intézmé-
nyekre, igazi belmissziói czélokra, a melyeknek minden 
egyházközség egyenlően hasznát látná. Bizony kevés az 
a 6000 K, a mi a diakonissza-ügy előmozdítására jut. 
Nem lehetne az ilyen intézményekre is tőkekamatsegélyt 
adni! ? Nem lehetne most lekötni egy bizonyos összeget 
a százezrekből valami hatalmas reformácziói jubileumi 
alkotásnak ilyen módon való létesítésére? 

A lelkészi nyugdíjintézet jelentése is ott volt a kon-
vent asztalán. Az állások összes száma 2271 volt, héttel 
több, mint az előző évben. Évi járulékokban több mint 
félmillió korona folyt be. Itt is kevesebb hátralék ma-
radt, mint az előző évben, a befizetési arányszám a 
nyugdíjintézet fennállása óta a mult évben volt a leg-
kedvezőbb (90'27%)' Az intézet működése óta 96 lel-
kész ment nyugdíjba; az 1916. év január 1-én a nyug-
díjat élvezők száma 88 volt. A mult évben az intézet 
160,421 K-t tízetett a nyugdíjasoknak. Erre az évre már 
240,000 K van előirányozva. 

Szomorúbb részlete a jelentésnek az, a mely az 
özvegyekre és árvákra vonatkozik. Ezek megkapták a 
20% drágasági pótlékot, vagyis egy-egy özvegy 600, 
teljes árva 180, félárva 120 K-t kapott. Ez így marad 
erre az évre is. Gyámdíjban részesült a mult év végén 
586 özvegy, 50 teljes és 305 apátlan árva. Erre az évre 
490,000 K az előirányozott gyámdíj. Az alap vagyona 
10.170,000 K. A konvent foglalkozik az özvegyi és árva 
évjáradékok emelésének ügyével. Erre nézve most van 
készülőben ú j mathematikai mérleg. Az évjáradék, ha a 
számítások kedvezően ütnek ki, az özvegyek részére 1200, 

az árvák részére 200, illetőleg 300 K lenne. Az ügynek 
legalább ilyen rendezése elodázhatlan kötelessége az 
egyháznak. 

Jött azután az adóalap ügye. Most is tekintélyes 
összeget szavazott meg a konvent. Ezzel egyiítt mintegy 
2.300,000 K jut azoknak az egyházközségeknek, a melyek 
adókulcsukat az E. T. rendelkezése szerint állították 
be. Most már csak mintegy 30,000 K áll rendelkezésre. 
Pedig évről évre jönnek a kérvények és jelentkezik az 
igények danaida hordója. Nem történt — mint sokan 
méltán panaszkodnak — ezen intézményünk közül valami 
végzetes és most már szinte nem is korrigálható téve-
dés? Á következő zsinat majd bizonyára foglalkozik 
ezzel a kérdéssel. Mennyi elaprózás! Vannak egyházköz-
ségek, a melyek 100 K-n alul kapnak adósegélyt. Mit 
csinál, mit kezd p. o. Miskolcz is a részére megszavazott 
500 K val? Mi mindent lehetett volna alkotni az elapró-
zott összegekkel, a melyeknek igen sok helyen semmi 
látszatja sincs. Kapnak belőle hatalmas nagy egyház-
községek is a nélkül, hogy új templomok épültek és új 
lelkészi állások szerveztettek vo lna . . . A még fentmaradó 
összeg nagyon helyesen ezután új egyházközségek talpra-
állítására lesznek fordítva. Az adósegély emelésére vo-
natkozó kérvények legnagyobb részét elutasította a kon-
vent. A jövőben is ez lesz a sorsa a legtöbbnek. 

A missziói ügyek közül az úgynevezett külmisszió 
jelentésből látjuk, hogy Amerikában 28 csatlakozott anya-
és kilencz társegyház van 28 rendes és két segédlel-
késszel. Mint az ottani lelkészek- referádája mondja, az 
ottani egyházak életét ez a kettős vonás jellemzi: a 
hívek hazavágyódása, készülődése és az itthoni szenve-
dések enyhítésére irányuló áldozatkészség. Az előbbire 
az itthoniak válasza nem lehet más, mint ez: Jöjjetek 
minél többen, minél előbb 1 A mi a belmissziót illeti 
vagyis a szórványok gondozását, erre a czélra a folyó 
évben 44,598 K (az évi járulék 25°/<ra) Ju t- Nagyon 
szükséges lenne az elaprózás helyett minden olyan egy-
házmegyében, a hol erre szükség van, megfelelően ho-
norált külön utazólelkészi állásokat szervezni. 

A közigazgatási bizottság előadója Péter Károly, 
15 ügyet referált, a melyek között ott volt a püspöki 
és főgondnoki karnak jegyzőkönyve a reformáczió 400 
éves évfordulójának megünneplése tárgyában és a buda-
pesti egyház emlékiratának dolga, a melyről már meg-
emlékeztünk. Bizonyára a nagy háború miatt is, mintha 
nagyon késedelmesen menne az előkészület. Még mindig 
csak a tervezgetéseknél tartunk. — A tiszáninneni egy-
házkerület az abaúji e. m. felterjesztésére elhatározta, 
hogy a nagypénteki persely pénz a Nagypénteki Társa-
ság árvaházáé legyen. A konvent a többi kerületek véle-
ményét is meghallgatja. — Az Egyetemes kérdés ügyé-
ben az a határozat, hogy ez rövidített alakban a szüksé-
ges változások keresztülvitelével évről évre megjelenjen; 
az egyházközségek tartoznak megszerezni. 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság terjedelmes, .210 
lapra terjedő jegyzőkönyve (69.száni) is ott volt a kon-



venti tagok előtt. A tanügyi dolgokról már előzőleg meg-
emlékeztünk, most csak annyit, hogy a bizottság hatá-
rozati javaslatainak nagy részét változatlanul elfogadta 
a konvent. Nagyob vita a debreezeni theol. fakultás és 
a tiszántúli lelkészképzés ügye körül volt. A vitában 
élénk részt vettek a debreezeni egyetemi tanárok, a kik 
közül kettő, Sass Béla és Kiss Ferencz tagjai a kon-
ventnek. (A mi theologiai akadémiánkról egy sem!) 
A körül a határozati javaslat körül folyt a vita, a me-
lyet az E. T. B. terjesztett elő a miniszter által a deb-
reezeni egyetem hittudományi karának tanulmányi és 
vizsgálati szabályzatára kért véleményként. A határozati 
javaslat nehezményezte azt, hogy az egyetemen az egyes 
tárgyakat a megengedett minimális óraszámmal adják és 
néhány tárgynak óraszáma a konventi szabályzatban 
megállapítottnál is kevesebb, a minek oka az, hogy az 
egyetemi tanárok (hét van) kötelezett óraszáma hat ós 
mindegyik köteles két szemináriumi órát tartani. Az egye-
temi szabályzatban nincs kimondva a kollokviumi köte-
lezettség és Nagy Károly előadó ez ellen argumentált 
javaslatában élesen. A konvent a Kiss Ferencz határo-
zati javaslatát fogadta el, a mely a kötelező kollokvium 
megállapítását ajánlja a miniszternek. Egyébként, mint 
már jeleztük, a debreezeni „Lelkészképző-intézet" hivatása 
lesz az egyetemi tanulmányi rend és a konventi theol. 
tanterv közötti különbségeket kiegyenlíteni. Szó volt 
arról is, hogy az egyetemi szakvizsga pótolja az első 
lelkészképesítő vizsga helyét, de ez a terv nagyon he-
lyesen dugába dőlt azon elvnél fogva, hogy az egyház-
kerület nem adhatja ki kezéből a lelkészképesítés jogát, 
a melynek pedig szükséges tényezője mindkét vizsgálat. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter egyébként a deb-
reezeni theol. fakultás promóczionális szabályzatára is 
kért véleményt a konventtől, a melyet az iskolaügyi bizott-
ság véleménye alapján meg is adott. — Ennek a bizottság-
nak javaslatára utasította vissza a konvent az erdélyi egy-
házkerületnek azt a javaslatát, hogy a lelkészképesítő 
vizsgák idejének megállapítása a kerületek joga lehes-
sen. A konvent megmaradt ama előbbi álláspontja mel-
lett, hogy ezek minden kerületben szeptemberben ejtes-
senek meg, hogy a jelölteket a vizsgálati időnek külön-
böző megállapítása folytán sérelem ne érje. 

Négy napig tartó ülésezés után a konvent gyűlése 
dr. Kenessey Béla püspök imájával zárult. —a.— 

A Budapesti Evangéliumi Ker. Diákegyesület 
jelentése az 1914—16-iki esztendőkről. 

— Felolvasta a titkár az Egyesület 1916 május 21-én tartott évzáró 
ünnepélyén. — 

I. 

Első alkalom, m. t. k., hogy a mai évzáró ünne-
pély keretében hivatalosan is kifejezést adunk a nagy-
közönségnek szóló beszámolás által amaz eleitől fogva 
táplált meggyőződésünknek, hogy ügyünk — túlmenve 
annak diákvoltán — egyúttal a nagyközönség ügye is 

félhivatalosan ennek a meggyőződésnek a gyakorlati 
kifejeződései már régebbi keletűek, nem véletlen dolog 
azonban, hogy épen a mostani időben tartjuk ügyünk-
nek a nagyközönség érdeklődésével és szeretetével való 
nyilvános eljegyződését. 

Ügyünk lényege két szóval fejezhető ki egész 
röviden: diákügy és evangéliumi ügy. E két jellemvonás 
egyszerre megérteti minden mélyebben szemlélődővel, 
hogy ennek az ügynek először csendességben kellett 
nőni mindaddig, míg belsőleg annyira megerősödik, bogy 
nagy dolgokra bízatván, méltó élvezője lehet minden 
iránta megnyilvánuló jóakaratú segítésnek és érdek-
lődésnek. Az első esztendők fővárosi egyesületünk éle-
tében ilyen csöndes, befelé való élésnek az esztendői 
voltak. Egészen a háború elejéig majdnem kizárólagosan 
csak a diákságra irányítottuk minden erőnket és figyel-
münket. Közben azonban — a tapasztalatok halmozó-
dásával — az a meggyőződés kezdett kialakulni bennünk t 

hogy ha a diákságot meg akarjuk nyerni a Krisztusban 
való élet boldogságának és erőteljességének, ez fél 
munka marad mindaddig, míg az a környezet, az a tár-
sadalom, a melyben neki az Evangélium ideáljai szerint 
kell élni és gondolkozni, az ő cselekvéseiben és gon-
dolkozásában nem valami önmagától idegen, a gyakorlati 
életben elfogadhatatlan, vagy egyenesen ellenszenves 
megnyilatkozásokat lát, hanem azokat az életideálokat 
magáénak ismeri el és szentesíti azáltal, hogy a diák-
ságtól egyenesen elvárja azoknak saját életében való 
realizálását. A mennyire a tapasztalat csendes természet-
szerűségével erősbödött ez az elvi meggyőződésünk, ép-
oly hevesen ós erőszakosan tört ránk a háború ténye, 
a mely azután megteremtette a szervesebb kapcsolatot 
nagyközönségünk felé. De még így is megmaradt mun-
kánk fejlődésében a természetszerűség. Az a tény 
ugyanis, hogy mindjárt az első szóra legjobb múnká-
saink'állottak ki a sorból és minden egyes újabb hívás 
megkapta a maga visszhangját odaadott munkaerők 
alakjában, tulajdonképeni diákmunkánkat, úgy szólván, 
hónapról hónapra apasztotta. Míg például a háború előtti 
évben 24 bibliatanulmányozó körünk volt, 1914/15-ben 
csak 20-szal indultunk, a mi 1915/16-ban *16-ra szállott 
és ezek közül is több szűnt meg részint vezetők hiá-
nyában, részint a tagok háború okozta elfoglaltsága 
miatt. Munkaerőink körülbelül 75V0-át nélkülözzük je-
lenleg és ez a horribilis perczent csak a számra vonat-
kozik és nem a minőségre is. A diákság felé így szű-
külvén a kapcsolat, a mégis meglevő munkaerő ú j 
medret vágott magának és a nagyközönség felé kezdte 
meg a maga sürgős munkáját. Míg egyfelől nyilvános 
estélyeinken azokkal az eszményekkel igyekeztünk meg-
ismertetni a nagyközönséget, a melyek ügyünk lényegét 
képezik, addig . másfelől háborús munkánk javára és 
háború utáni terveink megvalósítására igyekeztünk le-
kötni minden megnyilvánult jóakaratot és segítő kész-
séget. A mint annak a meggyőződésünknek, hogy a 
nagyközönség figyelmére és segítségére jogos igényeink 



vannak, a gyakorlati megvalósulásait láttuk, úgy lettek 
világossá előttünk diáktársaink iránt való újabb köteles-
ségeink. És ez a kötelességérzet, mint mindig, úgy 
most is előtte jár a maga megvalósítandóival a rendel-
kezésünkre álló segítőeszközöknek. Mert azt érezzük 
kötelességünknek, hogy mire távollevő barátaink vissza-
jönnek, olyan megnövekedett munkakereteket találjanak, 
a melyekben bőven elfér az Ő harczban megedzett és 
megtisztult lelkűknek megnövekedett ereje és olyan ú j 
alapokat lássanak lerakva, a melyek hamarosan ügyünk 
intézményes kiépítésére fognak vezetni bennünket. 

Már ebből a rövid általános áttekintésből is világos, 
hogy nekünk meg kellett találnunk az utat a nagy-
közönség szívéhez, annyival is inkább, mert háborús 
feladataink és még inkább háború utánra érzett köte-
lezettségeink lerovására önmagunkban képtelenek vol-
nánk. És —• hála legyen érte a mi gondviselő Atyánk-
nak — eddig reményeinken felül megkaptuuk mindent 
és tudjuk, hogy ezután is bőven lesz részünk a szük-
séges áldásokban. 

Deme László, 
titkár. 

, KÜLFÖLDI HÍREK. 
A háborús bűnök ellen. A müncheni rendőrség fő-

nöke egy nyilvános összejövetel alkalmával éles megrovás-
ban részesítette azokat a bűnöket, a melyek a nagy háború 
ideje alatt burjánzottak fel. Ezren meg ezren élnek úgy, 
mintha a legpompásabb és bőségesebb időket élnénk. 
Ezeknek láttára mondta egy a frontról visszatért katona: 
szívesen éhezik az ember olyanokért, a kik tisztessége-
sen és mértékletesen élnek, szívesen hal meg az ember 
a német becsületért, tiszteségért, de uzsorásokért, élv-
hajhászokért, önzőkért, ledérekért áldozatot hozni nehéz, 
majdnem elviselhetlen gondolat. Hatásos beszédét ezzel 
végezte: össze kell fognunk az if júság nevelésének és 
megneniesítésének szent ügyében. Nem szabad közöny-
nyel tekintenünk az áruló önzésre, hitvány egoizmusra. 
Megkell mondanunk az ilyeneknek, hogy mily méltatlanok 
arra, hogy a német nemzethez számláltassanak. 

A német ker. munkásmozgalom. Németországban a 
prot. keresztyénség már a háború előtt is nagy erőfeszí-
téssel iparkodik a munkásosztályt megőrizni a prot. ker. 
hit és egyház számára. Vannak ott különböző ker. szak-
szervezetek. a mely közös munkásszövetségbe vannak 
egyesítve. A Ref. Kirchenzeitung legújabb számában ol-
vassuk, hogy p. o. a bányászok ker. szakszervezetének 
évi tagdíjakból több mint 700,000 K bevétele volt és a 
nehéz idők daczára is a mult évben közel 4000 el sza-
porodott a tagok száma. A szakszervezetnek közel há-
rom millió márka vagyona van. Van ker. nemzeti pin-
czéregyesület. Hasonló szervezeteik vannak a munkás-
nőknek is. A ker. munkásnők szakszervezeteiből alakult 
Szövetségnek több, mint egy millió tagja van 49 egye-
sületben. — Nálunk, sajnos, ezideig még csak gyenge 

kísérletezések vannak ezen a téren s így nem csoda, ha 
nagy városainkban a mi munkásaink és munkásifjúsá-
gunk jóformán szabad prédái a nemzetközi keresztyén-
ség- és egyházellenes szoczialistáknak. 

Dr. Bérengier Richárd. A német református testvé-
rek mélyen gyászolják elhunytát. Régi franczia hugenotta 
családból származott és oszlopos tagja volt a berlini huge-
notta gyülekezetnek. Egyike volt a legkiválóbb jogászoknak, 
de nagy előszeretettel foglalkozott történelmi tanulmá-
nyokkal. Alapvető könyvet írt a berlini franczia koló-
niáról. Elnöke volt a berlini történelmi társulatnak. Buzgó 
tagja volt a német Református Szövetség kormányzó ta-
nácsának (Moderamen). Mindjárt a háború elején önként 
jelentkezett katonai szolgálatra 60 éves kora daczára. 
Hű kötelességteljesítés közben Oroszországban halt meg. 
Holttestét Berlinbe szállították és az ottani franczia hu-
genotta temetőben helyezték nyugalomra. A gyászoló csa-
ládhoz maga a császár is intézett részvétiratot. p. 

A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk ú j tagja i . Május 21-én a szentmár-
tonkátai gyülekezetben járt szövetségünk utazótitkára s 
a délelőtti istentiszteleten prédikált, majd a templomban 
együtt maradt hívek előtt ismertette munkánkat. A gyü-
lekezet jelentékeny adományokkal juttatta kifejezésre 
ügyünk iránt való rokonszenvét. A presbitériumnak ez 
alkalomból tartott gyűlésén Székely László lelkész meleg 
szavakkal méltatta Szövetségünk törekvéseit, mire a pres-
bitérium 25 K önként megajánlott évenkénti összeggel 
tagjaink sorába lépett. — A nagykátai kis leány egyház-
ban hirdette az igét utazótitkárunk a délutáni istentisz-
teleten, a melynek végeztével Baksay Béla gyógyszerész, 
egyházi gondnok ügyünk iránt érzett nagy szeretetük-
nek bizonyságaképen szíves szavakkal ajánlotta fel a 
perselyadakozást s a gyülekezetnek tagjaink sorába való 
belépését. — Hálával fogadjuk az ifjú kis filia sze-
retetének megható jelét s kívánunk neki Isten kegyelme 
által való nagy növekedést! 

IRODALOM. 
Jézus nyomdokain, Egyházi beszédek, elmélkedések. Kül-

földi prédikátorok müvei alapján. írta ifj. Péter Károly ref. lelkész, 
az erdélyi egyházkerület titkára. Ara 4 K. Kolozsvár. Stief Jenő 
és társa könyvsajtója. 1916. 

If j . Péter Károly 25 éves munkásságát akarja e 
külső emlékkel, külföldi egyházi szónokok művei nyomán 
írt, illetőleg átdolgozott beszédeivel, elmélkedéseivel meg-
jelölni. 25 év nagy idő az igehirdetés szolgálatában is. 
Hány prédikátor van, a ki ennyi idő alatt beleún a pré-
dikálásba ! Bizony a favágónak könnyebb dolga van, mint 
sok prédikátornak, a ki öreg korában is magolni kény-
telen más beszédeit. Az igehirdetés szolgálata akkor 
gyönyörűséges, terhe akkor könnyű, ha van mondani-
valója a prédikátornak saját benső hittapasztalatából; 
ha „Istentől tanított". Ez nem teszi semmi körülmények 
között feleslegessé mások műveinek tanulmányozását, 
forrásként való felhasználását. Ifj . Péter Károly külföldi 



prédikátorokhoz fordult, nagyobbára németekhez: Haus-
rath, Dreyer, Ehlers, Schwarz K., Láng H., Kirmss 
műveihez, azonkívül if j . Coquerel, Bersier és Robertson 
nyomán is dolgozott. 

Van négy bibliai elmélkedés is e jubileumi kötet-
ben, a melyeket egyházmegyei értekezleteken és vallásos 
estélyeken tartott. Itt magyar forrásmunkákra támaszko-
dik : Kovács Ödön „Vallásbölcsészet"-ére, Kenessey Béla 
„Bibliai kalauz"-ára stb. 

Az egyházi beszédek közül kiválik meleg, közvetlen 
hangjával a VIII. beszéd, egy nagypénteki elmélkedés, 
melyet Schwarcz K. nyomán írt a szerző. „Jézus szen-
vedése" a czíme, alapigéje Esai. 5 3 : 3 — 5. A bevezetés-
ben az exegéták véleményét ismerteti a szerző: „Kire 
vonatkozik az Esai. 53 ? — ma már nem lehet eldön-
teni". A Krisztus szenvedéseit jósolja-e itt meg, vagy a 
Jahve szenvedő szolgája alatt a fogságban is hű Izrael 
kicsiny táborát érti-e a próféta vagy az egész zsidó népet? 
Önkéntelenül is rágondolhatott volna a szerző Kandake 
kincstartójára, a ki Fileptől szintén arról tudakozott: 
kiről mondja ezt a próféta? Rámutathatott volna Filep 
módszerére, a ki elkezdve ez íráson, hirdette a Jézust. 
Szerzőnk is bizonyságot tesz, hogy „a maga egész fen-
ségében Jézus Krisztusban valósult meg", a mit a pró-
féta az Úr szenvedő szolgájáról mondott. 

A három húsvéti beszéd sem szétfolyó, általános 
frázisokat mond az eszméről, mely a koporsóból kitör 
és eget kér, hanem hirdeti a feltámadott Krisztust. 
A pünkösti beszéd is nagyon alkalmas új építésre. 

Nagyon találó az Efez. 4 : 1 — 6 . versek alapján írt 
egyházi beszéd felosztása. A főtétel: A lelki egység. 
Felosztás: Vizsgáljuk meg a) milyen a Krisztus híveinek 
igazi egysége, b) miért kell ezt megtartanunk, c) mit 
tehetünk arra nézve, hogy ez az egység közöttünk is 
megvalósuljon ? 

Téved a szerző, midőn Jézusnak ezt a mondását: 
Nem jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy fegy-
vert, úgy tünteti fel, mintha Jézus azért mondta volna, 
mert J ó l tudta, hogy a gyarló emberek az evangélium 
igazságait eltérőleg fogják fel s hogy a különböző véle-
mények harczra kelnek egymással". Nem. Jézus hatá-
rozottan nem erre gondolt. Nem dogmatikai különbségek 
ós theologiai iskolák állottak szeme előtt, midőn a har-
czot, a fegyvert említette. 

A négy bibliai előadást aktuális elnevezéssel úgy 
is jellemezhetnok: konferencziai beszédek. A jezsuiták 
s Prohászka és követői régen észrevették, hogy az in-
telligens híveiket tájékoztatniok kellene a vallási és tu-
dományos kérdések érintkezési vagy ellentétes pontjairól, 
észrevették, hogy műveltebb híveik kételyeit nem a 
rendes templomi predikáczió keretében, a melyet a leg-
különbözőbb tanultságú egyének hallgatnak meg, hanem 
kíilön az „urak" és „úrinők" számára tartott konferen-
cziákon kell eloszlatniok; mi még a kezdetnél sem tar-
tunk sok helyen. If j . Péter Károly a könyvében közre-
bocsátott apologetikus előadások közül kettőt a székely-

keresztúri egyházmegyei értekezleten, kettőt pedig Ma-
rosvásárhelyen, vallásos estélyen tartott. 

Nagyon súlyos problémákat, dogmatikai kérdéseket 
bonczolgat és próbál megoldani a szerző. Theologiai 
álláspontját a bibliai elmélkedésekből könnyebb felis-
merni, mint idegen szerzők nyomán készített beszédei-
ből. A két fajta dolgozata nem is egységes theologiai 
felfogás gyümölcse. A Sátán eredetéről szólva, saját 
theologiai álláspontját nem a legkíméletesebben jelzi ezen 
szavaival: „Látnivaló, hogy az egyházi theologia útmu-
tatása nyomán zsákutczába jutunk s a bűn eredetét soha 
sem tudjuk tisztán és lélektanilag helyesen megmagya-
rázni". 

A könyvét „nagynevű professzorai, néhai dr. Kovács 
Ödön és dr. Bartók György emlékezetének" szenteli a 
szerző. —l. 

Dr. Kuyper Ábrahám. Irta Sebestyén Jenő ref. 
theol. m. tanár. Különlenj ómat a Prot. Szemle 1916. évi 
4- füzetéből. Hornyánszky Viktor Budapest. Ára 30 fillér. 
Ez a kis füzet rövid vázlat formájában világos képét 
adja Kuyper munkájának és jelentőségének. Annál na-
gyobb szükség van erre, mert magyar nyelven ez az 
első ftizet, mely Kuyper életének rövid munkásságát 
adja és fényes czáfolata azoknak a tendencziózus köz-
leményeknek, a melyek nálunk Kuyper objektív értékét 
és jelentőségét is kétségbe akarják vonni. Olvassuk 
csak el, hogy Kuyper mit csinált és hányféle szempontból 
lett döntő jelentőségű faktor nemzete életében s mind-
jár t meglátjuk, hogy kinek van igaza. Annyi bizonyos, 
hogy ha valaki csak egyet végez is el azok közül a 
rendkívüli horderejű munkák közül, a melyeket Kuyper 
végzett (pl. az egyetemalapítás, kormányrajutás stb.), 
már maradandó nevet szerzett magának. Hát még ha 
olyan életre tekinthet vissza, mint ő. A kis füzetben 
említett egyszerű tények legméltóbb czáfolatai a le-
kicsinylő kritikáknak. Olvassák el minél többen, a kik 
az igazságot szeretik. 

Háborús idők imádságos könyve. Hadbavonult 
katonák ós azok családjai számára. írta Sántha Károly. 
Debreczen, 1916. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 
Zsebkiadás, 175 1. Ára kötve 1*20 K. A költő-pap költői 
szég imádságait foglalja magában ez a kis könyvecske, 
mely sok szívre áraszt áhítatot, megnyugvást és vigasz-
talást. Minden imádság után van egy-egy hangulatos 
vers, az imádságon végigvonuló érzések és gondolatok 
költői parafrázisa, sőt egynémely imádság pusztán csak 
verses alakban található a könyvecskében. Sántha a 
lantot valóban mesterileg kezeli. Költői imádságai szívet, 
lelket megragadok s hisszük, hogy a legegyszerűbb em-
ber lelkéhez is megtalálják az utat. A mi népünk külön-
ben is kedveli a verset. Kár, hogy ezek a verses imád-
ságok nem mentek a sajtóhibáktól. A zsebben hordható 
s így bármikor és bárhol elővehető könyvben több, mint 
50 rövid imádság és néhány szép ének van. Az imád-
ságok a következő alkalmakra szólnak: 1. Hétköznapi 
és vasárnapi imádságok. 2. Hadbavonult imái. 3. Imád-
ságok a hadbavonultakért. 4. Hazaszeretet. 5. Hit, biza-
lom, megnyugvás. Az énekek is alkalmiak (katona gyász-
istentiszteletére és temetésére, meg ünnepiek). A köny-
vecske szép kiállításban, tartós, ízléses vászonkötésben 
jelent meg s mint a háborús vallásos irodalom egyik jó 
és hasznos termékét különösen ajánljuk olvasóink becses 
pártfogásába. —ó. 



A „Bethesda" a Bethesda ref. kórház és aFiladelfia 
diakonisszaképző-intézet közlönye. A 2-ik szám a követ-
kező tartalommal jelent meg: Ajánlás. Petri Elek ref. 
püspök. A jóindulat és szeretet visszhangja. Nagy Ferencz 
ref. esperes. Milyen betegek vehetők fel a Bethesdába 
és hogyan kell a felvételre jelentkezni? Dr. Thaly Ló-
ránt. A kapu előtt. Dr. Fleischer Gyula. A diakonissza-
anyaház. Anthes R. Első képünkhöz, Benkő Yictor. Dr. 
Lovrich József. Tárcza. A mi ügyünk. Hírek a női 
diakonia mezejéről. Melegen ajánljuk ezt a hézagpótló 
és szent ügy szolgálatában álló lapot. Előfizetési á ra : 
egy évre 1 korona. (VII., Hermina-út 39) 

A „Diákvilág", a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség közlönyének 9. száma ifj. Victor János 
szerkesztésében a következő tartalommal jelent meg: 
A Kereszt. —rs. Az eperjesi Katona-Otthon. Weiszer 
Ernő. Jegyzetek. Mozgalmunk. Hírek. Tábori posta. Meg-
jelenik havonként. Előfizetési ára diákoknak 2 K, má-
soknak 3 K egy évre. Budapest, VIII., Üllői-út 16/H. 

Dr. Györe Pál budapesti ügyvéd, a 29. honv. gy--e. 
tart. honvédhadnagya emlékezete. Még 1915 május 21 én 
halt hősi halált az északi harcztéren Drohobicz mellett, 
életének 33-ik évében a kiváló férfiú. Mélyen gyászoló 
szülei, Györe Mózes abonyi földbirtokos és Fazekas 
Erzsébet, holttestét haza szállították és fiuk emlékére 
kiadták a „Koporsójánál elmondott búcsúszavakat". Kiss 
Zsigmond abonyi ref. lelkész gyászbeszédét, a járás fő-
bírájának és a város főjegyzőjének búcsúszóját. A füzet 
végén dr. Harsányi Pál múzeumi segédőr tollából ol-
vasunk meleghangú emlékezést. — Szomorú háborús 
emlék ! 

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság még a mult 
évben küldött ki bizottságot annak a nagy tervnek elő-
készítése végett, a mely egy nagyobb stílusú prot. 
nyomda és könyvkiadóvállalat felállítását czélozza. Ez a 
bizottság május hó 25-én tartotta ülését és elhatározta, 
hogy a terv megvalósítása érclekében valalamely nagyobb 
pénzintézet segítségének igénybe vételét ajánlja. A bi-
zottság tovább is folytatja az előkészítő munkát. 

A Diákvilág könyvtára czímen a M. E. D. Sz. 
egy nagy érdeklődésre számot tartó füzetes vállalatot 
indított meg, a melynek első füzeteként most jelent meg 
Révész Imre theol. tanárnak Bismarck keresztyénsége cz. 
előadása. A füzet ára 20 fill. Melegen ajánljuk terjesz-
tésre. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A f. évi május hó 1-én nyuga-
lomba vonult Fejes Sándor luzsoki (Felsőbaranya) ref. 
lelkész helyére az egyházközség Benke Andor buzás-
besenyői lelkészt hívta meg lelkészéül. 

A katonai lelkészek egységes szervezése ügyében 
nagyfontosságú tanácskozás volt az egyetemes székház-
ban. Ezért jött el hozzánk dr. Haase, az osztrák ev. 
egyházi főtanács elnöke. Az ügyről legközelebb részle-
tesen megemlékezünk. 

Adományok. A katonák vallásos irataira az alapi 
egyházközség 123 K-t; a vak katonák bibliáira Takács 
József ref. tábori lelkész a harcztérről 31 K-t küldött. 

A torzsai árva- és szeretetház. Ez az intézmény 
is nagyon megérzi a háború terhét. A vele szemben 
támasztott igéinek folyton növekszenek: naprólnapra 
több az árva, a kinek a felvételéért kopogtatnak, mivel 
azonban az árvák eltartásának a költségei rohamosan 
emelkedtek s ma már 2—300 K-val többre rúgnak, mint 

békében, a szeretetház vezetősége sokszor nehéz szívvel 
kénytelen a felvételt megtagadni. Az intézetben az árvák 
létszáma negyven körül volt. Az egész évi bevétel 
26,056-41 K, kiadás 20,088-52 K. A szeretetház 6000 K 
tőkéjű hagyományhoz jutott Keller Terézia hagyatéká-
ból, Tauster Frigyes és neje két darab 100 K-ás hadi-
kölcsönkötvényt adott az intézetnek, Kracher Ilona pedig 
hősi halált halt fivére- emlékére 500 K-ás alapítványt 
tett szintén hadikölcsönkötvényben. A szeretetház veze-
tősége arra kéri egyházunk közönségét, hogy a háború-
ban elesetteknek vagy idegen földben nyugvó hősöknek 
az emlékezetet a szeretetház javára juttatott alapítvány-
nyal tegyék örök emlékűvé. A tehetősebbeket pedig arra 
kéri az intézet, hogy egy egy árva eltartási költségének 
a vállalásával segítsék az intézetet! A szeretetháznak 
szánt adományok a torzsai ev. lelkészi hivatal czímére 
küldendők. 

Segélyek. A konvent a következő segélyeket sza-
vazta meg a kerületünkben levő egyházközségek szá-
mára. Tőkesegélyek: Csúza 4000, Karancs 4000, Vörös-
mart 4000, Bisse 2000, Kovácshida 8000, Hirics 6000, 
Old 8000, Lajosmizse 4000, Szabadka 14,000, Ádánd 
2000, Nágócs 6000, Csepel 10,000, Hatvan 1500, Alberti-
Irsa 10,000, Kisoroszi 4000, Kosd 1500, Rákosszent-
mihály 5000, Tass 10,000, Dunaföldvár 10 000, Felcsut 
6000 K. Adósegélyek Gyüd 350 (1913-től), Hirics (1914-
től), Szabadka 414 (19Í4-től), Pócsmegyer 672 (1913-tól), 
Rákosliget 1788 (1916-tól), Apostag 160 (1914-től), Ercsi 
33-68, (1913-től), Felcsut 220 (1913), Gyurókúldó (1915-
től), Sukoró 74-80 K (1914-től). 

ISKOLA. 

A Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola és nevelő-
intézet növendékeinek vizsgája f. hó 5—8-án lesz ; 8-án 
d. u. lesz a záróünnepély a következő műsorral: Pol-
dini: Ima. Éneklik az intézet összes- növendékei. Szász 
Károly: A két honvéd. Szavalja Récsey Margit IV. o. 
növ. Erkel: Takarodó a „Névtelen hősök" cz. operából. 
Éneklik az intézet növendékei. Liszt—Rossini: La re-
gata Veneziana. Zongorán előadja Antalífy Jolán V. o. 
növ. Urbanitzky Woloszczuk Margarethe: Ein Ungar. 
Szavalja Hanzély Nóra V. o. növ. Mendelssohn—Schu-
mann : Dalok. Éneklik az intézet növendékei. Brizeux: 
Les pécheurs Szavalja Visolyi Anna V. o. növ. Raff: 
Fileuse. Zongorán előadja Lersch Mária, a továbbképző 
tanfolyam növendéke. Beethoven : Isten dicsősége. Ének-
lik az intézet növendékei. Liszt Ferencz: Drei Zi-
geuner, Schumann: Duett. Éneklik: Ritter Olga, a 
továbbképző tanfolyam növ. és Markovich Edit VI. o. 
növ. Mary Howitt: The spider and the fiy. Szavalják 
Kubinyi Magda és Vita Matild V. o. növ. Weber: Kon-
czert. Két zongorán négy kézre előadják : Ritter Olga, 
a továbbképző tanfolyam növ. és László Irma V. o. növ. 
Az intézettől búcsúzik br. Kemény Berenice VI. o. növ. 
Himnusz. — Felkéretnek a tisztelt szülők és gyámok, 
hogy a beiratásokat lehetőleg június 15- ig eszközöljék. 

A debreczeni m. kir. tudományegyetem első, 
1914—15. tanévi almanachja most jelent meg. Az al-
manach elején olvasható az egyetem létesítésének tör-
ténete dr. Kún Béla egyetemi tanártól. Adja ebben dió-
héjban összefoglalva a debreczeni felsőoktatás történetét 
elejétől fogva. Világos képét adja a prot. egyetem ér-
dekében 1874-ben megindult mozgalomnak, az üdvös 
terv meghiúsulásának, az állami egyetem előkészítésének, 
a tárgyalásoknak és ezek eredményének; közli az ide-



vágó okiratokat. A közlemény végén feltünteti a város, 
egyházkerület és egyházközség hozzájárulásait az egye-
tem létesítéséhez és fenntartásához. A város adott 80 
hold területet a nagyerdőben, építkézésre 5 millió K-t, 
a klinikák czéljaira 25 hold területet, átengedte a bába-
képzőt és gondoskodik az egyetemi telkek és épületek 
hasznosításáról stb. Az egyházkerület fizet évi 70,000 K-t 
a theol. fakultásra, az első három évben további 60,000-et, 
gondoskodik az ú j épület elkészültéig a három meglévő 
kar elhelyezéséről és az ezzel járó dologi kiadásokat 
fedezi, használatra átengedi könyvtárát és gyűjteményeit. 
A debreczeni egyház egy tanszék költségeire 160,000 K 
alapítványt tett. Az első tanévben a theol. fakultáson 
7 rendes, a jogin 10 rendes, 2 rendkívüli, a bölcsé-
szetin 6 rendes és 3 rendkívüli tanár működött. A theol. 
fakultásra az I. félévben beíratott 108, a jogira 215, a 
bölcsészetire 31. Hogy ezek közül hány vonult hadba, 
nincs feltüntetve. A hadba vonult 40 theologus közül 
eddig 6 esett el. 

EGYESÜLET. 
A Bethesda-Kórház új főorvosa. Dr. Kertész Jó 

zsef, a Bethesda vezető sebész-főorvosa katonai szol-
gálata miatt helyéről távozva, dr. Barla Szabó József, néh. 
B. Szabó József lelkész fia lett a kórház sebész-főorvosa. 

A Budapesti Ref. Ifj . Egyesület júniusi programmja 
a Híradó szerint: Június 1-én este 8 órakor bibliai eszme-
csere : Vesztek erőt! (Csel. I. 1—12.) Vezeti Barát József. 
4-én egésznapos családias kirándulás hajón. 8-án este 8 
órakor bibliai eszmecsere: Lehet-e új emberré lenni ? (Eféz. 
II. 1—10.) Vezeti dr. Patay Pál. 12-én, pünkösdhétfőn, 
családias kirándulás. 15-én este 8 órakor bibliai eszme-
csere : Az istenek megkövezése. (Csel. XIV. 5—23.) 
Vezeti Barát József. 18-án családias kirándulás. 22-én 
este 8 órakor bibliai eszmecsere: Hol munkálkodik a 
Szentlélek ? (Joel. II. 28—32.) Vezeti Barát József. 25-én 
családias kirándulás. 29-én este 8 órakor bibliai eszme-
csere : A hű tanítvány. (II. Tim. II. 1—13.) Vezeti dr. 
Koczogh András. Minden pénteken este fél 8 órakor: 
Vasárnapi iskolai előkészítő. Vezeti Barát József titkár. 
Hölgybizottsági bibliaóra minden kedden d. u. 6—7-ig. 
A fasori tanoncz-otthonban minden vasárnap d. e. 11 
órakor ifjak számára összejövetel. Vezeti dr. Koczogh 
András ügyvezető elnök. Fiúk számára minden szerdán 
d. u. játék és bibliakör. Vezeti Szathmáry Sándor. 

GYÁSZROVAT, 
Özv. Kolosváry Lajosné, szül. tolcsvai Korányi 

Ilona mult hó 28-án, életének 48 ik övében, rövid szen-
vedés után elhunyt. A megboldogult férjének, Kolosváry 
Lajos földmívelésügyi miniszteri osztálytanácsosnak el-

hunyta óta a szövetkezeti irodalom terén dolgozott. 
Munkatársa lett a Magyar Gazdák Szemléjének, majd 
helyettes szerkesztője a Gazdaszövetségnek mely szere-
pet buzgón és nagy ügyszeretettel töltötte be. Minden 
szocziális tevékenységből kivette részét, mely a szövet-
kezeti mozgalommal volt kapcsolatos. Szervezte a Nők 
Szövetkezeti Ligáját s a Magyar Gazdaszövetség szo-
cziális kurzusainak előadója volt Az elhunyt buzgó híve 
volt ref. egyházunknak, szövetségünknek, többször fel-
kereste lapunkat is czikkéveJ (legutóbb a 21 -ik számban). 

Özv. Fazekas Józsefné, ényi Lévay Helvia, Kis-
kunhalas egykori érdemes tanítójának, Fazekas József-
nek özvegye, hosszas szenvedés után május 3-án, 84 éves 
korában ugyanott elhunyt. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
B—i I—n. Az illető czikk későn érkezett, a közbejött ün-

nep miatt sietnünk kellett a lappal. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

Pályázat. 
A debreczeni ref. felsőbb leányiskolával kapcsolatos 

leánygimnáziumban egy classica philologiai rendes tanári 
tanszékére ezennel pályázatot hirdetek. A megválasztandó 
rendes tanár évi javadalmazása: 2400 K alapfizetés, 
mely később a szolgálati évek arányában 2800, 3200, 
3600 K-ra emelkedhetik; az egyházi törvényben meg-
szabott lakáspénz, mely 800 K-nál kevesebb nem lehet, 
öt ízbeni 200 K-ás ötödéves korpótlók, melynek alapjául 
szolgáló időbe a hazai református gimnáziumokban eltöl-
tött rendes tanári szolgálati évek beszámíttatnak. A meg-
választott rendes tanár ezenkívül szolgálati évei szerint 
a ref. középiskolai tanári státusba beosztva, állami fize-
téskiegészítésben részesül s az orsz. tanári nyugdíjinté-
zetnek jogos és kötelezett tagja. Pályázhatnak református 
vallású okleveles középiskolai tanárok. A pályázati kér-
vényhez csatolandók : keresztlevél, érettségi bizonyítvány, 
tanári oklevél, az előbbi alkalmazásokról szóló bizonyít-
ványok s az esetleges irodalmi működés igazolása, á 
katonakötelezettség irányában fennálló viszony igazolása, 
hatósági orvosi bizonyítvány a pályázónak a tanári pá 
lyára alkalmas voltáról. A pályázati kérvények 1916. évi 
június hó 20-ig a tiszántúli ref. egyházkerület püspöki 
hivatalához adandók be Debreczenben. A megválasztott 
tanár tanszékét székfoglaló értekezés tartásának kötele-
zettsége mellett 1916. évi szeptember hó 1-én tartozik 
elfoglalni. 

Debreczen, 1916. évi május hó 20. 
Dr. Baltazár Dezső, 

püspök. 



H I R D E T E S E K . 

Serdülő . fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a sáe -v & -jc -JÍ <oej: m 

„Cserkéséhífadót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyala. 
Előfizetési ára egész évre \ K 50 fílL, kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság* Félemelet J07. sz. 

KUNZ JÓZSEF ESTARSA 
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 é s női divatezikkek ké-

pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

© © 

© © © 

© 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

MM 

© © 

E.BRE.SZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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. 
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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 felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

CSUHA ANDRÁS SS^Sf 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. L, 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. ós kir. udy. 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 ós raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott E900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 
Külön és egyéb tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 

2.550,540 — K 

4.164,593-31 K 

735,98031 K 
838,132 82 K 

7.854,786-53 K 
16.144,032-97 K 

16.061,000-- K 

7.832,000-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000-—' K 
19.200,505 — K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
, » , jégben „ „ . 
Eletüzlet állománya 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I 8 E L É S " 
Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegves-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneResKönyu 
katonáink részére. 

Tartalma: 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű egyházakat, szíveskedjenek ezen 
könyvecskét hadbavonuló híveik, nemkülönben az egy-
házak területén levő kórházakban fekvő sebesültek között 
mentől nagyobb mennyiségben szétosztani, melyczélra szánt 
példányoknál a következő kedvezményes árakat számítjuk: 

100—500 példányig darabja 20 fillér 
500—1000 „ „ 18 „ 
1000 példányon felül darabjá I6V2,, 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

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 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű liang, melyet a világhírű éB 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. 

Eisö m a n y a r — v i l l a m o s e r ő r e b a r e n d e z a t t — h a n p s z e r g y á r . 
cs.éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. STOWASSER J. 

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

Hangfokozó gerendai 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb én 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 r 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

Egy tábori lelkész 
hareztéri naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harezoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesitő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz .ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márezius idusán. Őszi imádság. Hai-cztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 XIOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára elegáns vá-
szonkötésben 180 K, Í0 drb vételnél 1 50 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 80 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 



Divatos 
ruhaaljak 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 
Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselők é s Katonatiszten 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

VIZSGÁI JUTALOMKÖNYVEK 
Képes Ujtestamentom, olcsó protestáns imakönyvek, vallásos 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 ajándékkönyv legyen. 
® Iskolai végbizonyítvány-nyomtatványok állandóan raktáron vannak ® 

KAPHATÓK 

K Ó K A I L A J O S 
KÖNYVKERES K ED ÉS ÉB EN 

BUDAPEST 
IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCZA 3 

HORNYÁIÍSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 4 2 8 3 . 



PROTESTÁNS 

AZtalSKOlAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
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P Ü N K Ö S T SZENT ÜNNEPEN. 
Kettős ünnepet ül a budapesti református egyház 

píinköst szent ünnepén. Egyfelől és mindenekfelett a 
Szentlélek kitöltetésének, az első keresztyén egyház meg-
alakulásának csudás történetét eleveníti fel emlékezeté-
ben ; másfelől pedig itt az ország fővárosában épült első 
református templom alapkőletételének százéves évforduló-
já t ünnepli. 

Felséges és magasztos emlékű az a nap, a melyen 
Istennek szent lelke alászállott a földre és a régi, elavult 
világ romjain egy újnak örökkévaló fundamentumát al-
kotta meg. Ez az a nap, melyen az ószövetség ihletett 
lelkű prófétáinak jóstekintete megpihent, midőn a vallás-
talanság és erkölcsi romlottság sötétségében tévelygő 
Izrael szomorú sorsának látása kifárasztotta. Ez az a 
nap, melyet mint egy szebb és jobb kor hajnalát jelző 
fényes csillagot vártak és az erős hit meggyőző hang-
ján hirdettek. Ézsaiás az üdvösség fejedelmének el-
jövetelét hirdeti, a kin az Istennek lelke fog nyu-
godni és a ki betölti a földet Istennek ismeretével. 
Jerémiás ama napról jövendöl, melyen többé senki 
sem mondja felebarátjának: „ismerd meg az Urat!" — 
mert ismerni fogják őt mindnyájan. Ezékiel azt az arany-
kort énekli meg, melyen beteljesedik Istennek amaz ígé-
rete : „adok nektek ú j szívet és új lelket". Joel pedig e 
fenséges dolgokat ígéri Istennek nevében : „és lészen 
majd, hogy az én lelkemet kiöntöm minden testre és 
prófétálni fognak a ti fiaitok és leányaitok!" 

Magasztos profécziája a jövendő aranykorszaká-
nak, az idők teljességének! Fényes, édes álom, mely 
egész teljességében megvalósult. Századok merültek ugyan 
alá az enyészet tengerébe a nélkül, hogy Izrael az üd-
vösség ama megjósolt napját a láthatáron felemelkedni 
látta volna, de végre mégis felderült az a ragyogó pün-
köst reggelén. Ugyanaz a Lélek, mely a Megváltó keblét 
hevítette, mely ébren tartotta benne az egykor bizonyosan 

bekövetkező diadalnak reménységét; ugyanaz a lélek csa-
pott fel erős lángként a bátortalan, csüggedő tanítványok-
ban, s felrázva őket eddigi tétlenségükből, megismertette 
velük hivatásuknak világraszóló nagyságát, megmutatta 
nekik az aratnivaló gabona sokaságát, megértette velük, 
hogy ők az aratók és hogy munkához kell fogniok. Es 
ők hozzáfogtak a munkához azzal az erőhatalommal és 
lelkesedéssel, melyet az igazság bajnokainak, mely láng-
nyelven beszél és fényes • napvilágot tud gyújtani a leg-
sötétebb elmékben is. A Szentlélek, az Istennek lelke 
kiült a tanítványok ajkaira és részükre hódítá a szíveket. 

Ennek a pünkösti Szentléleknek csudákat művelő 
ereje nyilatkozott meg a budapesti református egyház 
történetében is. Épen most 120 esztendeje, hogy elődeink 
újra anyaegyházzá alakultak ós egy ideiglenesen beren-
dezett imateremben megtartották az első istentiszteletet, 
buzgó énekben és imában adván hálát a kegyelem Iste-
nének, ki nem hagyta el az ő kicsiny, alig pár száz 
lélekből álló gyülekezetét, hanem a sok zaklatás és ül-
döztetés után révpartra segítette. 

Hosszú és fáradságos küzdelmek után jutott odáig 
a poraiból újra megelevendett pesti egyház, hogy állandó 
templomban imádhassa a seregek Urát. Alig, hogy fel-
tűnt a XVI. század elején a reformáczió fényes hajnal-
csillaga, lelkek világossága hazánkban is derengeni kez-
dett. Budán már 1550 körül nagy gyülekezete volt a 
reformátusoknak. Innen jött át Pestre is az evangéliumi 
tudomány. Biztos adataink vannak, hogy itt is már 1560 
körül volt református egyház. Azt is tudjuk, hogy elein-
tén a reformátusok egy templomba jártak a római katho-
likusokkal, a közös templom kétfelé lévén választva. Majd 
később külön templomot építettek maguknak, mely a 
hagyomány szerint a mostani központi városházának dél-
felé eső végén állott, egy nádastó szomszédságában. Nem 
sokáig tartott azonban elődeinknek békés lakozása. A mi-



dőn az ország fővárosa a törököktől visszafoglaltatott, 
megkezdődött az elnyomatás és üldözések kora, mely 
112 évig tartott. A város a nyert szabadalmára hivat-
kozva, megfosztotta a reformátusokat polgári jogaiktól, s 
kényszerítette őket, hogy házaikat eladják. Hitsorsosaink 
semmiféle közszolgálatra nem alkalmaztattak s a kik itt 
tartózkodtak — többnyire iparossegédek, szolgák vagy 
szolgálók —, azok a római egyház különböző szertartásain 
való részvételre köteleztettek. 

De csudálatosak az Istennek dolgai, ki semmiből 
hozta létre a világot és a sötétségből világosságot terem-
tett ! Az 1781-ik évben végre kiadatott a türelmi parancs, 
a mely megengedte, hogy a reformátusok is templomot 
építhessenek és evangéliumi hitük szerint imádhassák a 
kegyelem Istenét. Nem csuda, hogy a 112 évig tartó 
nélkülözés után a hívek éhezték és szomjúhozták az evan-
géliumi igazságot és hitünk akkori nagyságát, egy Teleki 
József, Ráday G-edeon, Vay József, Szilassy József hozzá-
láttak. hogy a poraiban eltemetett pesti református egy-
házat új életre keltsék. Felhívást intéztek az összes 
magyarhoni református egyházakhoz, hogy buzgó igye-
kezetükben őket támogassák. Felhívásuk nem is maradt 
elhangzó szó a pusztában. Közelben és távolban egyesek 
és egyházközségek vetekedve hozták filléreiket, százaikat 
és ezreiket, hogy itt az ország szívében hajlékot építse-
nek a magasságos Istennek, mely hirdesse az Úrnak 
dicsőségét, az ö erejét és csuda dolgait, melyeket cselekedett. 

Elődeinknek buzgóságát, az Istenháza iránti szere-
tetét siker koronázta s az újra alakult pesti egyház első 
lelkipásztora, Báthory Gábor 1796 nov. 13-án megtartotta 
beköszöntőbeszédét. A gyülekezet kilencz éven át bérelt 
helyiségben tartotta istentiszteletét, míg végre a mostani 
Kálvin-téri telkén, mely azelőtt temető volt, felépült a 
paplak és abban az imaterem, a melyben 1805. év őszén 
megzendült a hívek ajkán az igaz Isten tiszteletének 
dicséneke. Az imaterem, néha eleinte igen tágas volt, 
nemsokára szűknek bizonyult, s már 10 év múlva egy 
állandó templom építéséről kezdtek gondolkozni elődeink. 
E buzgó igyekezetükben is megsegítette a jó Isten, mert 
a tervbe vett templomnak, ennek a mi Kálvin-téri tem-

• plómunknak alapkövét épen most 100 éve, 1816 június 
12-én dicsőült József nádor áldott emlékű neje, Hermina 
főherczegnő letette. Áldassék ezért az Úrnak neve, ki 
szent Lelke által megalkotta, megvédte és megnövelte anya-
szentegyházát és szent igéjének szövétnekét ebben foly-
tonosan lobogtatta! 

Kívánatos azonban, hogy a midőn megemlékezünk 
á pünkösti szentléleknek a mi egyrházunk újraéledésében 
s templomunk felépítésében is megnyilatkozott csudás 
erejéről: ne állapodjunk meg a félúton, hanem kérjük a 
jó Istennek kegyelmét, hogy árassza ki reánk is az ő 
szent lelkét, hogy a reánk váró nagy feladatoknak híven 
megfeledhessünk. Mert nagy feladatok állanak előttünk, 
melyek elől kitérnünk nem szabad. Gondoskodnunk kell 
mindenek felett minél több istentiszteleti helyről, temp-
lomokról, hol a lélek kibuzoghassa örömét és bánatát és 

a híveknek ne kelljen visszatérniük —- mint eddig gyak-
ran megtörtént — a nélkül, hogy hallgathatták volna az 
Isten igéjét és könyörgéseiket a gyülekezet könyörgésé-
vel egyesíthették volna, sőt még itt sem szabad megálla-
podnunk, hanem gondoskodnunk kellene különböző, az 
evangélium szellemében munkálkodó oly intézmények lé-
tesítéséről is, melyekre a budapesti egyháztanács elnök-
ségének ismert emlékirata rámutat, s melyek, mint csör-
gedező kis patakok, mindenfelé virulást és áldásthozó te-
nyészetet képesek teremteni. Erős a hitem, hogy ebben 
az igyekezetünkben is megsegít minket az Istennek min-
dent jóra vezető szent Lelke. 

Oh, mert az örökké munkás lelke, ez az a csudás 
hatalom, mely a keresztyén egyházat megteremtette és 
ma is folyton építi. A Szentlélek, ez az a hatalom, mely 
mindazt a nagyot, dicsőt és szépet, mit az emberiség 
története felmutat, létrehozta. Ez az isteni erő, mely az 
ember szívét megnemesítve és akaratát megszentelve, őt 
életczéljának tisztább felfogására és készebb megvalósí-
tására segíti. Ez az a szent tűz, mely az embert az Is-
tennek tetsző dolgok munkálására hevíti, erőt, vigaszta-
lást és reményt kölcsönözvén lelkének, ha az a feladat 
nagyságától visszaretten vagy az akadályok sokasága 
miatt csüggedem. Ez gyújtja meg a kegyes szív oltárán a 
hitnek, reménynek és szeretetnek lángját és táplálja az 
ima hevével. Vigyázzunk azért, meg ne oltsuk Istennek 
ama lelkét mi bennünk; sőt inkább teljesedjünk be mind-
nyájan szentlélekkel. Gyúljon fel a mi keblünkben is a 
lelkesedésnek szent lángja minden szép, jó és igaz iránt 
és láttassék meg a mi életünkben is a Szentléleknek 
gyümölcse: a szeretet, öröm, békesség, békességes tűrés, 
kegyelmesség, jóság, hit, alázatosság, mértékletesség! 

(Gal. 5.22.) 
Petri Elek. 

T Á R C Z A . 

A magyar katona.* 
Megdobban a szívünk s lelkűnkön a szeretet, hála, 

csodálat és büszkeség érzése árad el, ha gondolunk rája, 
mikor nevét halljuk. 

És van-e olyan rövid időrésze most életünknek, a 
mikor — nappali munkánkban, estvéli lenyugvásunk és 
reggeli fölserkenésünk első pillanatában — reá ne gon-
dolnánk ? 

A magyar katonára. 
Én az én katonámra, te a tiédre és mindnyájan 

mindre, az édes mindnyájunk magyar katonáira. 
Mert kiaek nincs most katonája, a kire gondolva 

megreszket a szívé s a kit szerető gondjával, sokszor 

* Most jelent meg Lampérth Gézának „A Magyar katona 
ezer éven át" cz. szép, aktuális könyve. Ebből közöljük eít a 
mutatványt azzal a megjegyzéssel, hogy a szerző költői, magya-
ros stílusban megírt, poétikus részletekben is bövölködő könyve 
bizonyára nagy rokonszenvvel fog találkozni. 



már talán fájdalmas gyászával, de mindig nemes büsz-
keséggel öleli át a lelke . . . 

A magyar katona most a mi erős védőpajzsunk, a 
mi szerelmes aggódásunk, hitünk, reménységünk, büszke-
ségünk. És ez volt a múltban is mindig, ezer esztendő 
küzdelmes harczaiban. 

A ma katonáit — testvéreinket, fiainkat, apáinkat, 
véreinket — színről színre ismerjük. Napról napra halljuk, 
olvassuk immár hősregékbe illő tetteiket, melyekkel bá-
mulatba ejtik a világot. Barátot és ellenséget egyaránt. 
Ok most aratják azokat a hervadhatatlan dicsőség-virá-
gokat, a melyeknek bokrétába kötése, koszorúkba fonása 
az eljövendő — Isten adja mielőbb ! — békés idők tör-
ténetírójának, krónikásának, költőjének leend gyönyörű 
tiszta és szent kötelessége. 

Mi itt ebben a könyvben most az elmúlt ezer esz-
tendő magyar hőseinek dicsőségéből kötögettünk néhány 
bokrétát. (Mind hogy koszorúkba fonjuk — ahhoz köte-
tek kellenének.) 

Letűnt idők magyar katonáját mutatjuk be — a 
jelen és jövő magyar katonájának és minden magyarok-
nak, mert hiszen ma minden jó magyar: katona. Akár 
a harcztéren, a fronton fegyverrel, akár a mögött, itthon 
teljesíti kötelességét a haza védelmében. 

Bemutatjuk, hogy mindenki megismerje — sokan 
közelebbről és jobban, mint eddig talán tehették — és 
megszeresse, megtisztelje benne dicsőséges elődjét. Be-
mutatjuk úgy, a hogyan több mint ezer esztendővel ez-
előtt ú j hazát kereső nagy vándorútján és új hazát szerző 
hősi harczaiban — az egykorú történeti adatok gyér 
világítása mellett — Európa keletén kemény pogány 
magyarságában előttünk először megmutatkozik. És a 
hogyan azután, mint a nyugat-európai keresztyén mű-
veltség részese, a drága magyar véren szerzett szép 
hazát ;— Attila mesés örökségét — hosszú ezer éven 
át, ajkán és szívében Isten, Király, Haza és Szabadság 
szent jelszavával, életével, vérével megvédi és megtartja 
minekünk. Bemutatjuk lehetően dicső tetteiben, a hogyan 
azokat a történet lapjain, a krónikákban, régi írásokban, 
a költők dalaiban és — mindig a valóság talajából sar-
jadó — regékben, mondákban írva találtuk. 

Fölidézzük őket, a régi magyar vitézeket — az új 
magyar vitézségnek eme korszakot záró és ú j korszakot 
nyitó, örökké emlékezetes, csodás történeti napjaiban. 

, Idézünk sokat és sokak számára talán a feledés vagy 
közönyösség homályából . . . Mert a békés idők embere 
könnyen feledi a harczok emberét és hamar kész kiseb-
bíteni annak érdemeit. Ami leginkább azért van, mert 
nem Ösmeri igazában azokat az érdemeket. 

De most, e rettenetes élet-halálharczban, e szörnyű 
világégés roppant tüzénél mindenki Iátván-látja és — 
hogy úgy mondjuk — a tulajdon lelkén, húsán, vérén 
érzi: mi nekünk a magyar katona. És akkor kell, hogy 
meglássa, megérezze és megértse: mi" volt a múltban. 
Ugyanaz volt, a mi a jelenben. A védőpajzsunk, a hi-
tünk, reménységünk, büszkeségünk, a — jövőnk fun-

damentuma. Neki köszönjük, hogy „annyi balszerencse 
közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem 
— ól nemzet e hazán . . . " Neki megmaradásunkat, éle-
tünket, nyelvünket, szabadságunkat - minden égi és 
földi javainkat. Neki a békességes idők, a haladás, a 
műveltség amaz áldásait, a melyeket apáink s egy ideig 
mi is élvezhettünk s a melyeket most újra a magyar 
katonának kell megvédeni a mi számunkra és a mi gyer-
mekeink számára. 

Idézzük a multak hőseit: fejedelmek, királyok, had-
vezérek, nemes lovagok, tiszt urak mellett az egyszerű 
közkatonákat is, a kikről Petőfi azt mondta, hogy „na-
gyobbak ők, mint a hadvezérek" s a kiknek vaskarja, 
hű szíve, önfeláldozó hősiessége, hazaszeretete minden-
esetre első talpköve és fundamentuma a hadvezérek 
nagyságának. Jó közlegény nélkül —- nincs nagy gene-
rális. Idézzük őket, hogy lerójjuk irántuk hálánk tartozó 
adóját, hogy tanuljunk tőlük hazaszeretetet, kitartást, 
áldozatkészséget. Idézzük őket, hogy megbiztassanak 
minket dicsőséges példájukkal, hogy: ha összetartunk, 
ha nem csüggedünk, mint ezer év annyi viharát, ezt a 
mostani szörnyű vihart is daczosan megállja a magyarság 
ősi törzsöke. Ha lehull is sok virága, kettétörik vagy 
megcsonkul sok sudaras ifjú ága — míg a vérrel ön-
tözött szent magyar földbe fogózkodó gyökereitől a kis-
hitűség, gyávaság, tunyaság, visszavonás, erkölcstelenség 
rontó férgeit távol tartjuk, addig elpusztíthatatlan ősereje 
kiforrja mind a sebeket és fölékesíti új rügyekkel, virá-
gokkal, dús galyakkal nemes koronáját! 

És idézzük őket, hogy megmondjuk nekik: nem 
éltek, küzdtek, véreztek hiában. Ezt az édes szép hazát, 
a melyet megszereztek Árpád katonái, megtartottak, meg-
védtek, megerősítettek és reánk szent örökségül hagytak 
az utánuk következő magyar katonák, ezt a drága és 
szent örökséget, az ellenünk zúdult minden poklokkal 
szembeszállva, megvédi méltó utódjuk — a mai magyar 
katona. 

És a mikor a Béke pirkadó hajnalát a diadal örö-
métől pirosló arcczal, harsány trombitaszóval köszöntik 
majd a mai magyar katonák, a hadikürtök érczes hang-
ján ama régi nagy magyar katona, Zrínyi Miklós, jel-
szavát zöngetik ismét világgá: „Ne bántsd a magyart!" 

B E L F Ö L D . 

A Budapesti Evangéliumi Ker. Diákegyesület 
jelentése az 1914—16-iki esztendőkről. 

II. 

Munkánk, m. t. k., a maga czéljaival és teljesít-
ményeivel egyedülálló a diákság életében. Programmunk 
diákéletek átalakítása annak a hasonlatosságára, a ki a 
legteljesebb és legméltóbb emberi életet élte azok által 
a hatalmas megváltó isteni erők által, a melyek a maguk 
teljességében tárultak fel a világ számára az Úr Jézus 
Krisztusban, mint Megváltóban. És ez a czél egyetemes, 



a diák életének egészére kiterjedő. Minőségében és le-
folyásában gyakran egészen új és forradalmi. Új emberi 
és diáköntudatot teremt abban a diák lélekben, a mely 
kiteszi magát a Mester élete hatásának. Ennek az új, 
nemes emberi és diáköntudatnak a megteremtése a leg-
nagyszerűbb szolgálat, a melyet az egyéni, nemzeti, tár-
sadalmi és egyházi élet számára végez a mi egyesületünk. 
Jelentőségében nem kisebb az a másik előbbi párhuzamos 
törekvésünk, hogy a diákságot ráeszméltessük az önmagával 
szemben teljesítendő nevelői munka nagy és szent fele-
lősségére. 

Életformáló munkánknak bevált módszere, m. t. k., 
az, hogy kis — 7—8 emberből álló — csoportokban 
gyűjtjük össze a diákságot az Evangélium tanulmányo-
zására. A diákélet egy-egy fontos kérdésében közös jó-
akarattal és egymást segítő készséggel keresik a leg-
igazibb és végső megoldásokat. És miközben az igazságra 
rábukkannak, azalatt egyúttal barátokat is találnak egy-
másban, mint a kiket egy czél vezet, egyforma nehéz-
ségek tesznek próbára. Az ilyen barátságok értékét is-
merni kell inkább, mint rajzolgatás után elképzelni, hogy 
értékelni tudjuk azt a csendes, áldásos munkát, a me-
lyet bibliaköreink az igazság keresésére való ránevelés 
által végeznek. Ilyen bibliakörünk 1914/15-ben 20 volt; 
12 középiskolákban, 8 főiskolai hallgatók között. Külö-
nös hálával kell itt megemlékeznem a budapesti ref. 
főgimnázium vezetőségéről, a mely évről évre mintegy 
elvárja, hogy a felsőosztályos tanulók között végezzük 
ezt a munkát. A háború második évének munkáshiánya 
miatt 1915 elején 16 körrel tudtunk indulni, a mely az 
újabb háborús nehézségek folytán 13-ra szállott 1914/15-
ben a bibliatanulinányozó körökben megfordult diákok 
száma körülbelül 2160-ra tehető; 1915/16-ban ez a szám 
körülbelül 1150-re esett. 

Ezek a számok azonban csak azokat a diákokat 
foglalják magukban, a kik propagatív munkánknak e 
legbelső körén belül kerültek. 

Ők már mintegy leszürő-
dósei az évenként többször tartani szokott toborzó elő-
adásainknak és összejöveteleinknek. Ilyen előadást az első 
háborús évben 21-et, a másodikban 10-et tartottunk 
979, illetőleg 577 résztvevővel. E nemű munkánkban 
felkerestük úgy a Theol. Akadémia, mint általában a 
fővárosi főiskolák hallgatóit és a középiskolák felsőbb 
osztályú diákságát. Elég ezeknek az előadásoknak a 
méltatásánál csak egy pár cziniet felsorolnom és rögtön 
világos, hogy általuk ébresztgetni igyekezünk diákságunk-
nak úgy erkölcsi, valamint nemzeti öntndatát szolgálni, 
egyúttal értelmi sziik-ségeit is, mint : Az itthonmarad-
tak kötelességei; Világválság és nemzetünk válsága; 
A jövendő követelményei a ma diákságából; Ti vagytok 
a világ világossága; A nagy jövendő záloga; A tisztaság 
kérdése ; A lelkipásztori eszmény ; Egyházunk és az új 
Magyarország; A megismerés pszichológiája ; A keresz-
tyén élet útja stb. 

Ezen előadásokon kívül szűkebb- és tágabb-körű 
teaestélyek voltak azok az alkalmak, a melyek főleg a 

főiskolai diáksággal való kapcsolatunkat képezték. Közép-
iskolásoknak pedig külön teadélutánokat és kirándulá-
sokat szerveztünk, a melyeken ők mindig igen szívesen 
vettek részt. 

A háború folyamán szerveztük és nyitottuk meg 
ingyenes, nyilvános olvasótermünket, melyet ingyenesen 
bocsátottunk a főváros rendelkezésére, miután mi is in-
gyenesen kapjuk az összes lapokat és folyóiratokat — 
összesen 33-at — a szerkesztőségektől. 

Egyesületünk tagjai kivették a részüket más evan-
géliumi testületek munkájából is. Különösen ki kell itt 
emelnem azoknak a fáradozását, a kik vasárnapi iskolák-
ban való tanítás által rótták le kötelességüket az egyház-
építés terén. Ebben a tekintetben az elvszerinti gyakor-
latunk mindig az volt, hogy tagjaink saját felekezetük 
missziói tevékenységébe kapcsolódjék bele. 

Kívülről nézve két háborús esztendei munkánkat 
korántsem lehet megítélni azt a nagy erőveszteséget, a 
mely a háború miatt voltaképen ért bennünket. A munka-
keretek összehúzódása nem .jelentett volna különösebb 
visszaesést, ha továbbra is a háború előtti erő ós len-
dület tölti ki azokat. Azonban munkára alkalmas rendes 
és bibliaköri tagjaink elvonódása egyúttal a háború előtti 
lendület megcsappanását is magával hozta, annyival is 
inkább, mert a ránk tört ú j viszonyok a rendes diákélet 
viszonyait is nagymértékben megzavarták és rendkívüli 
kötelességeikkel kizökkentették amúgy is nyugtalan folyá-
sából. Belső életünkben ennélfogva meg kellett lenni a 
viszonyok áltál okozott szakgatottságnak, noha igyekez-
tünk annak folytonosságát állandóan gondosan megtar-
tani. Hadban levő tagjaink, barátaink — számuk 51-re 
rúg — a lehetőség szerint állandó kapcsolatban voltak 
és vannak egyesületi életünkkel. Személyes levelezés, 
tájékoztató körlevelek, az országos szövetség kiadványai 
helyettesítik a személyes kapcsolatot mostan, a melynek 
hiányát ők is, mi is rendkívül mélyen érezzük. Azok a 
levelek, a melyeket tőlük kapunk, mély és érdekes be-
tekintést adnak az ő lelki életükbe. A fáradalmakés for-
szírozott munka miatt, a melyet ők a végletekig bírnak, 
a nélkülözések miatt, a melyben nekik élni legalább is 
olyan nehéz, mint másnak, soha nem panaszkodnak. 
Hanem egymásután emelnek szót a miatt a lehetetlen 
erkölcsi légkör miatt, a mely a kaszarnyákban, sőt néha 
kint a lövészárkokban is körülveszi és fojtogatja őket a 
nemzet színe-virága részéről. M. t. k., nem tudom leírni 
azt a mélységes örömet, a mely egy-egy ilyen levél ol-
vasása után felfakad a szívemben, mikor fény ós árny 
egymás mellett tesznek bizonyságot a mi Krisztusunk 
mellett, a kinek nemcsak parancsai vannak a szentségre 
és tisztaságra, hanem ereje és hatalma is megvalósítaná 
azt a Benne bízók életében. Bár nem egyesületi keretek 
között, de mégis kiveszik a részüket Istenországának 
munkájából hadban levő barátaink az Igének alkalmas 
időben való hirdetésével. Többen tartanak istentisztelete-
ket, osztogatnak vallásos iratokat, imádkoznak együtt a 
fedezékek vágyakozó lakóival, csinálnak tábori mozgó-



könyvtárt stb. Szavaikkal épenúgy, mint életükkel és 
vitézségükkel igyekeznek vezetőik lenni a reábízottaknak. 
Eddig 17 esetben tüntették ki őket s ezek közül 14-ben 
vitézségi érmekkel. Az itthoni munkában való aktív rész-
vételnek is megtalálták a módját. Állandó imádságaik 
mellett különösen pénzügyi segítségükkel állanak a há-
tunk megett. Többen vannak, a kik havonként 10, 20, 
30, sőt 50 koronányi adománnyal dokumentálják annak 
a meggyőződésüknek fontosságát, hogy a magyar diákság 
a maga egészében minél előbb megnyerettessék az evan-
géliumi élet és meggyőződés számára. 

Deme László, 
titkár. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Frank, Thomas. Á genfi református szabad egy-
házból kivált „evangéliumi keresztyén szövetség" kiváló 
lelkésze, ünnepelt szónoka, Frank Thomas, kinek neve 
egy magyarra fordított művéből és predikáczióiból nálunk 
is ismeretes. Frank Thomas immár több, mint egy év-
tizede minden vasárnapon Genfnek legnagyobb, több ezer 
lelket befogadó konczert-termében, a Vietoria-Hallban 
isteni tiszteletet tart. Ide rendesen eljárnak olyanok is, 
a kik „elvből" kerülik a templomokat. És mivel F. Tho-
mas gyönyörű franczia nyelvezete is közismert, ez az 
istentisztelet a gyűjtőhelye a franczia nyelvet tanuló ide-
gen nemzetiségű, különböző vallású intelligencziának. 
Frank Thomas ismeri a „közönséget" és ez egyik titka 
rendkívüli hatásának. Mindezek egy kis röpke hír halla-
tára jutnak eszünkbe. Május 21-én a helyi újságok jelez-
ték Genfben, hogy Frank Thomas szokásos „előadását" 
nem tarthatja meg a Vietoria-Hallban. Mint későbben 
kiderült, az Alpina szabadkőműves-páholy tartotta ott e 
napon több órán át zártkörű évi összejövetelét. Megem-
lítjük még azt is, hogy a páholy nagy bankettjén Ernest 
Rochat ref. lelkész, az egyetemi theol. fakultás tanára 
mondotta az ünnepi beszédet, 

„Anyák napja." Ez a neve Svájczban sok gyüle-
kezetben az év egyik vasárnapjának. Az anyák fontos 
szerepéről, csodás hivatásáról szól ilyenkor a predikáczió. 
A gyermekek is e napon fokozódott szeretettel, megha-
tottsággal övezik köriil azt, a kinek Isten után legtöbbet 
köszönhetnek. A svájezi anyák boldog napja ez. A ma-
gyar anyák legboldogabb napja majd az lesz, a mikor 
elcsendesedik minden harczi zaj, mikor wss^ajönnek a 
küzdő fiak. (pl.) 

A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk választmánya június 2-án d. u. igen 
népes gyűlést tartott a Ráday-könyvtár olvasótermében, 
Bernát István dr. elnökletével. Jelen voltak többek közt: 
György Endre v. b. t. t., Benedek Sándor, a közigazga-
tási bíróság másodelnöke, Ilosvay Lajos dr. államtitkár is. 
Az ülés elején az elnök kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg a választmány egyik érdemes, nemrégiben elhunyt 

tagjáról: Kolosváry Lajosnérói, ki Lapunknak i s ' t evé-
keny munkatársa volt, A választmány örömmel vette tu-
domásul, hogy a januári lelkészi konferenczia évkönyve, a 
nehéz nyomdai viszonyok daczára is, a napokban már 
megjelenik s azt a rendes tagok a tagsági illetmény fejé-
ben kapják. Hasonlókép örömmel értesült a választmány 
a Szövetségünk által Nagykörösön rendezett nagysikerű 
vallásos-nevelési konferencziáról s Kuyper Ábrahám dr. 
volt holland miniszterelnök megígért látogatásáról is. A téli 
konferenczia sikerén felbuzdulva és a több oldalról föl-
hangzott kívánságnak megfelelőleg, elhatározta a választ-
mány, hogy nyarankint bizalmasabb jellegű lelkészi érte-
kezletet rendez. Az első ilyen értekezlet Losonczon lesz, 
melynek érdekében Sörös Béla ottani ref. lelkész fejt 
ki máris élénk tevékenységet. A nyári gyűlés szervezé-
sére előkészítő bizottságot küldtek ki, melynek Kováts 
István, Ravasz László, Sebestyén Jenő, Sörös Béla és 
Fiers Elek útazótitkár a tagjai. Ugyancsak azt is elha-
tározta a választmány, dr. Kováts Istvánnak Lapunk f. é. 
16. számában fölvetett s mind lelkészi, mind tanítói kö-
rökben meleg fogadtatásra talált eszméje kapcsán, hogy 
országos mozgalmat indít az egyházi hivatalnokok beteg-
segély ző-intézetének megvalósítása érdekében. A választ-
mány kimondotta, hogy a Szövetség készséggel közremű-
ködik a szövetkezeti eszméknek az egyes theologiákon 
való behatóbb ismertetése terén. Ebben az irányban még-
is keresik a budapesti theologia választmányát. Kimon-
dotta a választmány, hogy feltétlenül szükségesnek tartja 
egy református diáklap megindítását s annak érdekében 
minden tőle telhetőt elkövet. Kováts István titkárt bízták 
meg, hogy egyes nyomdavállalatokkal tárgyaljon továbbra 
is ebben az ügyben. Lázár Andor dr. ismertette ezután 
a hadiárvák ügyét. Rámutatott a néhai Kerkápoly-féle, 
kb. két millió K értékű alapítványra, melyet külön erre 
a czélra hagyományoztak, de a melyet eddig nem hasz-
náltak föl erre a czélra. Egyúttal felkérendőnek vélte 
-—• mit a választmány szintén magáévá tett — a lelké-
szeket, hogy hadiárvákat vegyenek magukhoz, miért 
egyébként az állam némi segélyt is ad a gondozóknak. 
Még néhány kisebb tárgy elintézése után a gyűlés vé-
get ért. 

„Betegek gondozása" czímen Kiss Zoltán lelkész-
társunk lelkes hangú czikket írt a Dunántúli Protestáns 
Lap 21. számába, melyben a legteljesebb mértékben 
magáévá teszi a „Lelkészeink és tanítóink betegsegélye-
zése" czímen, Lapunk 16. számában fölvetett eszmét. 
A többek közt a következőket ír ja : „Egy czikk czíme 
ez a P. E. és I. L.-ból. Reformáczióévfordulati terv. Nem 
hideg kőtömeg, de meleg szeretet. Kiáltó szó, melynek 
nem szabad visszhangtalan elhangzani a pusztában. Kö-
telesség, melyet Krisztus lelkéből olvasott ki a tervezője. 
. . . 0 mindenek, kik föllengős terveket csináltok, felel-
jetek nekünk, nincsen-e éhező, szomjúhozó, jövevény, 
mezítelen, beteg és fogoly, a kikkel való irgalmasság 
cselekvése a legszebb emléke volna a 400 éves refor-
mácziónak ? S a- nyomoron kívül, mely az útszélről kiált 
a Dávid Fiához, nem ismersz-e te, Egyház nyomort, 
mely nem kiált, de titkon hullatja könnyét, titkon vér-
zik s hangtalanul rogy a hideg hantra, mint az ősz 
virága? Jer, egy szerető szív a fent nevezett czikkben 
mutat néked ilyen nyomort. Ott mutatja, a hol leg-
hamarább megláthatod, a hol téged érdekel első sor-
ban, a mely a te szégyened első sorban. A te szolgáid-
nak a házában, parókiáikon ós rektóriákon, ha bekopogtat 
a sír felé sáppasztó betegség . . . Ilyen okok alapján in-
dítványozza dr. Kováts István, hogy a jubileumi zsinat 
alkossa meg „az egyházhivatalnokok betegsegélyző-inté-



zetét . Mi ezt az okadatolást megtoldjuk a parókiák és 
rektóriák száműzöttének, az özvegy anyáknak szívére 
nehezedő betegség okozta gondokkal s míg a D. P. L. 
egész olvasóközönségével megértő szeretettel csatlakozunk 
clr. Kováts indítványához, fülébe kiáltjuk a jubiláló pro-
testantizmusnak, hogy hiúságos eszmékre csak a sebek 
gyógyítása után gondoljon, mert minden seb, minden ja j -
szó, minden könny helyett, melyet — módunkban lévén 

nem orvosoltunk, az igazi és egyedüli Egyházfő fogja 
eldörögni az igazi egyházi átkot: „a mennyiben nem cse-
lekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem 
sem cselekedtétek meg". 

Szövetségünknek fiókja alakult áldozócsütörtökön 
az üllői gyülekezetben. Fiers Elek utazó-titkár ismertette 
a Kálvin-Szövetség munkáját és czéljait az istentisztelet 
után együtt maradt hívek előtt, majd Mocsy Mihály lel-
kész meleg szavakkal kérte a hívek részvételét abban az 
építő-munkában, melyet a Kálvin-Szövetség végez. Emel-
kedett, ünnepi hangulatban történt meg a helyi Szövetség 
megalakulása, a mely hetenkint tartandó vallásos össze-
jöveteleken fog az Élet Könyve köré csoportosulni. E j 
alkalommal a presbitérium is gyűlést tartott s 150 K 
alapító-tagsági díjat szavazott meg Szövetségünk javára 
s felajánlotta a hívek perselyadományait. Szeretettel nyúj-
tunk testvéri jobbot az üllői híveknek a vállvetett mun-
kára s Isten áldását kérjük a buzgó lelkipásztorra és 
gyülekezetére. 

IRODALOM. 

A Kálvin-Szövetség 1916. évi lelkészi konfe-
rencziájának emlékkönyve dr. Kováts István szerkesz-
tésében e hóban megjelenik. A sűrűn nyomott 1574 ív 
terjedelmű, díszes kiállítású munka tartalma a következő : 
dr. Kováts István : Lelkészi konferencziánk. Dr. Ravasz 
László : Világító szívek. (Egyházi beszéd a K.-Sz. köz-
gyűlését megelőző istentiszteleten.) Reggeli áhitatok. Petri 
Elek: Az evangéliumi hit ereje; Németh István: Isten 
igéje — mint tükör; Czeglédy Sándor: Éhség és szom-
júság Isten igéje után ; XJray Sándor: A mi szolgálatunk. 

A kálvinizmus. Dr. Kováts István: Miben rejlett a 
magyar kálvinizmus ereje a múltban? Sebestyén Jenő: 
A kálvinizmus theologiai alapgondolatai; Nagy Béla: 
A kálvinizmus ethikai alapgondolatai; Sebestyén Jenő: 
A kálvinizmus szocziális alapgondolatai. —- Apologetikai 
kérdések. Dr. Szabó Aladár: Bölcsészet, evangélium, 
protestántizmus; Veress Jenő: A vallásos színezetű mo-
dern szellemi mozgalmak és a keresztyénség; dr. Rácz 
Lajos : A modern morálfilozófia eszméi és a keresztyén-
ség ; Lukácsy Imre: A kálvinizmus és a szekták. — 
Szocziális kérdések. Dr. R u f f y Pá l : A magyar gyermek-
védelem föladatai; dr. Berend Miklós: A csecsemő-
halandóság elleni küzdelem hazánkban ; dr Lázár Andor: 
A lelkészek teendői a patronázsmunka terén; Andrássy 
Kálmán: A szocziális munkák falun -s azok anyagi és 
erkölcsi következményei. — Gyakorlati lelkipásztorkodás. 
Forgács Gyula: Milyen hiterősítő munkákat végezhetünk 
falun? Dr. Ravasz László: Igehirdetésünk megújhodása 
(két előadás); B. Pap István: Liturgiális kérdések. — 
Egyházunk mai helyzete. Hamar István : Szellemi áram-
latok újabbkori egyházi életünkben; György Endre: 
Egyházpolitikánk; Bernát István: Egyházunk és az in-
telligenczia. — Befejező gyűlés. Dr. Pruzsinszky Pál : 
A lelkipásztor eszménye és Kálvin János; dr. Ravasz 
László: A pergamumbelieknek írd meg . . . (Befejező 
áhitat.) — A Kálvin-Szövetség rendes tagjai, kik tag-

sági díjaikkal nincsenek hátralékban, hasonlóképen a 
rendes tagokul újonnan belépők tagsági illetmény fejé-
ben kapják ezt a könyvet. Mások a pénz előzetes be-
küldése mellett 3 K-ért rendelhetik meg. A könyv bolti 
ára 4 K lesz. A megrendelési díjak dr. Kováts István 
theol. tanár czímére küldendők IX., Ráday-u. 28. sz. alá. 

A „Keresztyén Lelkipásztor'4 cz.. Nyáry Pál 
szerkesztésében megjelenő gyakorlati belmissziói folyóirat 
júniusi számának tartalma: A mi ünnepünk. Ifj . Victor 
János. A falusi lelkipásztor. Forgács Gyula. A magyar 
néphez. Vargha Tamás. Hogyan neveljünk munkatár-
sakat? Kádár Géza. Belmisszió és szektáskodás. (ny. p.) 
Az önvizsgálat perczeire. Sz. M. Tiszteletes asszony. 
Töredék a való életből. Bell régen vérezel, szegény ma-
gyar ! Enek. Szövegét írta V. T. Dallamát szerezte N. N. 
Beszédvázlatok. A tisztelendő asszonynak. Br. Podma-
niczky Pálné. Életnek vize. 

A Debreczeni Lelkészi Tár 5. számának tartalma: 
I. Theologiai Értesítő: D. Dr. Daxer György. Az új-
szövetségi exegesis, bibliai theologia és Jézus élete, iro-
dalma és problémái. (Folytatás és vége.) —- Dr. Varga 
Zsigmond: Az ótestamentumi bevezetéstan, szövegkritika 
és archeologia irodalma és problémái. — II. Beszédek 
és imák különféle istentiszteleti alkalmakra. Andrássy 
Kálmán: A lelkek megvizsgálása. — Dr. Gönczy Lajos : 
A megdicsőülés hegyén. — Kiss Albert: A kenyér becse. 
— Kis József: Áldozócsütörtöki beszéd. — Szabó Bá-
lint : Gondterhelten vagy megvigasztalódva ? — S. Szabó 
József: Imádság. — Wagner György: Isten iránti félel-
münk és szeretetünk. — III. Értekezések stb. Dr. Kun 
Béla: Világi papok. 

Az „Igehirdető" júniusi füzetének tartalma: Dr. 
Tóth La jos : Mennyek országa gyermekeink lelkében. 
(Áldozócsütörtöki, konfirmáczió alkalmával.) Beyer Fülöp: 
Ne töprengjetek. (Áldozócsütörtöki.) Gergely Károly: Nem 
hagylak titeket árvákul. (Áldozócsütörtök után.) Gergely 
Károly: Pünkösti lélek, piinkösti tűz. Smid István: Pün-
kösti fohász. Szűcs József: Ama Vigasztaló. (Pünkösti.) 
Kiss Samu: Szükség újonnan születnetek. (Szenthárom-
ság vasárnapi.) Rédey Károly: Isten szava a háborús 
idők viharában. 

Az „isten Igéje" 5. számának tartalma: A fari-
zeusok kovásza. Kóréh Endre. Intések a tanítványokhoz. 
Dr. Imre Lajos. Jézus és az osztozkodó testvérek. Dr. 
Imre L. Feltámadok. Ének Kovács Sándortól. Üzenetek. 

Huszonötóvi lelkészkedés munkái, küzdelmei czí-
men Kutas Bálint törökszentmiklósi ref. lelkész május 
28-iki jubileuma alkalmából hívei kérésére érdekes és 
tanulságos kis füzetben foglalta össze negyedszázados 
lelkipásztorkodásának történetét. 

A szeretet a harczmezön. Beszédek, elmondotta 
Kónya Gábor, a m. kir. 16. honvéd hegyi dandár ref. 
lelkipásztora. Többfelől jött értesítés útján tudjuk, hogy 
Kónya Gábor mezőtúri lelkész hős magyar ref. katonáink-
nak milyen gondos, hűséges lelkipásztora eleitől kezdve. 
Most az ő tisztelői, figyelmes hallgatói kértére kiadott 
néhány beszédet, a melyet katonái előtt tartott. Mélysé-
ges szeretet, igazi evangéliumi melegség árad ki belőlük. 
Hol vannak sokan azok közül, a kik az elmondottakat 
hallgatták és a kiknek nagy erősségül, vigasztalásul szol-
gáltak a megpróbáltatások idején ? ! Bárhová mentek, 
nem mehettek üres szívvel, ha ezeknek a beszédeknek 
figyelmes hallgatói voltak". 

A A vakok bibliája. Több ízben tettünk már jelen-
tést arról a nemes és nagyjelentőségű akczióról, a mely 
a háború legszerencsétlenebb áldozatainak, a háborúban 
megvakult katonáknak bibliával való ellátását tűzte ki 



czélul. A szép terv most már a közel jövőben megvaló-
sulhat. A Máté evangéliumát a Vakok országos intézeté-
ben fogják nyomni az ott rendelkezésre álló régibb rend-
szerű gépen. — De ezenfelül a magyar fegyvergyár igaz-
gatója, Frommer Róbert és a vakok szomorú sorsát szívén 
viselő nemeslelkű neje egy új, elmésen szerkesztett, 
könnyen kezelhető és nagy munkaképességű sajtógépet 
talált fel. Az ügy iránt érdeklődők, s e sorok írója meg-
tekintették a feltalálók szíves meghívása folytán a gépet 
és annak munkáját, a mely lehetővé teszi, hogy a Lukács 
evangéliuma a közel jövőben 100 példányban rendelke-
zésre állhasson. A zseniális és nemes érzésű feltalálók 
ugyanis rendelkezésünkre bocsátják találmányukat Isten 
igéjének kinyomatására. A fegyvergyár vezérigazgatója 
gondoskodik a szegény vakok lelki fegyverének előállí-
tásáról. Isten áldása legyen a nagyjelentőségű találmá-
nyon és annak munkáján! 

Gyulai Pál költeményei. A Magyar Könyvtár, Radó 
Antal népszerű vállalata legújabban egy kiválóan becses 
füzettel bővült: Gyulai Pál válogatott költeményeinek 
gyűjteményével Gyulai költészete ma már irodalmunk 
klasszikus kincséhez tartozik, a mult század inag'yar 
lírájának Arany mellett tán legkiválóbb jelensége. Hatása 
s az érték, melyet tulajdonítunk neki, az idővel folyton 
fokozódik, ma talán még többen és mélyebb megértéssel 
olvassák, mint keletkezésekor. Az új, válogatott kiadás, 
melyet Császár Ernő állított össze nagy gonddal és meg-
értéssel s melyhez ugyanő magvas kis tanulmányt is írt, 
el fogja terjeszteni mindenfelé, oda is, a hova eddig nem 
hatott el. A füzet a Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) 
czég kiadásában jelent meg, ára 60 fillér. 

A világháború naplója, a Magyar Könyvtár be-
cses és nagy érdeklődést keltő , háborús, sorozata újonnan 
megjelent X. füzetével most már az 1915. évi október— 
november—deczemberi eseményekig viszi a háború anya-
gát. Közli az e hónapokban lefolyt események történetét 
a hivatalos jelentések adatai alapján s közöl számos 
érdekes czikket Szerbia elleni offenzivánkról, a bolgárok 
hadműveleteiről, a harmadik Isonzo melletti csatáról. 
A füzetet a Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) czég adta 
ki ; ára 60 íillér. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A durándi (szepesvárosi egy-
házmegye) ev. gyülekezet Wagner György pozsonyvárosi 
esperességi segédlelkészt egyhangú meghívás útján ren-
des lelkészévé választotta, — Á kocsi ref. gyülekezet 
László Dávid tatai s.-lelkészt választotta meg lelkészévé. 

Lelkószszentelós lesz Debreczenben folyó hó 14-én. 
Mint az egyik debreczeni egyházi lapban olvassuk, eddig 
a 14 egyházmegyéből 100-an jelentkeztek a szentelésre. 
Ugyancsak ott olvassuk, hogy a legutóbbi lelkészszentelés 
1912-ben volt. Valóban érthetetlennek találjuk, hogy a 
nagy tiszántúli egyházkerületben miért kell három-négy 
évig várni egy-egy újabb lelkészszenteléssel ? Az egyedül 
helyes álláspont az lenne, hogy senkise foglalhassa el 
addig lelkészi állását, míg esküt nem tesz és a „vének" 
kézrátétellel lelkésszé nem avatják. Meg hogy ítélkez-
hetünk valaki fölött a közbeeső években elkövetett tör-
vénytelenség vagy szabálytalanság miatt törvényeink 
alapján mindaddig, míg az illető azok megtartására esküt 
sem tesz? Nem különös, hogy presbiteri jogait senkise 
gyakorolhatja addig, míg esküt nem tesz, de évekig el-
paposkodhatik valaki eskü nélkül is ? ! 

A tiszai ev. egyházkerület ezévi közgyűlését 
augusztus 23-án és következő napjain Kassán tartja meg. 
Ugyanakkor lesz az ottani templom 100 éves fönnállá-
sának emlékünnepe is. 

Az erdélyi szász ev. egyház a reformáczió 400-ados 
jubileumát a következőképen óhajtja megünnepelni: ok-
tóber 31-én iskolai ünnepélyeket, november 4-én a gyüle-
kezetekben reformácziói ünnepi istentiszteletet tartanak, 
november 10—11-én pedig Nagyszebenben az összes 
egyházmegyék képviselőinek jelenlétében országos ünne-
pélyt tartanak A berethalomi egyházi árvaház javára az 
egész egyházban gyűjtést rendeznek. Az egyház ünnepi 
füzetet is ad ki. 

Külmissziói előadás. Dr. Schmidt Károly Jenő po-
zsonyvárosi esperes, theol. tanár május 21-én kiilmissziói 
előadást tartott a pozsonyi ev. népiskola tornacsarnoká-
ban. érdekes, hogy az ilyen előadások iránt is milyen 
nagy érdeklődést tanúsítanak a hívek a misszió mai leg-
válságosabb napjaiban is. A vetített képek a lipcsei 
missziói társaság afrikai munkamezejét muttatták be. 

A katholikus sajtóegyesület 1915. évi beszámoló-
jából kitűnik, hogy az egyesület vagyona 393,563'20 K. 
Összes elkölthető bevétel 107,435.65 K, tényleges kiadás 
pedig 55,195'82 K volt. Lapsegélyezésre az egyesület 
30,000 K-t fordított Két fővárosi napilap részére 5000 K-t 
szavazott meg a közgyűlés, hogy ingyen példányokat 
küldjenek a fronton küzdő katonákhoz. Mi mikor adha-
tunk majd számot hasonló vagy legalább csak megközelítő 
eredményekről is ? 

Pótlás ós helyreigazítás. A konventi gyűlésről 
szóló tudósításunkban megemlékeztünk arról, hogy a lel-
készözvegyek és árvák erre az évre is megkapják a 
20°/<ros drágasági pótlékot. Ezzel együtt az özvegyek 
járuléka 720, a teljes árváké 216, a félárváké 144 K. 
— Adósegélyt a konvent összesen 165,840 K-t szavazott 
meg, vagyis 39 ú j kérvényből kedvezően intézett el 26-ot; 
segélyfelemelést 243 egyházközség kért, kedvező elinté-
zést nyert 131 kérvény. — Hirics 120. Gyúró-Kuldó 
14T76 K-t kap. 

Adomány. A vak katonák bibliájára özv. Várady 
Elemérné 5 K-t adott. 

ISKOLA. 

Tájékoztató a budapesti ref. theol. akadémiával 
kapcsolatos főiskolai internátusba való fölvételről az 
1916/1917. évre. Az internátus a Ráday-utcza"28. számú 
kétemeletes házban, az egyetemek közelében, tágas kerttel, 
egészséges, világos helyiségekben van elhelyezve egészen 
ú j és modern felszereléssel. Az internátusban 100 fő-
iskolai tanuló számára van hely és lakói felerészben 
hittanhallgatók, felerészben más főiskolai (egyetemi) hall-
gatók. A theologus internisták ellátási díja évenként 
400 K, a lelkészek, tanárok és tanítók theologus fiai 
350 K kedvezményes ellátási díjat fizetnek. Ezenkívül 
van tizenöt 200—250 K-ig terjedő internátusi stipen-
dium szegénysorsú, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók 
jutalmazására. Az ellátási díj a nem theologus internisták 
részéről az egész iskolai évre négyágyas szobákban 
1200 K, kétszemélyes szobákban 1500 K. Ezek számára 
most még sem ingyenes, sem kedvezményes helyek nin-
csenek. — Az internátusban az internisták világos, tágas 
lakást, központi gőzfűtést, villanyvilágítást, csinos bútor-
zatot, részleges ágyfelszerelést, tágas szórakozóhelyi-
ségeket, gyógykezelést és takarítást kapnak. Az inter-
nátusban református keresztyén szellem uralkodik; a 
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vezetőket és ifjakat a legbensőbb családias érzés és sze-
retet hatja át. A „Házirend" értelmében szabályozva van 
a felkelés, étkezés, a munka és a szórakozás ideje, to-
vábbá a kimaradás, a szabadságolás is csak a vezetőség 
tudta és beleegyezésével történhetik. —- Az internátusba 
való felvételért mind a theologus, mind a más főiskolai 
hallgatóknak az internátusi felügyelő tanárnál, dr. Szőts 
Farkasnál (IX., Ráday-u. 28. sz.) kell jelentkezni akár 
személyesen, akár írásban. Jelentkezésükhöz szülői vagy 
gyámi nyilatkozatot kell csatolni, a melyben atyjuk, vagy 
törvényes gyámjuk két tanú előtt kijelenti, hogy fiát, 
illetőleg gyámoltját az egész iskolai évre az internátusba 
adja, az internátusi ellátási díjat a szabályzatban kijelölt 
módon (négy részletben) az egész iskolai évre kifizeti, 
mert a felvétel és az ellátási díj kifizetése az egész is-
kolai évre kötelező. — A felvétel végérvényessége az 
internátusi orvos egészségügyi vizsgálatától függ. 

Kitöntetett tanár. Sárkány Lajos kolozsvári ref. 
kollégiumi tanárnak a király a patronázs-ügy terén szer-
zett érdemeiért a királyi tanácsosi czímet adományozta. 

Ösztöndíjalapítvány. Györe Mózes és neje, Fazekas 
Erzsébet abonyi lakosok családjuk büszkeségének, feled-
hetetlen kedves fiuknak, a drohobiczi csatában hősi halált 
halt dr. Györe Pál budapesti ügyvédnek emléke meg-
örökítésére ötszáz korona értékű 6%-os hadikölcsönköt-
vényt adományoztak a nagykőrösi ref. főgimnázium Arany 
János-önképzőköre javára, a melynek boldogult fiuk egy-
koron elnöke volt. Az alapítványt hősi halála első évfor-
dulóján, május 21-én tették. Ugyancsak ötszáz korona 
értékű 6 % - ° s hadikölcsönkötvénnyel alapítványt tettek az 
abonyi ref. elemi iskolánál szégénysorsú gyermekek se-
gélyezésére. Elhunyt jeleseink, elesett hőseink emlékének 
e legnemesebb alakban megörökítése követendő például 
szolgálhatna! 

A budapesti ref. theol. akadémián ehé ten : 14-én 
lesznek a zárvizsgák, 15-én d. e. lesz a theol. választ-
mány iilése és a tanév berekesztése. 

A nagykőrösi ref. tanítóképző-intézetben f. hó 
7-én volt a képesítő-vizsga. A vizsgáló-bizottság tagjai 
voltak Takács József egyházker. főjegyző elnöklete mel-
lett az egyházker. részéről B. Pap István, a társfenntartó 
ref. egyház részéről Patonay Dezső lelkész, a tanárkar. 
Kormányképviselő dr. Lencz Géza egyet, tanár volt. Érde-
mes a feljegyzésre, hogy szóbeli vizsgát mindössze egy 
jelölt tett, a többi már előbb e lmen t . . . 

A budapesti ref. főgimnáziumban május hó 81-én 
volt az évzáró-ünnepély. Ravasz Árpád igazgató kiosz-
totta az ösztöndíjakat és jutalmakat. 40 tanuló részesült 
összesen 4569 K ösztöndíjban. A tanulók összes létszáma 
a mult tanévben 684 volt, ezek köziil 80 tanuló kapott 
jeles bizonyítványt. Az évzáró hálaadó istentiszteletet a 
Kálvin-téri templomban dr. Szabó Aladár lelkész végezte. 
A szóbeli érettségi vizsga június 2—3-án volt, 17 tanuló 
részvételével. Ezek közül 5 jeles, 6 jó, 3 eléyséyes érett-
ségi bizonyítványt kapott, 3 tanuló egy-egy tárgyból két 
hónapra visszavettetett. A jelesen és jól érettek összege 
65%, a HÚ igen szép eredménynek tekinthető. Az érett-
ségi vizsgálaton Nagy Ferencz esperes elnökölt, kormány-
képviselő volt Hegedűs István egyetemi tanár. Hadi érett-
ségi bizonyítványt kapott vizsgálat nélkül 20 besorozott 
tanuló. A beíratások a jövő tanévre június 9—15 között 
lesznek. 

A debreezeni kollégium évzáró ünnepélye május 
29-én volt. Délelőtt 10 órakor volt a nagytemplomban 
az évzáró ünnepély, a melyen a kollégiumi kántus két 
szép énekkel szerepelt. Az istentisztelet után a kollégium 
dísztermében volt az ünnepély folytatása, a melyen jelen 

volt az egyháztanács és az egyetem több képviselője s a 
városi közönség is szép számban. A kántus éneke után 
dr. Kun Béla kollégiumi igazgató tartott beszédet. Fő-
képen a felsőoktatási intézet szükséges voltát és nemes 
hivatását fejtegette. Ez egyszersmind búcsúbeszéd is volt 
dr. Kun Béla részéről, ki kollégiumi igazgatói állásáról 
lemondott. A szép beszédre dr. Baltazár Dezső püspök 
válaszolt. A kántus újabb éneke fejezte be az ünnepséget. 

Tandíjemelés. A debreezeni ref. egyház pres-
bitériuma május 27-iki ülésén, minthogy a felsőbb leány-
iskolák fenntartása évről évre fokozott terhet ró az egy-
házra, az igazgatótanács javaslata alapján, a tandíjakat 
felemelte a következő módon: a felsőleányiskolában a 
ref. vallású növendékek tandíját 60 K-ról 70 K-ra, a 
más vallásúakét 100 K-ra; a tanítónőképzőben a ref. 
növendékek tandíját 70 K-ról 80 K-ra, a más vallásúakét 
100 K-ra, míg a leánygimnáziumban a ref. növendékek 
részére továbbra is 100 K lesz a tandíj, csak a más 
vallásúakét emelték föl 150 K-ra. Kimondották egyszer-
smind, hogy a mennyiben a tandíjtöbblet ezt megengedi, 
a felsőleányiskolában több tandíjmentes helyet biztosíta-
nak szegénysorsú és jó előmenetelű növendékek számára. 

Az eperjesi tlieologus-otthon fönnállásának 10. 
évfordulóján a tiszai ev. egyházkerület és az eperjesi 
kollégium fenntartótestülete június 6-án emlékünnepélyt 
rendezett, melyen Mayer Endre theol. dékán megnyitót, 
Szlávik Mátyás dr. theol. tanár emlékbeszédet tartott, 
Geduly Henrik püspök pedig imádságot mondott. 

A nagyváradi ref. tanítónöképzö-intézet I-ső osz-
tályába az 1916—17. iskolai évre 35 rendes tanuló vé-
tetik fel. Folyamodhatnak oly éptestű és ép érzékszer-
vekkel bíró, egészséges tanulók, a kik a tanítónői pályára 
alkalmasak s kik a folyamodás évének június havában 
14. életévüket már betöltötték s ugyancsak ezen hónap-
ban 18 évesnél nem idősebbek és a kik hitelesen iga-
zolják, hogy e megkívánt előképzettségük megvan. Az 
intézet igazgatótanácsához czímzett és 1 K-ás bélyeggel 
ellátott kérvényeket legkésőbb június 30-ig kell az inté-
zet igazgatóságához beküldeni. A magántanulók a tiszán-
túli ref. egyházkerület püspökéhez intézett és egy K-ás 
bélyeggel ellátott felvételi kérvényeiket legkésőbb aug. 
31-ig tartoznak benyújtani az intézet igazgatóságához. 
Az intézet internátusában 700, 800 és 900 K-ás helyek 
jönnek üresedésbe. A folyamodók tartoznak folyamodvá-
nyaikban világosan megjelölni azt, hogy bentlakást kér-
nek-e vagy nem s minden kérvényhez csatolni kell 45 
fillérnyi levélbélyeget. Bővebb felvilágosítást bárkinek szí-
vesen ad Nagy Vilmos igazgató. 

A győri ev. szeretet ház leányinternátusa az 
1916/17. tanévben is nyitva áll olyan leányok számára, 
a kik tanulmányaikat valamely győri iskolában akarják 
folytatni, vagy kenyérkereső pályára készülnek. A leány-
internátus lakói a szeretetház igazgatójának és egy dia-
konissza nővérnek a gondos felügyelete alatt állanak. 
A teljes ellátási díj havi 75 K. Beiratási díj 15 K, zon-
gorahasználatért havonként egy koroifa. 

A máramarosszigeti ref. líceumi főgimnázium 
internátusában az 1916—17. tanévben 100 növendék 
nyer teljes ellátást (lakás, fűtés, világítás, élelmezés). 
Az internátusban elsősorban prot. vallású főgimn. tanulók 
vétetnek fél, a mennyiben üres hely marad, nem prot. 
felekezetűek is felvétetnek. Az internátusban kedvezmé-
nyes helyek: ingyenes, évi 60, 100, 160, 200, 240 koro-
nások. Ezeket elsősorban ref. lelkészek ós tanítók jól 
tanuló és jó magaviseletű gyermekei nyerhetik meg. 
A teljes díj évi 320 K. Ez összegen kívül a folyó iskolai 
évre a rendkívüli drága élelmezési viszonyok miatt min-



den felvett növendék 16 K-t tizet drágasági pótlék 
czímen; e pótlékot az 1916—17. iskolai évre is fejen-
ként és havonként 16 K-ban állapítják meg, mely ösz-
szeget az Igazgató-Tanács a viszonyok alakulása szerint 

•törölhet, leszállíthat és felemelhet. Ezen felül fizet min-
den növendék bútordíj czímen évi 10 K-t, szolgatartás 
czímén évi 5 K-t, orvosdíj czímén évi 4 K-t; ez utóbbi 
díjak félévenkint előre, a lakás és élelmezés díja év-
negyedenkint szintén előre fizetendők. Indokolt kérvényre 
az intézet felügyelősége az ellátás díjának havonkénti 
fizetésére is ad engedélyt. Az intézetbe felvételek június 
hó utolsó napjaiban történnek. A kérvényeket az 1916—17. 
évi felvételre a Ref. Liczeum Igazgató-Tanácsához czí-
mezve alulírott felügyelő tanárhoz kell benyújtani. A kér-
vényhez új folyamodónak csatolni kell iskolai bizonyít-
ványt, egészségi bizonyítványt, kedvezményes helyért 
folyamodás esetén szegénységi bizonyítványt. A kérvé-
nyek beadási ideje 1916 június hó 25. Mivel kevés ú j 
növendéket tudnak felvenni, a kérvények minél előbbi 
beadása kívánatos. Kívánatra tájékoztatót kiild Telegdy 
Bertalan, az internátus felügyelő tanára. 

EGYESÜLET. 
A Debreczeni Ev. Ker. Diákegyesület június 3-án, 

a ref. kollégium dísztermében, e tanévben végzett mun-
kájának befejezéséül, záró-ünnepélyt rendezett a követ-
kező műsorral: XC. zsoltár. Közének. Megnyitóbeszéd. 
Tartotta Ferenc-zy Károly elnök. Beethoven: Busslied. 
Énekelte Spangl Margit, harmóniumon kísérte Szele Mik-
lós ref. vallástanár. „Nemzetünk jövendő nagyságának 
záloga" czímmel előadást tartott ifj. Victor János. Dutka 
Ákos : Krisztus álma. Előadta Pröhle Vilma bh. Biblia-
magyarázatot tartott Kiss Ferencz egyetemi tanár. Ber-
zsenyi-Nagy: Fohász. Előadták Kacskó János, Balázs 
Győző, Szaplonczay Bertalan IV. éves theol. Himnusz. 

A debreczeni Testvér-Egyesület május hó 28-án 
délután tartotta a Kossuth-utczai templomban utolsó val-
lásos-estélyét ebben az évadban. 

A pápai ref. leány egyesület május 28-án délután 
tartotta évi közgyűlését Széky Aladárné elnökletével, jú-
nius 7-én pedig hangversennyel egybekötött tombola-
estélyt rendezett, mely minden tekintetben fényesen si-
került. 

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségé-
nek hadifogolygyámolító irodája (Budapest, VIII., főher-
czeg Sándor-u. 28.) arra kéri a nt. lelkészurakat, hogy 
az alábbi, az iroda munkájára vonatkozó értesítést legye-
nek szívesek gyülekezeteikben közzétenni: Levélközre-
títés. Magyarul írt levelet lehetőleg ne küldjön, mert ez 
nem megy át biztosan az orosz czenzurán és nagyon 
késlelteti a többi küldeményeket. Legjobb egyszerű zöld 
hadifogoly-kártyára írni röviden, gömbölyű betűkkel, né-
metül. A hadifogoly czíme nagyon olvasható legyen. 
A levelet vagy levelezőlapot borítékba kell tenni és így 
czímezni: Megyercsy Béla országos titkár Budapest, VIII., 
Főherczeg Sándor-utcza 28. A borítékra ezt kell írni: 
Hadifogoly-levél. A levélközvetítés ingyenes, de ha teheti, 
mellékeljen költségeinkre adományképen 25 filléres posta-
bélyeget, mert nekünk nincs portómentességünk. A leve-
lezőlapokat ne varrja össze. A pénzt küldje postautal-
ványon. A hadifogoly czímét olvashatóan írja a szelvény 
hátlapjára. Csak kicsit is olvashatatlan czímre nem kül-
dünk pénzt. Az utalványt küldje a fenti czímre; írja rá 
az utalvány szelvényére a hadifogoly atyja ós anyja nevét 
is. (Személyazonosság megállapítása végett.) A pénzt az 

Ön koczkázatára küldjük. Felelősséget semmi irányban 
nem vállalunk. Költségeinkre levonunk a küldött összeg-
ből 10%-ot. Ha levélben is értesít a pénzküldésről, úgy 
a levélboritékára írja r á : „Pénzküldés". Ha érdeklődni, 
tudakozódni akar a hadifogoly után, rövideo írja meg a 
hadifogoly adatait. Ha eltiint után tudakozódik, írjon 
előbb az ezredéhez s az onnan kapott írást küldje be 
az irodának. Az ilyen levelek borítékára írja r á : Tuda-
kozódás. Csomagot ós könyvet nem közvetítünk. Cso-
magot a postán küldje a hadifogoly czímére. Ha kevés 
holmit küld is, úgy pakkólja, hogy a csomag ne legyen 
túl kicsi. Könyvet szintén a postán küldjön. Ne legyen 
a könyvnek kötött táblája és 1913 előtti legyen. Taná-
csos, hogy ne legyen V2 kg.-nál nehezebb. 

GYÁSZROVAT. 
Kiss János, a szombathelyi ev. egyháznak majdnem 

negyven éven át hű lelkipásztora, május 22-én meghalt. 
Tóth Imre mátészalkai ref. tanító, életének 51-ik 

évében, súlyos szenvedések után, május hó 25-én elhunyt. 
Ureczky Sándor nyírbátori ref. tanító, póttartalékos, 

hősi halált halt. 
Sebők Zsigmond, a kiváló, rokonszenves író, a ki 

annyi szép írásával gyönyörködtette gyermekeinket is, f. 
hó 4-én meghalt. Temetése 7-én volt a kerepesi-úti temető 
halottasházából. Az egyházi szertartást Raffay Sándor ev. 
lelkész végezte. A temetőben többen tartottak beszédet; 
a Kisfaludy-Társaság részéről Vargha Gyula mondott 
búcsúbeszédet. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Á. S. K—d. Az illető összeg el van könyvelve, nyugtázása 

tévedésből maradt el eddig. — 0—y Gy—gy. B—a. Majd alkal-
milag szóvá tesszük az illető szomorú dolgot. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

PÁLYÁZAT. 

Pályázat. 
A békési ref. főgimnázium fenntartó-testülete pályá-

zatot hirdet az intézetnél megüresedett matematikai-fizikai 
tanszék betöltésére. Ha a tanszék rendes tanárral töltetik 
be, fizetése az iskola pénztárából évi 2400 K törzsfizetés 
és 650 K lakáspénz. Á törzsfizetéshez járul az állami 
fizetéskiegészítés, továbbá öt évenkint öt ízben 200—200 K 
korpótlék. A lakáspénz az egyházi törvényeknek megfele-
lően van rendezve. Ha a tanszék helyettes tanárral töl-
tetik be, fizetése az 1916—17. tanévre 2000 K. 

A megválasztott rendes tanár egy esztendei sikeres 
működés után fog megállandósíttatni. 

Az életkort, a vallást, a képesítést, az eddigi eset-
leges szolgálatokat, az egészségi ós a családi állapotot 
igazoló okmányokkal felszerelt pályázatok f. é. június 
hó 30-ik napjáig a békési ref. főgimnázium igazgatósá-
gához küldendők. 

A tanszék betöltése a fenntartó-testület jogkörébe 
tartozik s a megválasztott tanár azt 1916. szept. 1-én 
köteles elfoglalni. 

Békésen, 1916 május hó 17-ik napján. 
Dr. Márk Ferencz, 

az igazgató-tanács elnöke. 



HIKDETESEK. 

Serdülő fía, unokája , barát ja , ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a -JÉ -js -jc -jc & =AT m 'Jc - j í - j í^ 

„ C s e r k é s é h í r a d ó t " 
Havi közlöny* Szerkeszti dr. Papp Gyula. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fill., kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtes tparancsnokság. 'Félemelet J07. sz* 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
H E I M H . 

caáas&El é s k±ré t ly l 
u d v a r i s z á l l i t ó 

H 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. róssóre. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
osak ezze 

a védő-
t e g y g y e i . 

M E I D I N C E R - Q F E N 

& H - H E I M ^ 
Prospektusok és költségvetésik Ingyen és bérnentm. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvsrbsn. 

M á r i a V a l é r i a tttosa ÍO. 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendelj éjk meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

® ® ® 

® 

® ® 

® ® ® ® ® 

® ® ® 

E B R E S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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. ® 
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E R Z S É 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 épiijt minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

CSUHA ANDRÁS S5%& 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

R I E O E R O T T O 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 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 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

finn 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság; 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540*— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000-.— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000'— K 
19.200,505 — K 

® ® ®®® ®® ® ® ® ® ® ®®@ ®® ®®@ ® ® ® ® ® ® 

Biztosiiott tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
, „ „ jégben „ 
Élelüzlet állománya 

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 
nélkül. 



!! Legújabban megje lent Könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3 — 

Akarsz-e d iada lmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás f á j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó r ában . írta Ujlaky Vilma —.08 
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 ember . írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A k ik az Istent szere t ik . írta Fejér Endre . —.08 
208. Az igazi is tentisztelet . írta Kiraer 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 hétpecsé tes könyv. írta Bitay Béla . . . —.08 
214. Élet a ha lá lban . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon val lás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János . írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.08 
217. A haza i föld. Irta Lengyel Gyula * —.08 
218. Janes i . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Áes Janesi . írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendelésehet hér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest V. ker., Bkadémia-utcza 4. sz. 

( j r 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
CB. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fúvó- é s 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 m e l y 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az ülesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi inesterhegedűk 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 6kor.-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 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 
s z ö v e t k e z e t tartozik 6 0 m i l l i ó korona 
évi árúforgalommal. 

Egy tábori lelkész 
ha rez té r i naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és irói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harezoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márczius idusán. Őszi imádság. Hareztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 XIOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára e legáns vá-
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Az Élet Könyvéből. 
Erős szív. 

. . . mert erős szívű volt, 
mintha látta volna a láthatat-
lant. Héber 1. 11.27. 

Erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. 
A legnagyobb hősök közül való volt. Szobrász vésője 
márványból véste ki képzeletbeli alakját. A Héber levél 
írója egy-két jellemvonásának papírra vetésével márvány-
nál, ércznél maradandóbb emléket állított neki. A hit 
hősei között egyike a legnagyobbaknak Mózes. Nem akkor 
volt hős, mikor honfitársa bántalmaztatásán felindulva le-
ütötte az egyiptomit, ő maga- is gyengeszívűnek érezte 
ekkor magát, nem volt büszke tettére, elmenekült követ-
kezménye elől. Erős szívű hőssé akkor vált, mikor elő-
ször látta az égő, de meg nem emésztő lángot a csipke-
bokorban. 

Erős szívű maradt, mert a közössége állandó volt 
a Láthatatlannal. A mikor népe keseredett szívű, zúgolódó, 
kicsinyhitű volt, az ő szíve akkor volt erős, bizakodó, 
törhetetlen hitű. A titka ez volt: mintha látta volna a 
Láthatatlant. 

Olyan jóleső érzés fogott el. mikor Carlyle-nek a 
hősökről írt nagyszerű jellemrajzai között az Úr Jézusét 
nem találtam. Nem is lehet őt a hősöknek semmiféle 
szempontból összeállított sorozatába behelyezni. Mózest 
igen; még akkor is, ha kimagaslik közülük. A hősök 
között nagyon sokat fel tudnánk említeni azok közül, a 
kik Jézus Krisztus által váltak hősökké, de magát Jézust 
nem bírná meg a sorozat. Az erős szívű hithős mintha 
látná a Láthatatlant! Jézus azt mondja a láthatatlan 
Atyát látni kívánó Filepnek : A ki engem látott, látta az 
Atyát. Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok és 
az Atya bennem van ? 

Az igazán keresztyén embernek erős szívűnek kel-
lene lenni, hiszen sokkal többet láthat a Láthatatlanból, 
mint Mózes! Az első lépés az erős szívhez a tiszta szív. 

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják 
„Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az erős lelket 
újítsd meg bennem." Erőm tíznek ereje, mert a szívem 
tiszta mondja tapasztalatból a középkor keresztyén 
lovagja. 

A paráznaságba nem merült katona mindig bátrabb, 
erősebb szívű, mint a buja, megfertőzött testű és lelkű 
szerencsétlen társa. 

Tiszta szívű, a Láthatatlant valóságnak érző s épen 
ezért erős szívű emberekre van szükség a fronton és a 
front mögött. Erős szívű vezetőkre, a kik a csüggedő, 
zúgolódó, reménykedni kitartóan nem tudó népnek pél-
daképei lehetnek. 

Erős szívű vezetőkre, a kik a háború alatt el nem 
veszítik reménységüket, bizakodásukat, a kik már most 
készülnek tervszerűen a tűzvész eliilése után a romok 
eltakarítására s a jövendő építésre. Erős szívű vezetőkre 
minden téren, a kiket nem szédít el, nem térít el az 
igaz útról a saját érdekük, viszont nem félemlít meg az 
érdekeltek neheztelése, fenyegetése. 

Várunk a jövendőben jobb világot, mint a milyen 
a múltban volt. Ezért véreznek, ezért válnak csonkákká, 
bénákká, ezért halnak meg szeretteink. Várunk igazsá-
gosabb teherfelosztást, méltányosabb jogelosztást, várjuk 
azt, hogy ne olyan kínos keserves legyen fárasztó mun-
kánk után a megélhetés, mint a milyen nemcsak a je-
lenben, hanem mint a milyen volt a múltban. Sokan a 
jelenben visszasóhajtják a multat, mi jobb jövőt remé-
lünk és akarunk. Olyan erős szívű vezetőkre várunk, a 
kik ezt merik ígérni. De csalódni sem óhajtunk. Ebből 
is elég volt. Erős szív biztosítékául azt kívánjuk, hogy 
vezetőink ne csak mondják, hanem tettekkel bizonyítsák, 
mint az erős szívű nagy hithős: Mózes, hogy ügyéinek, 
úgy járnak, mintha látnák a Láthatatlant. —I. 

Távíratmegváltási lapok 
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám), jt jt jt j t 



TANÉVVÉGI GONDOLATOK. 

I. 

Isten segítségével immár a második háborús tanév 
végéhez érkeztünk. A mikor a háború megkezdődött, azt 
hittük, néhány hét alatt vége is lesz. Lett belőle egy 
év . . . két é v . . . Hamarosan beletaposunk a harmadikba 
i s . . . A jó Isten bizonyára megkímél minket attól, hogy 
ebből is egész háborús esztendő v á l j é k . . . Az e fölött 
való aggodalom tölti be lelkünket most, a második há-
borús tanév végén is. 

Iskoláink az egész vonalon megérezték, nagyon is 
megérezték a nehéz, háborús esztendőket. Hiába, mégis 
csak igaza volt a régieknek: a harczi zajban hallgatnak 
a múzsák. Nehéz őket a tanároknak, tanítóknak megszó-
laltatni. De a tanuló ifjúság is nehezen hallja meg a 
nagy harczi zajban halkan szóló szavukat. Nem is csoda: 
nagyoknak, kicsinyeknek a lelke máshol jár, máshova 
száll m o s t . . . A tanítók lelke ott van fiaiknál, rokonaik-
nál a véres harczmezőkön, a tanítványoké apáiknál, idő-
sebb testvéreiknél. Csak féllélekkel taníthat a tanító, 
tanulhat a tanuló . . . 

A legalsó és legfelső oktatás érezte meg leginkább 
a háborút. Elemi iskoláink jó részéből elvitték a tanító-
kat. Vagy összevont tanítás folyt vagy a lelkészek, se-
gédlelkészek tanítottak vagy szünetelt a tanítás. A hol 
taníthattak is, a későn kezdett tanévet még korábban 
kellett befejezni. Szükség van ilyenkor, a mikor az erős, 
izmos karok puskát emelnek, kardot forgatnak, a leg-
kisebb gyermek munkájára is a ház körül és künn, a 
földeken. 

Középiskoláink külső képe változott a legkevésbbé. 
Mindössze némi apadás a tanárok és a tanítványok szá-
mában. Néhány ú j arcz a tanárok sorában, egy csomó 
heted-nyolczad osztályú diák gomblyukában meg az év 
végén a besoroztatást jelző nemzetiszínű sza lag . . . De a 
diákok rémének, az érettséginek, a képesítő vizsgának 
a képe annál inkább megváltozott. A diákok fele, néhol 
még nagyobb része máshol tesz most érettségit, képesí-
tőt. Karddal írja az írásbelijét, puskaropogással, ágyú-
szóval teszi a szóbelijét. Ezen az érettségin, ezen a 
képesítőn fiaink küzül senki sem bukik meg. de — fáj-
dalom — sokan, nagyon sokan esnek e l . . . 

Főiskoláinkon érzik meg talán a legjobban az im-
már megismétlődött háborús esztendő. Egészen elnéptele-
nedtek . . . Nem is lehet ilyenkor jogot tanulni, mikor a 
világháború csaknem minden jogot halomra dönt és egye-
dül az ököljog érvényét ismeri e l . . . Bajos is ilyenkor 
filozófiát tanulni, a mikor csak az életről, a halálról el-
mélkedhetik csaknem mindenki . . . S ki tanulja most ide-
haza az orvosi tudományokat, mikor a csatatereken, a 
kórházakban ezer meg ezer újabb orvosra volna szükség ? ! 

Még theologiáink is nagyon megérezték a háborús 
esztendőket. Hallgatóink száma nagyon megcsappant. Új 
hallgatókat nehezen kapunk. Még mielőtt beiratkoznának, 
besorozzák és részben el is viszik őket. A kit elvittek. 

azt a háború vége előtt nem is eresztik vissza. Az idén 
sem eresztették. Hiába igazolták ők, igazoltuk mi theo-
logus voltukat, hiába biztosította ezt a honvédelmi mi-
niszter rendelete a hallgatók utolsó három évi átlaga 
számára! 

A kik megmaradtak, azoknak a jórésze is részint 
kórházi szolgálatot végzett, részint tábori lelkésszé lett 
papokat helyettesített. Mind a két téren még több tlieo-
logusra lett volna szükség. A hányat csak lehetett, oda-
adtunk. Betegeink, árván maradt gyülekezeteink, vallás-
tanítók nélkül maradt gyermekeink : ezek most az elsők. 
A theologiai tudományokra csak ezek után gondolhatunk. 
A mindennapi élet türelmetlenül kér, követel, nem vár : 
a tudománynak kell meghoznia az áldozatot. 

Zúgolódás nélkül meghozzuk ezt az áldozatot is, 
hiszen most mindenkinek föl kell áldoznia mindenét, a 
mije csak van, csak hogy minél hamarabb fölragyoghas-
son reánk újból a békesség szent napja! A béke azon-
ban korántsem fogja visszaállítani a régi állapotokat is-
koláink és egyházi életünk terén sem. Egész sereg ú j 
problémát tár majd elénk, a melyek nem kevésbbé ne-
hezek, mint a háborús problémák. Ezeket is meg kell 
oldanunk! Ezekről majd legközelebb szólunk. 

TÁRCZA. 

Baksay Sándor . 
I. 

Néhány nap múlva lesz esztendeje annak, hogy bol-
dogemlékű püspökünk meghalt. Arczának vonásai még 
emlékezetünkben vannak, emlékezetünkben vannak mély 
tekintetű szemei, melyekben gyermeteg, de gazdag kedé-
lye tükröződött vissza, még hallani véljük szavát. Beszéde, 
egykor a szívek mélyéig ható hangja az utóbbi időben, 
emlékezünk reá, elvesztette érczét, mint nvelvtelen harang, 
(le jóságos arczkifejezése megmaradt akkor is. Köteles-
ségéhez híven jelen volt a kerületi gyűléseken. Keveset, 
vagy épen semmit sem beszélt, csak égő szemei beszél-
tek: „megnémultam és nem szólok, csak cselekszem az 
én mennyei atyám akaratát. Szűnj meg cselekedni, part-
hoz közeledő hajó, szűnj meg evezni; vond be vitorlái-
dat, áldozó nap, hívd össze sugaraidat. Szóltam, míg szó-
lanom engedtél, cselekedtem, míg cselekednem engedtél. 
Még hátra vau egy tanításom." A küzdelmes, szép, el-
múlt világnak itt maradt képviselője így tanított néma 
ajkaival: „Légy kitartó, hív mindhalálig!" Nemsokára 
aztán, hogy ott feküdt nyoszolyájában várva az órát, a 
mikor a hit látássá változik, nyájas arczával, nyugodt 
tekintetével a legnagyobb feladatra tanított, megtanított 
arra, hogyan kell meghalni. 

Baksay Sándort ott betegágyában valami szemmel-
láthatólag támogatta, erősítgette. Agya körül nyoma sem 
volt az aggodalomnak, szívesen hallgatta a beszélgetést, 

* A theol. akad. évzáró-ünnepén tartott beszéd. 



miközben szemeit g, beszélőn pihentette. Mi adhatott neki 
olyan erőt ? Valamikor még jóval előbb, amikor a tudo-
mány, művészet, a természet örömeiről prédikált, kiemelte, 
hogy mindez elmúlik. Felveti a kérdést: „Ha majd köze-
líteni fogok a végső elsötétüléshez, vájjon teljesen el le-
szek-é hagyatva a halál nagy pusztaságábaii ? Vájjon 
vége lesz-é ott minden örömnek?" Kész a felelettel: 
„ N e m . . . akkor is ott áll, ott látom az én megváltómat 
s hallom bátorító szavá t . . . Igen, a halál elköltözés innen, 
de egyszersmind megérkezés az örök hazába, úgy, hogy 
egész lelkemmel átérzem, egész szívemmel befogadom és 
vallom annak a haldokló keresztyénnek utolsó gondola-
tát, a ki a halál révén nyugodt, derült kedéllyel így 
szólt: „Én Istenem, az élet jó, a halál is jó, mind a kettő 
a te adományod, áldalak érette. Halála csendes volt, mint 
élete. Erre a halálra is elmondhatta a költő: „Itt a vég-
harcz ismeretlen. Lehet-e meghalni szebben ?" 

Egy éve annak, hogy Baksay Sándort kikísértük a 
temetőbe s most az évforduló előtt itt állunk elüljárók, 
tanítók és tanítványok, hogy tekintsünk vissza szép életére. 

Erre az életpályára visszatekinteni kellemes. Ez a 
pálya nem vezet kietlen utakon, kopár sziklák között. 
0 a virágos utakat keresi, gyalogösvényében pipacsok, 
búzavirágok között jár. Maga mondja magáról: „Fűvész 
vagyok, csak az vonz, a mi nyílik, a mi ragyog, a mi 
illatoz.", A reá való visszaemlékezésben körülötte mindig 
találunk valamit, a mi vonz, a mi nyílik, a mi ragyog, 
ha nem másutt, hát a szívében. Meg is könnyíti e vissza-
emlékezést : közlékeny lelke feltárja, magyarázza magát; 
midőn dolgairól beszél, szédítő problémákat nem érint, a 
kicsi dolgokba sem botlik meg, mint a ki a szép világ-
ban természetesen él és — a legmélyebb élet tenge-
rére száll. 

Baksay Sándor azok közé a szerencsésebb emberek 
közé tartozik, a kik pályájukat eltalálták. Pásztornak 
született, a nyájhoz szegődött s miközben azt vezette a 
kies mezőkön, a szép híves patakok felé, virágokat gyűj-
tött, merengett, mosolygott. Fölötte ragyogott a kék ég-
bolt, bensejét beragyogta, melegítette költői géniuszának 
fénye. Keresés nélkül megtalálja a neki való utat. Igen 
jellemző az a néhány szó, a melyben pályájának az ele-
jéről megemlékezik, a mikor nagy előszeretettel keresi 
fel Baranya egyházait, kutatja föl azok könyves polczait, 
azután prédikál jókedvvel és bőséggel. „Azok (az egy-
házak), így tájékoztat Baksay, engemet elláttak köny-
vekkel, én meg őket predikácziókkal. Másfél év alatt az 
egész Baranyát végigprédikáltam s alig volt vasárnap, 
melyen az én jól betanult predikáczióm egyike vagy má-
sika, a szép Baranya valamelyik templomában meg ne 
ríkatta volna azokat a tisztes, szabályos, fehér arczokat, 
kik a czinterem gyalogszékeiről figyelve, szegezték rám 
tekintetüket! 

Ezekben a szavakban több van afféle reminisz-
szencziáknál, viszatekintésnél. Van benne itt-ott egy és 
más, a mi a későbbi Baksayban megizniosulva, hatá-
rozottabban jelentkezvén, egyéniségének, életének jel-

lemző sajátsága. Baksay ifjúkorának nekilendülésében a 
sikerből egy betűt sem ír a saját rátermettségének, te-
hetségeinek számlájára. Akármilyen kicsiny dolognak lát-
szik is ez, megvan annak a maga jelentősége, mert 
ebben a szerény Baksay jelentkezik, a ki szerény véle-
ményt táplál maga felől. Pályáján elér mindent, a mit 
egy református papi ember elérhet, felemelkedik a püs-
pöki székbe, hazája első tudományos intézetének, azután 
törvényhozásának tagjai közé s lelkében mégis meg-
marad egyszerű lelkipásztornak mindvégig, a kihez bárki 
is bizalmasan fordulhatott s a ki a legigénytelenebb le-
velet sem hagyta válasz nélkül. De ne kerülje el a figyel-
met az sem, a mit azokról a bizonyos predikácziókról 
mond, a melyeket jól betanult. Ezekben a szavakban a 
későbbi szorgalmas Baksay jelentkezik, a ki egész éle-
tén át megkülönböztetett gonddal készült predikáczióira 
mindig; azokat leírta és jól betanulta. Megbecsülte a 
szószéket. Bármennyi gonddal készült is el, még így is 
bizonyos aggodalommal fogott hozzá a felséges titkok 
fejtegetéséhez. Magasztosak ezek, nem szabad hozzájuk 
vakmerően közeledni. Már a püspöki székben ül, a mikor 
kijelenti, hogy „szíve reszket örömében, szíve retteg fé-
lelmében" a fenségnek láttára, csekélységének tudatában 
és ezen magatartása olyan igaz, természetes, annyira 
összhangban van egész magatartásával! Predikáczióiban 
nem egyszer találkozunk az ilyen helyekkel: „Nincs is 
egyéb, a mi engemet e tárgy fejtegetésében aggasztana, 
mint magának a tárgynak ragyogó szépsége, csaknem 
kimeríthetetlen mélysége, legalább annak gyöngeségéhez 
képest, a ki azt előttetek fejtegetni fogja". A mi azt a 
visszatekintést a maga egészében illeti, ez az egész a 
későbbi lelkes Baksayt jellemzi. Azok az első nekilen-
dülések mindenesetre olyan emberre mutatnak, a kinek 
eszeágában sincs életét pusztán a mathematika elvei 
szerint berendezni, olyan emberre, a kit lelkesít valami. 
Bizonyosan nagyon tele van a szíve annak a fiatalember-
nek, a ki ügyet sem vet a fáradságra, neki indul és az 
egész Baranyát végigprédikálja jókedvvel és bőséggel! 
Tudakozza az öreg könyveket; szeme felcsillan, midőn 
egy-egy jobblielyet talál, tanul, azután megy, hogy a szen-
tek szentébe beljebb vezesse a baranyai magyarokat. 
A fiatal Baksay megérezte azt a varázst, a mely az 
írásból kiárad, a melynek hatása alatt állottak mindazok, 
a kik pályájukon nyomokat hagytak maguk után, azt a 
varázst, a melyről, Faber Stapulensis, a franczia refor-
mátor öreg korában így nyilatkozik: „Ennek kellemetes-
ségét e földön meg nem közelíti semmi". 

Távol legyen minden kicsinyesség, az a föllendülés 
az élet tavaszán összekapcsolva Baksay Sándornak egész 
életén át kifejtett munkásságával, figyelmet érdemel. 
Olyan lelkesedésre mutat, mely rokonszenvből, sőt sze-
retetből táplálkozik. Az ilyen embert ég és föld választja 
el attól, a ki „jégkebelben fásult szivet zár". Ez a titka 
Baksay Sándor működésének,, hatásának a szószéken, a 
szószéken kívül, a mely Istentől adott talentumaival kap-
csolatban az embereket nemcsak lefegyverezte, hanem 



meg is nyerte. Tehetség, de ezt a tehetséget emberséges 
szív melege vezette, a mely a rideg légkört ösztönszerű-
leg kerüli. „Nem kerestem soha az emberek kedvét 
így tájékoztat önmaga maga felől —, de úgy van alkotva 
az én alkotóm által az én lelkem, hogy mégis éreztem, 
hogy vágyok mindenkinek a szeretetére, nem úgy, hogy 
keressem, hanem úgy, hogy azt a szeretetet megelőzzem 
és mindenki iránt szeretetet necsak mutassak, hanem 
érezzek is bensőmben és gyakoroljak. Ha az a vér ereim-
ből kifolyna, a mely mások iránt ellenszenvet érez, az 
semmi bántódást az én szervezetemben nem tenne. Ez 
a szeretet vezette az én gyarlóságomat." 

Miután egy pillantást vetettünk a fiatal Baksayra, 
keressük most fel az öreg Baksayt, a kit a közbizalom 
a püspöki székbe emelt. Több, mint ötven esztendő vá-
lasztja el a két időpontot. Félszázad, nagy idő! Ki-
számíthatatlan és elmondhatatlan változások folynak végbe 
alatta, mégha egy embernek életét vesszük is számításba. 
„Tempóra mutantur et nos inutanur in illis." Baksay 
tanuja volt ezalatt az ötven esztendő alatt nemzete gyá-
szos korszakának, majd pedig lelkesedésének; figyelem-
mel kísérte a Haza Bölcsének lépéseit, látta nemzetének 
felvirágzását, tanított ezalatt kedve szerint a kathedrán 
s az íróasztal mellett, megírta maradandóbecsű munkáit 
és szenvedett horzsolódásokat, a melyektől megkímélve 
senki sincs. 

Baksay Sándornak csak külsőjét változtatta meg 
az a félszázad, lassankint barázdákkal szántván be ar-
czát, azonban a lényegét illetőleg a régi maradt; ő azok 
közé az emberek közé tartozott, a kik eredeti bélyegüket 
mindvégig megtartják, a kiknek lelki tulajdonságain az 
idő mitsem változtat. Ugyanazok az eszmények, ugyan-
azon hévséggel lelkesítik, mint egykoron, a mikor az 
egész Baranyát, mint ifjú, „végigprédikálta", Ajkán úgy 
folyik a szó, mint egykoron, régesrégen s miközben be-
szél egyszerűen, nyájasan, megnyilatkozik előttünk az 
ember, a kinek költői lelke az evangélium szelleme által 
vezettetve az élet nagy titkát megismerte. Arról, a mi 
vezette, röviden számol be, de a rövidre fogott szavakba 
bele van foglalva a keresztyén élet minden erénye, 
minden mélysége, minden magassága : „Hinni, remélni, 
szeretni, engedni, megalázódni, szenvedni, ellentállani, 
harczolni, meghalni és mindezekben keresni és megtalálni 
az életet." „Mert a ki elveszti életét én érettem, meg-
találja azt." Ha ezekben a szavakban azok az elvek 
vannak kifejezve, a melyek önmagával szemben vezették, 
a lelkipásztornak kötelességeit ezekben a szavakban 
körvonalazza: „Bátorítani, tartani, feddeni, kiáltani, vi-
gasztalni, felemelni, világítani, vezetni, kényszeríteni az 
élő Istenhez a lelkeket; felszedni a maradék darabokat, 
hogy abból semmi el ne vesszen, összegyűjteni és lé-
lekkel megeleveníteni a szétszórt csontokat; szolgálni 
mindeneknek tűréssel, alázatossággal: ez minden lelki-
pásztor tiszte mindenütt".-

Dr. Pruzsinszky Pál. 

B E L F Ö L D * 
A Budapest i Evangél iumi Ker . Diákegyesü le t 

j e len tése az 1914—16-iki esz tendőkről . 

JIÍ. 

Fájó veszteségeink nekünk is voltak a háború fo-
lyamán ; Ruzsás Antal ped. halig, és Mauchs Jenő sze-
nior tagunk hősi halált haltak a haza védelmében, Papp 
Gyula medikus barátunk orosz fogságban van, Németh 
László technikus társunkat pedig betegség által vette 
magához az Úr. Bár aránylag csekélyek a veszteségeink, 
mégis rendkívül fájdalmasak, mert nagyon szerettük az 
elk öltözötteket. 

A nagyközönséggel való érintkezésre elsősorban 
nyilvános estélyeink szolgáltak alkalmul, a melyeket — 
felbuzdulva az első sikereken — hónapról hónapra meg-
tartottunk. A Theologia dísztermét minden egyes esetben 
ingyenesen élveztük dr. Szőts Farkas internátusi igazgató 
úr szívességéből. Főleg két dolgot igyekeztünk az estélyek 
által közelvinni a közönség szívében: a diákságnak, mint 
a nemzet jövendő vezető rétegének a nagy fontosságát és 
a diákság evangéliumi nevelésének égető szükségességét 
és sürgősségét. E nemű munkánk eredményeit máris nagy 
hálával élvezzük. Sokaknak —- úgy látszik — csak az 
alkalomra volt szükség, hogy egy vagy más formában 
azonnal mellénk álljanak segítségükkel. 

Ilyen alkalom volt Önkéntes-Otthonunknak a meg-
szervezése, a mellyel egyesületünk már régen érzett 
kötelezettségét rótta le a hadbavonult diákság iránt. 
Olyan helyet igyekeztünk újítani nekik ezáltal, a hol 
magukhoz illo társaságban nemes szórakozások által 
üdíthetik fel magukat nehéz fáradalmaik után és a hol 
családias melegség és tiszta légkör pótolja az elhagyott 
otthon mindennapos áldásait. Hogy erre tényleg szükség 
volt, azt, in. t, k., nem kell bizonyítgatnom. Különösen 

< a hidegebb téli időkben vált ez az intézményünk a hadba-
vonult diákság kedvelt tartózkodási helyévé. Miután egye-
bek között teauzsonna adását is magunkra vállaltuk, ter-
mészetesen az egész intézmény érdekében oda kellett 
fordulnunk a hölgy közönség jó szívéhez és segítségéhez. 
A visszhang megszégyenítette minden várakozásunkat. 
Egy lelkes és folyton növekedő hölgybizottság vállalta 
az Önkéntes-Otthon gondozását és fáradságot nem ismerő 
áldozatkészséggel tett meg mindent az érdekében. Höl-
gyeink adományoztak és adományoztattak, áldoztak és 
agitáltak. A befolyt különböző adományokat az idő és 
hely miatt lehetetlen felsorolnom ; az érdeklődő a D. V. 
1916 májusi számában teljes listájukat kapja, de mégis 
meg kell említenem dr. Koller G-yuláné és Rajner Ella 
bőkezűségét, a kik által egy értékes zongora és több 
szép berendezési tárgy birtokába jutott egyesületünk 
helyisége. 

A Hölgybizottságtól indult ki és az a köré csopor-
tosult háziasszonyi gárda buzgó munkája által valósult 
meg a húsvéti vásárnak gondolata is, mely egyike volt 



egyesületi életünk legfontosabb eseményeinek. Nemcsak 
meglepő anyagi eredményei által, hanem főképen azért, 
mert munkánkat közelvitte igen sok áldozatkész érdeklődő 
szívéhez és az által biztosította annak jövendő nagyobb-
szabású fejlődését. A húsvéti vásár munkásaival és ada-
kozóival újra a D. V. fenti számához kell utalnom a 
m. t. érdeklődő közönséget. De úgy érzem, hogy köte-
lességem itt is leghalásabb köszönetünket fejezni ki 
illusztris védnökeink, hatos bizottságunk, háziasszonyaink, 
pártfogóink és különösen az egésznek agitáló lelke : dr. 
Szőts Farkasné nt. asszony iránt. 

Külön meg kell emlékeznem a nagyközönséggel 
való érintkezésünk kapcsán egyesületünknek 1916 feb-
ruár 27-én tartott imanapjáról. Ezen a napon a Keresz-
tyén Diákok Világszövetségének keretébe i tartozó összes 
nemzeti mozgalmak és helyi csapatok egyszerre borultak 
Isten elé a közös ügy érdekében. Ez a napot mi arra 
használtuk fel, hogy az összes fővárosi prot. templomok-
ban egy és ugyanazon időben ismertettük mozgalmunk 
ügyét a nagyközönség előtt. Ezzel egyszerre akartuk át-
fogni a fővárosnak irántunk érdeklődő közönségét. Körül-
belül 1800-an hallgatták ismertetésünket, szükségeinket 
és hisszük, hogy sokaknak lelkében hálás talajra talál-
tak a pazarul szórt magvak. Ezt a bevált próbálkozá-
sunkat, mint „diáknapot", rendszeresíteni fogjuk gyüle-
kezeteinkben. 

* 

Végére érve mondanivalóimnak, lehetetlen lezárni 
azt annak a hálateljes megállapítása nélkül, hogy a há-
ború, ha egyik irányban megapasztotta is munkánkat, 
egy másik irányban épen az váltotta valóra régi remény-
ségünket és ezáltal nem sejtett fejlődést és lehetőségeket 
nyitott meg egyesületünk előtt. Most már csak rövid idő 
kérdése, hogy a nagyközönség lelkes támogatása mellett 
diákotthonokat — igaz családias otthonokat — állíthatunk 
fel a főváros különböző pontján és ezáltal is megpróbál-
juk végezni diákságunk evangéliumi nevelésének sürgős 
munkáját . Közel érezzük magunkat annak a megvaló-
sulásához is, hogy hazatérő barátaink munkaerejének 
egy részét szocziális munkák alakjábbn értékesítsük a 
nemzeti és társadalmi élet számára. A garanczia rá ott 
van e két évnek az örömteljes tapasztalataiban ós abban 
a hitben, hogy a ki elkezdte a jó dolgot általunk, el is 
fogja végezni azt. 

Deme László. 

Falusi levél.* 

Nagy, elvi harczok addig szépek, míg csak elvi 
kérdések körül forognak és nem nyomulnak előtérbe 
nevek, a kik iránti rokonszenv vagy ellenszenv lesülyeszti 
az elvi harczot a személyi kérdés alacsony nívójára. Ezt 
a szabályt mindig szem előtt tartom és h a : ad honiméin 
megyek, nem a személyt bántom, hanem az elvet, a 

* Ezt a pünkösti számunkból kimaradt levelet helyreigazítás-
ként küzöljük és vele ezt a vitát lezárjuk. 

gyarlóságot, a vétket, a melyet képvisel, igyekezvén a 
klinikai gyakorlat szerint a sebet a gyógyulásért vágni, 
nem pedig a test fájdalmáért! 

Ezzel az intenczióval kiáltottam vétót, midőn a Lel-
készegyesület „V"-je a „liberalizmuson alapuló kálviniz-
mus" védelmére kél, mely liberalizmusnak ma a Világ 
és a Nyugat' a temploma, holott a kálvinizmusnak alapja 
csak az evangélium lehet, a helvetica confessioban kife-
jezett világos vallástétel szerint! 

Ez a tiszta értelme, kedves szerkesztő uram, az én 
falusi levelemnek, melybe a „Városi levél" szeretné bele-
szuggerálni, hogy Adyt vértanúvá teszem, azzal, hogy őt 
kidobni igyekszem az egyházból: hogy: „borjúk csodája 
legyen!" • ; 

Tiszta lelkiismerettel mondom, hogy ez eszem ágá-
ban sem volt! Adynak sem nevét, sem személyét, sem 
értékét nem bántottam, nem is akartam. Csak „V" állás-
pontja ellen foglaltam állást, mely a felé a kálvinizmus 
felé hajlik, mely a „köldöknéző" jelzővel képes ellátni 
az imádkozó és Isten dicsőségéért hadakozó kálvinizmust 
és azt előbbre helyezi ennél! 

Ez szomorú, kedves szerkesztő uram! Ebből a fel-
fogásból ered azután az a szomorú, színtelen, élettelen 
kálvinizmus, a mely üressé teszi a falusi és a szép budai 
templomot és a melyet ostorozni eléggé, míg élek, meg 
nem szíinök. Még pedig: épen a Krisztus példáján okulva, 
a ki megmondotta a farizeusoknak hogy: festett kopor-
sók és ostorral verte ki a kufárokat az ő Atyja házából! 
Jézus gyengéd és könyörülő szeretetre hajló csak a 
megtérő bűnössel szemben volt, de a megátalkodottra ^z t 
mondá, jobb volna malomkő a nyakán, hogy tongerbe 
vettessék ! Csakhogy a ma egyházi emberei közül sokan 
a disztingválásban gyengék, midőn Jézus gyengédségével 
és szeretetével eltakargatják a bűnt, bekötözik a sebet 
ós ki nem fakad, hanem fertőzteti a testet. Csak hogy 
legyen „békesség", „szent szeretet", a melyben több a 
rothadás és a veszedelem, mert életet, javulást akadá-
lyoz meg! Ezért züllenek gyülekezetek, ezért pusztulnak 
egyházak és ezért hidegednek: lelkek! 

Hány ilyen szeretettel betakargatott seb van egy-
házunk testén, azt tán H. B. bátyám is érezte és tudja 
már működése folyamán! A seb kivágni és kitisztítani 
való, csak — bátorság hiányzik hozzá sokszor! 

Nyilvánvaló, hogy a védelembe vett Adyt én nem 
bántottam ! Boldogítsa őt liberalizmusa és világosítsa meg 
őt a Városi levél világossága. 

• A kategorikus kérdésre : hogy olvastam- e Ady mun-
káit és ismerem-e őt ? Munkáit: igenis, falusi magányom-
ban olvastam, mert nem zárom el lelkem a modern haladás 
elől és épen azért végtelen fájdalommal kell látnom, hogy 
ez a szép tehetség nem Isten dicsőségéért hadakozik, 
hanem, mint a kormánylapát nélküli hajó, melyen sok 
az utas és a municzió, maga körül forog nagy íveletben. 
össze-vissza ós sem maga a hajó nem jut kikötőbe, sem 
pedig utasait nem tudja a biztos kikötőbe: a Jézus által 
kijelentett boldogságra és Isten országába eljuttatni! 



Vajha sikerülne Ady lelkébe kormánylapátul a Jézus 
szavát tenni, vajha a pünkösti lélek őt is beárnyékolná, 
micsoda felséges tolmácsa lehetne ama magasabb égi 
igazságoknak, a melyek meglátására Pál elragadtatott: 
vallom, igaz nyeresége lenne a társadalomnak, a hazá-
n a k . . . De így? Fitymáló kevélységgel lenézi a „köldök-
néző" kálvinizmust és a „L—t" ennek védelmére kél, 
szomorú ós bizonyos záloga a megtérni nem akarásnak! 
Ez a kevélység azt követeli, hogy nagynak tartassék és 
tiszteltessék a lenézett kálvinizmus körén belül is. egész 
az irodalmi esten való előadásra való felkérésig! 

A fillért, ha a porból felveszem, igen, a bíróhoz 
viszem és nem magamnak tartom meg, mert nem jogos 
tulajdonom ! így vegye fel H. B. is Adyt és vigye a Jé-
zushoz, hogy 0 hozza forgalomba és kifényesítve adja 
vissza igaz értékét! 

Balatoni I. 

IRODALOM. 

A háború theologiája. írta Endreff'y János, lajoskomáromi 
ev. lelkész. 

27 oldalas kis füzet ez, mely az Evangélikus Lap 
kiadásában jelent meg. úgy látszik, mint egy sorozatnak 
első száma. 

A füzet első lapjának alján ezt olvashatjuk: Meg-
értő theologia. Szerkeszti: Szimonidesz Lajos. 1. füzet. 
Az első szám áttanulmányozása után érdeklődéssel várjuk 
a pásodikat is. Szerencsés gondolatnak tartjuk azt. hogy 
a theologia problémáit, fejtegetéseit ilyen rövid formában 
nem szakemberek által is megérthető módon oda tárjuk 
intelligens protestáns híveink elé. 

Régi, fájdalmas panasz az, hogy nálunk a világi 
intelligens hívek nem érdeklődnek a theologiatudomány 
problémái, kérdései iránt, sőt hogy nagyon sokan nem 
is hajlandók tudománynak elismerni a theologiát. Hátha 
ez a vállalkozás is hozzájárul a nagy közöny és elfogult-
ság eloszlatásához ! A mi felfogásunk és tapasztalatunk 
ugyanis az, hogy előbb személyes, benső tapasztalatán 
nyugvó hitéletre kell eljuttatni az intelligens egyház-
tagokat, aztán azok lelki szükségből önként oda fordul-
nak a szentírás mellett a pozitív theologiai tudományhoz 
is, de az utat talán ez a füzet ós ezután megjelenő tár-
sai is segítik keresni, sőt megmutatni. 

A régi Prot. Egylet tudományos theologiai művei 
is azért szűntek meg, azért nem találtak olvasó, pártoló 
közönségre, mert nem igen volt valódi bensőséges ke-
resztyén élet. azután meg maguk a művek sem voltak 
ilyen „ életrevalók ". 

A „megértő theologia" elnevezés nem nagyon vilá-
*gos. A füzet tartalmából az tűnik ki, hogy más valami, 
mint a „ skatulyás dogmatikus, vagy csatangoló felvilá-
gosult". 

Nem tudom, milyen olvasóközönségre számítanak 
Szimonideszék, de azt hiszem, az oldalvágasok határ-

talanok maradnak, mert hiszen hány „skatulyás dog-
matikus és csatangoló felvilágosult" theologiai állásponton 
írt munka forog nálunk közkézen ? A német theologiai 
irodalomban még érthető volna, de nálunk, sajna, nem. 
A „megértő theologia" a füzet megállapítása szerint abban 
különbözik minden mástól, hogy kissé „kifejezetten be-
ismerik, hogy Isten sokkal nagyobb, semhogy az ember 
befogadhatná". 

A füzet a kérdések kérdésével foglalkozik: a há-
borúban, annak ezer szenvedésében ráismerhetünk-e a 
jó Isten nyomdokaira? Lehet-e még beszélnünk gond-
viselő jó Atyáról ? A szerző azzal a módszerrel él, a 
mivel a geologusok, az adottságokat, leleteket tudomá-
nyosan feldolgozza, magyarázza. A jelenkor legnagyobb 
ténye, történése a háború. Ez a háború theologiája szá-
mára adottság, de lelet is, a mennyiben Isten lábnyomait 
soha világosabban, nagyobb perspektívában nem szem-
lélhette, mint most. (?) 

A szerző a Tegnap vad harczosainak és a Ma utá-
lóinak nevezi azokat, a kik az Isten büntetését látják a 
háborúban. 

Ezekkel szemben Jóbra hivatkozik, a ki visszauta-
sítja barátainak, hogy úgy mondjuk, primitív theodiczeai 
magyarázatát, a mellyel a szenvedés problémáját, mint 
a bűn büntetését oldják meg. 

Van azonban egy kis különbség Jób ártatlansága 
és a más emberiség erkölcsi állapota között! Ezt nem 
szabad felednünk! Ha csak mint büntetést nem tekint-
hetjük is a háborút, de bizony a theodiczeai kérdés meg-
oldásánál ez is felveendő bizonyos fokig. 

Endreffy a kereszt fényében akarja vizsgálni a 
problémát. Tényleg csak onnét derül fény reá. A sze-
rető Atya szenvedéseken át viszi gyermekeit ós az egész 
világot a tökéletesedés felé. A világfejlődés útja tényleg 
ütközés, liarcz, küzdelem, szenvedés, legalább eddigi 
tapasztalataink szerint. 

De itt épen a kérdések kérdése : Nincsenek Isten-
nek radikális gondolatai a világgal? 

Isten országa eljövetele, Krisztus áldozata után nem 
volna az Atyának más útja, módja a világfejlődés mun-
kálásában, mint a háború, s annak leírhatatlan borzal-
mai? Vallom azt, hogy Isten jelen van a háborúban ís 
gondviselő szeretetével, de hiszem azt, hogy Istennek 
más terve is lehetett az emberiség előbbre vitelére, de 
mivel az ő bölcsesége és akarata az emberrel együtt 
akarta munkálni ezt a dicső czélt és az ember nem 
felelt meg hivatásának, Isten a rosszból is hoz ki jót, 
míg egyfelől a háborúval bizonyos fokig büntet, másfelől 
nevel és a fejlődést, az ő országa terjedését is munkálja, 

Ez is természetesen, mint Endreffy megértő theo-
logiai elmélkedése, csak alázatos vélekedés, épen nem 
mindent kimerítő magyarázat. 

Istent felelősségre nem vonhatja senki, védelemre 
sincs szüksége, abszolút Úr ő, de mégis egész lelkünk 
azt érzi, nem 0 az oka a bűnbeesésnek. Megengedte, 
de nem akarta. Ha már megtörtént -— felhasználja. De 



őrizzen meg bennünket, a szegény, botor emberiséget az 
ilyen úton való fejlődéstől a jövőben. 

A füzetet szívesen ajánljuk olvasásra, terjesztésre. 
Kár, hogy ára, vagy más beszerzési módja, feltétele 
nincsen feltüntetve. —I. 

A „Diákvilág", a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség közlönye júniusi számának tartalma : Nincs 
oly elrejtett dolog, a mi napfényre ne jönne. Expectator. 
Jegyzetek. Mozgalmunk. Hírek. Előfizetési ára diákoknak 
2 K, másoknak 3 K egy évre. Kiadóhivatal Budapest, 
VIIL, Üllői-út 16/B. 

Papp Géza Egy tábori Jelkész naplója czímű 
könyve Jenő kir. herczegnek ajánlva megjelent. 156 l. 
Hegedűs ós Sándor könyvkiadóhivatala, Debreczen. Ára 
csinos vászonkötésben 1"80 K. Az értékes kötet harcz-
téren tartott lelkesítő beszédeket, vigasztaló imádságokat 
és szépen megírt leírásokat tartalmaz. A könyv szerzőjét, a 
ki a magyar prot. egyházi irodalomban előkelő író, több pálya-
díj nyertese (Magyar ref. egyházszertartástan és egyház-
alkotmánytan cz. pályanyertes művét a tanítóképzőinté-
zetekben is tanítják), Jenő kir. herczeg saját czímerével 
és monogrammjával ellátott -emlékgyűrűvel ajándékozta 
meg. A csinos kis kötet, mely a szerző hareztéri tábori 
lelkészi működésének és tapasztalatainak sikerült irodalmi 
feldolgozása. Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában. 

A debreczeni és sárospataki papok a reformáczió 
századában. A reformáczió négyszáz éves emlékére írta 
dr. Szabó József debreczeni koll. tanár. Hegedűs és 
Sándor kiadása. Ára 1'20 K. Jó és érdemes munkát 
végzett a szerző az 51 lapra terjedő, nagy szorgalommal 
és gonddal megírt monografiia kiadásával. A hála és 
kegyelet munkája is volt ez az ő részéről. Sárospatak 
nevelte és Debreczenben teljesíti hűséges szolgálatát. 
Melegen ajánljuk ezt az eredeti kútfő tanulmányokon ala-
jmló kis füzetet olvasóink figyelmébe. 

Megegyezés. A L.—E.-ben olvastuk az eszme fel-
vetését, hogy „jó lenne, ha az egyházi lapok szerkesztői 
és munkatársai is összefognának a közös czélok mun-
kálására". Hát bizony ez nem ártana. Többfelől felhangzott 
már a panasz az egyházi lapok hangja ellen, hogy még 
ezekben a nehéz időkben is bántó, polémikus czikkek 
foglalnak helyet az egyházi lapokban. De ha egyébben 
nem tudunk is megegyezni, abban legalább is jó lenne 
kartelbe lépnünk, hogy az ünnepi számok legyenek men-
tesek bántó, személyeskedő czikkektől. A L. E. se adjon 
helyet ilyenkor még Zoványinak se. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás/ A rádfafvai ref. egyházközség 

Ráez Béla s.-lelkészt, — a kisharsányi ref. egyház-
község (mindkettő Felsőbaranyában) Berényi István tábori 
lelkészt választotta meg szótöbbséggel lelkészéül. — 
A rimamurányi ev. egyházközségben Pallcovics Pál alsó-
sziklási lelkészt 1 szótöbbséggel választotta meg; Du-
rándra Wagner György pozsonyi ev. s. lelkész nyert 
egyhangií meghívást. 

Lelkószbeiktatások. A ráczkevei gyülekezetben 
f. hó 18-án iktatják be Fejes György lelkészt. — Futó 
Zoltán, a békésbánáti nagy egyházmegye esperese két 
lelkészt iktatott be hivatalába, Tóth Jánost Nagyszeszed-
ben és Streleczky Sándort Klopodián. Mindkét végvidéki 
gyülekezet tagjai azelőtt cseh anyanyelvűek voltak. 

Lelkészjubileumok. Kutas Bálint, a törökszentmik-
lósi ref. egyház egyik lelkészé (a másik Olajos Pál) f. hó 

1-én töltötte be lelkészi szolgálatának 25-ik esztendejét. 
Ez alkalommal sokak részéről volt meleg ünneplésben 
része. Örömmel olvastuk a róla szóló tudósítást. De egyet 
nem olvastunk. Azt t. i., hogy lelkésztársa is üdvözölte 
volna vagy hogy részt vett volna az ünnepségen. De hát 
ez legtöbbnyire így szokott lenni a két vagy több papos 
nagy gyülekezetekben. Sok helyen van, féltékenykedés, 
súrlódás, sőt harag és gyűlölködés az Úr szolgái között 
az ilyen helyeken. —: Simon Lajos tarpai lelkész (beregi e. 
m.) 40 éves szolgálati jubileumát ünnepelte multhó2d-án. 

Gyülekezeti diakonissza. A magyar nők buzgósága 
és áldozatkészsége, különösen dr. Misley Sándorné fára-
dozásával, Kunszt Irén mellé egy második magyar misz-
szionáriásnőt akart küldeni Kínába. Somogyi Edit dia-
konissza testvér, a ki e szép feladatra vállalkozott, 
missziói iskoláit bevégézve, a folyó évben akart útjára 
indulni. A háború okozta nehézségek ebben meggátolták, 
így azt az időt a mi útrakeléséig rendelkezésére áll, gyü-
lekezeti munkában fogja tölteni. Erre a munkára a lo-
sonczi református egyház hívta meg, a hol a katona-
otthon vezetésével, a betegek látogatásával, a gyári mun-
kásnők felkeresésével és a nagy katonai kórház, vala-
mint a városi kórház betegei körüli teendőkkel lesz a 
gyülekezetnek segítségére. Még sokra lenne szükség! 

A tiszáninneni ref egyházkerület f. hó 15-én 
tartotta nagy érdeklődés mellett évi közgyűlését dr. Tüdős 
István püspök és Dókus Ernő főgondnok elnöklete mel-
lett. A főtárgy a sárospataki főiskola áthelyezésének ügye 
volt. A reformáczió 400 éves évfordulójának megünnep-
lése tárgyában kiküldött bizottság a kérdés feletti napi-
rendre térést indítványozta. Voltak, kik azt a közvetítő 
indítványt tették, hogy maradjon a theologia Patakon, 
a jogakadémia pedig helyeztessék Miskolczra A közgyű-
lés a bizottsági javaslat mellett döntött. 

Az egyházkerületi választások tárgyában kibocsá-
tott esperesi körlevelek közül az egyiket beklildötte hoz-
zánk Lapunk egyik olvasója, Megütközéssel láttuk mi is, 
hogy a körlevélből az egyházkerületi előértekezleteken 
ajánlottak és a főgondnok részéről ilyenek gyanánt ki-
jelentettek közül nem kevesebb, mint ötnek a neve hiány-
zik. És pedig a lelkészi tanácsbíróságra ajánlottak közül 
hiányzik Haypál Benő neve, a világi tanácsbíróságra 
ajánlottak, közül Oyörffy Balázsé, a lelkészi aljegyzőségre 
ajánlottak közül Patonay Dezsőé és dr. Kováts Istváné, 
a világi aljegyzőségre ajánlottak közül Harsányi Ele-
méré. Ezek közül egyet maga a püspök, kettőt a lelkészi 
főjegyző, egyet egyik esperesünk és egyet egyik kiváló 
világi férfiaink ajánlott. Osztozkodnunk kell beküldő abbeli 
véleményében, hogy az ilyen eljárás nem egyéb, mint a 
választógyülekezetek tudatos félrevezetése. Erre pedig 
egyik esperesnek sincs joga. Azt megteheti, hogy az 
ajánlottak közül a maga részéről még külön ajánl egye-
seket, de a hivatalosan ajánlottak közül egynek a nevét 
sem hallgathatja el, bármily kevéssé tetszik is neki akár 
az ajánló, akár az ajánlott személye! Úgy tudjuk, hogy 
ezt a korrektnek épenséggel nem nevezhető eljárást az 
őszi gyűlések alkalmával szóvá is teszik. 

A dunamelléki ref. egyházkerület székházában 
f. hó 16-án iilt össze az a bizottság Petri Elek püspök 
és Szilassy Aladár e. m. gondnok elnöklete mellett, a 
mely a kerületünk lelkészei részére eső 85,000 K há-
borús £egély kiosztását illetőleg rendelkezett. Az elnök-
ségen kívül jelen voltak Takács József főjegyző. Kál-
mán Gyula, Kátai Endre, Lévay Lajos, Nagy Imre, Balla 
Árpád, Kiss Ödön, Nagy Ferencz, Tóth Sándor esperesek. 
Sógor Endre ker. számvevő és B. Pap István ker. pénz-
tárnok. Hosszas, beható tanácskozás után a bizottság a 



segélyezhető lelkészeket többféle körülmény mérlegelésével 
(állás, anyagi és családi helyzet) két osztályba sorozata az 
egyikbe sorozottak (52) 400, a másikba beosztottak pedig 
(71) 200 K segélyt kapnak. 400 K-t kapnak; Széles 
Áron, Koppány Károly, Keck Zsigmond. Dömötör Lajos, 
Stadler Géza, Vitányi Bertalan, Borsos István, Horváth 
Antal, Józan Sándor, Nagy Imre, Nyáry Pál, Bús József. 
Szigethy József, Lutár Sándor, Kiss Mózes, Szabó Gyula. 
Bocsor László, Kiss Zsigmond, Barsy László, Benedek 
Antal, Csire István, Lampérth Gyula, Kájel József, Nagy 
Benő, Vasváry Sándor, Bocsor Lajos, Molnár Albert, 
Böhönyey István, Kovács Géza. Jánosy György, Paczolay 
Péter, Csötönyi János, Mocsy Mihály, Nagy Ferencz, Biczó 
Pál, Sebestyén Pál, Gerenday Endre id.. Kardos János, 
Kálmán Dezső, Bús Lajos, Széky Géza, Molnár Sándor (Ma-
docsa), Molnár Sándor (Paks), Göde Sándor, Babay Béla, 
Sikó Ernő, Halász István, Papp Albert, Pátkay János, Nyi-
kos Lajos, Pálfy Gábor, V. Balogh Lajos. 200 K-t kap-
nak : Póth József, Kontra János, Szalay Antal, Mészáros 
János, Ruzsás Lajos, Halász Imre, Soós István, Kotzó 
János, Csánki János, Paál József, Varga Sándor (Garé), 
Bajó Károly, Széles Sándor. Szűcs Sándor, Barsi Miklós, 
Koncz Antal, Kozma József, Bóna Sándor, Máté Ákos, 
Kovács Sámuel, Fejér Ambrus, Kovács Ferencz, Szabó 
József, Szabó Károly, Csiithy László, Sógor Endre, Sipos 
Lajos, Veress István, Rigó József, Kővári László, Vásár-
helyi Pál, Szűcs Kálmán, Vincze Elek, Rázsó János, Szi-
gety Károly, Fábián Mihály, Szűcs Lajos, Murányi János, 
Szinok Zoltán, Tokay István, Borzsák Lajos, Kálmán 
János, Fábián Dénes, Forgács Gyula, Hörömpő Ferencz, 
Szántó Géza, Papp Ákos, Mátis Márton, Sipos Pál, Sá-
fár Béla, Garaczi Imre, Kerecsényi Zoltán, Tóth Pál, 
Balla Árpád, Kovács Ferencz. Eötvös Ferencz. Szeles 
József, Molnár Gergely, Kuthy Géza, Szakács Imre, Se-
bestyén Sándor. Kulifav László, Tóth László, Varga Sán-
dor id., Tatay Lajos, Patay Emil, B. Szabó János, Gulyás 
Kornél. Fejér Gyula, Bódis Lajos, Báthory Dániel. Az 
illető összegekről szóló bélyegtelen nyugták az esperesi 
hivatalok útján küldendők a kerületi pénztári hivatalhoz. 
— Ugyanakkor tartotta ülését az a bizottság is, a melyet 
a ker. közgyűlés a reformáczió négyszázados évfordulója 
ünnepélyének előkészítése czéljából küldött ki. A fen-
tieken kívül jelen voltak: dr. Szabó Aladár, dr. Pru-
zsinszky Pál, Ravasz Árpád, Fábián Lajos. Nagy Fe-
rencz előadó előterjesztése alapján akként határozott a 
bizottság, hogy a ker. közgyűlés rendelje el. hogy az 
az évforduló október 31-én minden egyházközségben a 
lehető legünnepélyesebb alakban egy időben tartandó 
délelőtti ünnepi istentisztelettel ünnepeltessék ; a hol csak 
lehetséges, legyen mindenütt külön a gyermekek számára 
is megfelelő ünnepély (gyermekistentisztelet) és lehetőleg 
vallásos-estélv. A begyűlő adományok a kecskeméti Ma-
das-árvaház czéljaira szolgálnak. Történjék gondoskodás 
megfelelő traktatusok kiadására A mi pedig az egyete-
mes emlékintézményt illeti, a kerület minden rendelke-
zésre álló eszközzel tegye lehetővé a budapesti Kálvin-
téri nagyszerű egyetemes czélokat is szolgáló építkezésnek 
megvalósítását. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 13-án és 
14-én voltak az évzáró vizsgák és a tanév ünnepélyes 
bezárása. Ez utóbbin az CV. zs. éneklése után dr. Prn-
zsinszky Pál theol. igazgató mondott szép emlékbeszédet 
dr. Baksay Sándor b. e. püspökünkről abból az alka-

lomból, hogy néhány nap múlva lesz halálának első év-
fordulója (június 18). A beszédet, a mely a jelenlévőkre 
mély hatást tett, lapunkban egész terjedelmében közöl-
jük. Az emlékbeszéd után Petri Elek püspök szólt né-
hány meleg buzdító szót az ifjúsághoz. A 90-ik zs. 1. 
versének éneklésével ért- véget a megható ünnepély, a 
melyen a püspökön kívül ott voltak: Darányi Ignácz 
főgondnok, Szilassy Aladár gondnok. Takács József ker. 
főjegyző, Kálmán Gyula, Lévay Lajos, Nagy Imre, Kátai 
Endre, Nagy Ferencz esperesek és az egész tanárkar. 
Hallgatóink közül azok. a kik a kórházakban vannak 
(15), nem jöhettek el, mert sajnos, nagyon sok dolguk 
van. — A záróünnepélyt megelőzőleg volt a szónoklati 
verseny, a melyen a Nagy István-féle jutalomdíjat öt 
pályázó közül a theol. választmány Józan Ignácz III. é. 
theologusnak ítélte szavazattöbbséggel. — A theol. vá-
lasztmány, a mely a püspök és Szilassy Aladár elnöklete 
mellett tartott rövid ülést, tudomásul vette az igazgató évi 
jelentesót. E szerint a mult évben 14 theol. volt a kór-
házban, exmisszióban is voltak, így hát sok volt az elmaradt 
kollokvium. Ezen oknál fogva a választmány a tanárikar 
előterjesztésére, a stipendiumokat ép úgy, mint a mult 
tanévben, szept. hó elején a pótkollokviumok után fogja 
kiosztani. Felvételre eddig mindössze két theologus jelent-
kezett. Ezek közül is egyet már behívtak, mert úgy lát-
szik, hogy csak azokat mentesíthetik a katonai szolgálat 
alól, a kik szept. 1-je, a tanév kezdete után nyernek 
behívót, Ebben az ügyben egyébként a tiszántúli egy-
házkerület közgyűlése is, mint olvassuk, felirattal fordul 
a honvédelmi minisztériumhoz. De a dolog kedvező el-
intézéséhez természetesen a közös hadügyminiszter ren-
delkezése is szükséges. Adja Isten, hogy a jövő tanév 
békességes és eredményesebb legyen! 

Iskolai re formok. Jankovich Béla dr. kultusz-
. miniszter két igen fontos törvényjavaslatot terjesztett elő 
a képviselőház ülésén. Az egyik a középiskolákra, a má--
sik a polgári ós felső népiskolákra vonatkozik. A közép-
iskolákra vonatkozó törvényjavaslat még egy élő nyelvet 
és irodalmat vesz fel a gimnáziumi oktatás rendes tan-
tárgyai közé, azonkívül kimondja, hogy a tanulók szaba-
don választhatnak ez élő nyelv és a görög nyelv és 
irodalom tanulása között. E szerint a görög-pótló iroda-
lom tanulása között. E szerint a görög-pótló irodalom 
és rajz megszűnik. Azok a tanulók, a kik nem akar-
ják a görög nyelvet tanulni, élő nyelvet választhatnak 
helyette. Ilyen élő nyelvek az európai kultúrnyelvek 
(franczia. angol olasz), másrészt a hazai élő nyelvek 
(román, szerb, tót). Az élő nyelv nem tárgya az érettségi 
vizsgálatnak. A törvényjavaslat másik fontos rendelkezése, 
hogy érettségi vizsgálatot tett gimnáziumi tanulók — 
akár a görög nyelvet és irodalmat, akár a helyette meg-
állapított élő nyelvet tanulták — ezentúl a tudomány-
egyetemek és egyéb főiskolák valamennyi karára fel-
vehetők. Ugyanígy felvehetők azok az érettségi vizsgá-
latot tett reáliskolai tanulók is, a kik csupán a latin 
nyelvből és irodalomból tettek kiegészítő érettségi vizs-
gálatot. Valamennyi gimnáziumi tanulónak egyenlő jogo-
sítása lesz. A középiskolákban az eddig szokásos és a 
pedagógia kívánalmainak meg nem felelő osztályvizsgá-
latok helyett befejező összefoglalások tartását hozza ja-
vaslatba. A törvény fokozatosan lép életbe és az életbe-
léptetést legkésőbb az 1918—19. tanévben kell meg-
kezdeni. A másik törvényjavaslat a polgári iskolákra és 
a felsőbb népiskolákra vonatkozik. Kimondja, hogy a 
polgári iskola ezentúl négy osztályú lesz. A négy osz-
tályúvá alakuló polgári iskolának a tanterve lényegesen 
megváltozik. A hátrányok kiküszöbölésére a kultusz-



miniszter sürgősen kiadandó új tantervet helyez kilátásba. 
A polgári fiúiskolák a középiskolák négy alsó osztályával, 
a polgári leányiskolák a felső leányiskolák négy alsó 
osztályával lehetőleg párhuzamosan fognak haladni és 
lényegében amazokéval megegyező általános alapművelt-
séget fognak nyújtani. Rendes tárgyak lesznek: hit- és 
erkölcstan, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, vagy 
helyette — nem magyar tannyelvű iskolában — az iskola 
tanításnyelve, Magyarország története, világtörténelem, 
földrajz, növénytan és állattan, számtan, mértan és könyv-
vitel, egészségtan, gazdasági és társadalmi ismeretek, 
ének, rajz és írás, testgyakorlás és kézimunka. A felső 
népiskolákat az iskolafenntartók a törvény életbelépte-
tésétől számított öt év alatt fokozatosan polgári iskolákká 
kötelesek átszervezni, vagy teljesen megszüntetni. A nagy-
fontosságú javaslatok méltatására még visszatérünk. 

A budapesti skót ref. polgári és elemi leány-
iskolában f. hó 14-én és 15-én voltak a vizsgák, 16-án 
volt a záróünnepély, a melyen a záróbeszédet Nagy Fe-
rencz esperes mondotta. Az internátussal egybekapcsolt 
leányiskola a mult tanévben is eredményes jó munkát 
végzett. 

EGYESÜLET. 
A P r o t . Patronázs-Egyesület f. hó 9-én tartotta 

a Deák-téri ev. díszteremben közgyűlését Kaczián János 
ev. esperes és gr. Ráday Gedeon főispán elnöklete mel-
lett. A mult évben nem volt közgyűlés és így most az 
1914. és 1915. évről kellett számot adnia az egyesület 
vezetőségének sáfárkodásáról. Az egyesületnek két sze-
retetintézménye van: a dunaalmási Kerkápoly—Bodor-
szeretetház, a melynek alapjául a Kerkápoly-alapítványból 
ennek az intézménynek juttatott 24,000 K szolgál és a 
devecseri Balogh Dénes-árvaház, a melyet elhunyt test-
vére emlékére dr. Balogh Jenő igazságügyminiszter, az 
egyesület alapítója és fővédnöke alapított és a mely a 
mult évben nyílt meg. Erről a két intézményről, ennek 
áldásos működéséről az egyesület volt buzgó főtitkára, 
most ügyvezető alelnöke, dr. Lázár Andor adott részletes 
és örvendetes jelentést. A dunaalmási szeretetházban 
40—50 fiú részesül gondozásban. Az intézménynek 54 
kat. hold birtoka és ezen virágzó gazdasága van, a mely-
ben megfelelő vezetők mellett a növendékek végzik a 
gazdasági munkákat és nyernek ezekben kiképzést. Duna-
almáson 25 árva számára árvaház is van. — A devecseri 
árvaháznak már van saját háza, de ezt csak a jövő év-
ben foglalhatja el. Most a gr. Eszterházy Ferenczné által 
rendelkezésre bocsátott alkalmas uradalmi házban nyert 
elhelyezést 32 árvaleány. — Az egyesület kiadása a mult 
évben 61,473, vagyona 181,020 K volt, — Az egyesület 
munkája valóban nagyobb figyelmet és érdeklődést érde-
melne részünkről. íme nem kellene új dolgok létesítésén 
törni a fejünket, hanem a már meglévőket kellene hatal-

masan kifejlesztenünk, különösen arra gondolnunk, hogy 
egészen megfelelő munkások neveléséről gondoskodjunk, 
mert a jó rend, szervezet, az exisztencziát biztosító ala-
pok mellett ez a fődolog. Fájdalommal értesültünk itt 
is arról, hogy a nagy Kerkápoly—Bodor-alapítványból 
nem juttat a minisztérium most ezekben a nehéz idők-
ben az egyesületnek semmit. 

GYÁSZROVAT. 
Egyházunkat ért súlyos veszteségről számolunk, 

midőn mély megilletődéssel jelentjük, hogy Mészáros 
János , a kecskeméti ref. egyháznak 27 éven át lelkésze, 
konventi tag, a dunamelléki egyházkerület és a kecs-
keméti egyházmegye tanácsbírója, Kecskemét th. város 
bizottságának tagja stb. f. hó 10-én, este fél 9 órakor, 
életének 68-ik, lelkészi működése 41-ik évében váratlanul, 
rövid szenvedés után az Úrban csendesen elhunyt. Mél-
tán tette oda a kegyeletes, hálás szeretet a gyászjelen-
tésre ezeketa szavakat: „Leesett a mi fejünk koronája" ! 
Váratlan elhunytát siratják: ne je : lletesy Eszter; gyer-
mekei : Viktória és férje, Farkas Kálmán, Etelka és 
férje, dr. Hetesy Kálmán, Margit és Flóra; unokái, test-
vérei és a nagy rokonság. De gyászolja őt, a hűséges, 
gondos pásztort, a kecskeméti ref. gyülekezet minden 
intézményével, gyászolja az egyházmegye, kerület és 
egyetemes egyház; hiszen mindenhol, valahova elhivatott, 
a kötelességtudásnak, teljes, áldozatos odaadásnak példa-
képe volt, Temetése az egész város osztatlan részvéte 
mellett folyt le ; rósztvett a temetésen az egyházmegye 
és kerület is. Az általa emelt főiskola dísztermében 
volt a ravatal. A templom előtti téren a koporsónál Pa-
tonay Dezső nagykőrösi lelkész imádkozott és Takács 
József czeglédi ref. lelkész, kerületi főjegyző mondott 
mindenkit mélyen megható, az elhunyt nagyszerű mű-
ködését híven jellemző gyászbeszédet. Az iskolák nevében 
dr. Joó Gyula jogakadémiai tanár mondott búcsúbeszédet. 
A sírnál Kovács Zoltán segédlelkész búcsúzott az ifjú 
Timotheusok jóságos atyai barátjától. A végszót 27 éven 
át volt kedves munkatársa, az egyház fogondnoka, Gyórffy 
Balázs mondotta. Áldásos életéről, munkáiról, alkotásairól 
még megemlékezünk. 

A véres háború nagy áldozatot követelt Haypál 
Benő budapesti lelkésztől és családjától. Jó fia, a buda-
pesti ref. főgimnázium volt növeüdéke. Haypál Dezső, 
a cs. kir. 24. vadászzászlóalj hadapródjelölt-fővadásza 
életének 19-ik évében a „Monté Corbin" erőd mellett 
egy ellenséges támadás visszaverése alkalmával golyótól 
szívén találva hősi halált halt. Aggodalmaktól gyötrött 
szívünk teljes részvétével osztozunk a mélyen lesújtottak 
mérhetlen gyászában! 

Id. líaráíh Imre gáoni ref. lelkész életének 85-ik 
évében, 50 évi lelkészi szolgálat után elhunyt. 

Áldott legyen emlékük! 



HIRDETESEK. 

S e r d ü l ő fia, unokája , barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a -JÉ S K ^ J Í ^ - j s 

„ C s e r k é s ^ h í t a d ó t " 

Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gycía . 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fílL, kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtes tparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

KUNZ JÓZSEF ESTARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

> B á < i 

Vászon, menyasszonyi kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri és női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneResRSnyu 
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 nagytiszteletű 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 
könyvkiadóhivaíala 

Budapest , V., Akadémia-u. 4. 

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., Cgyetem-utcza 5 - szám. 
Régi jó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épül* minden modern 
kényelemmel felszere ' t ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

CSUHA ANDRÁS fflíffl 
BUDAPEST, [X., RÁDAV-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D í P f í P D A T T A gőzüzemre berendezett csász. 
I \ f C U I H 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 íizetési 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 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

G A Z D A K B I Z T O S I T O S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 2900-ban. Igazgatóság; 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 10., sa já t s z é k h á z á b a n 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás elfen, úgyszintén az e m b e r éleiére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyös fel tételek, mellett. 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593*31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132*82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786-53 K 

Biztosított tagja inak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagja inak fennál lása óta 
kifizetett j égkárokban 

Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 
„ „ jégben „ „ . 

Életüzlet á l lománva 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000"— K 
19.200,505-— K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - 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 segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetí t m inden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű éa elismert legjobb 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 

dicséretet 70 forinttól tovább. 

gyártmányú 
önmagának zeng 

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 maayai — villamos erfiri berendezett — hangszergyár. 
os. és kir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. STOWASSER J. 

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

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
• és kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

® ® @ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® 
® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
| | tanító urak rendeljék meg és |j 
® terjesszék ® 
^ a hívek és a tanítványaik között az 

® 

® 

E.BRXSZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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. w 

Előfizetéseket elfogad és mutatvány- ® 
számot ingyen küld a kiadóhivatal : ® 

® 
Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 

® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 

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 
s z ö v e t k e z e t tartozik 6 0 m i l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 

Egy tábori lelkész 
ha rcz té r i naplója 

Irta P a p p G é z a tábori ref. l e l k é s z 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harczoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesitctt tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márezius idusán. Őszi imádság. Harcztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fjensíkon. Honvéd-
temetés ,az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 XIOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára e legáns vá-
szonkötésben 180 K, 10 drb vételnél 150 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 30 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 



MOST JELENT MEG! 
P R O T E S T Á N S E S T É K 

F E L O L V A S Á S O K A V A L L Á S , N E V E -
L É S , I R O D A L O M , T Ö R T É N E L E M É S 
T Á R S A D A L O M K Ö R É B Ő L . A R E F O R -
M Á C Z I Ó 4 0 0 É V E S E M L É K Ü N N E -
• P É R E S Z E R K E S Z T E T T E • 

KOVÁCS S Á N D O R 
THEOL. AKADÉMIAI TANÁR 

Divatos 
ruhaaljak 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 
Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatkozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőit é s Katonatiszteit 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

III. KÖTET. ÁRA 12 KORONA 

KAPHATÓ: KOKAI LAJOS 
protest. szakirányú könyvkereskedésében 
BUDAPEST.KAMERMAYER KÁROLY-U.3 

flORNYÁNBZKY VlKTOR CS. ÍES KJK, ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 64361. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZbl SKOLAI 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Jielsö munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre: 4 kor. 50 fillér. 
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Az Élet Könyvéből. 

Nehemiás II. u . 

Munka a romok között.4 

Valahányszor valami dicső, szinte kivihetetlennek 
tetsző terv megvalósításáról, küzdelmes alkotásokról van 
szó, mindannyiszor feltűnik előttünk a régmúlt történet egy 
dicső a lak ja : Nehemiás, a hatalmas perzsa király pohár-
noka. Ott élt a királyi udvarban, jólétben, bőségben, de 
a midőn meghallotta, hogy hazájában, Jeruzsálemben, 
honfitársai nyomorúságban, gyalázatban vannak, hogy 
Jeruzsálem kőfalai porban hevernek, felkerekedett, ott ha-
gyott mindent és ezer veszély, ellenmondás között, de 
Istenben bízó lelkének egész erejével, talentumainak teljes 
odaszentelésével hozzáfogott a lehetetlennek látszó feladat-
hoz és csodás energiával megépítette Jeruzsálem kőfalait. 

A felhívó szózat, a mely ajkairól munkája kezdetén 
elhangzott, de maga a Nehemiás-név, a nehemiási küz-
delmes munka is szálló igévé lett évezredeken át és min-
denütt, a hol emberi erőknek isteni nagy czélokra való 
odavetéséről, együttes, buzgó, küzdelmes munkárpl, áldo-
zatkészségről volt szó, felhangzott a szózat: Jertek. épít-
sünk! építsük meg Jeruzsálem kőfalait. 

A mai ünnepen arról emlékezünk, hogy 100 évvel 
ezelőtt ide, erre a puszta, városon kívüli helyre, az egykori 
temetőbe jöttek Nehemiás-lelkű és buzgalmú emberek, lel-
kükben azzal a szent elhatározással, ajkukon ezzel a fel-
hívással : jertek, építsünk! Építsünk itt házat, hajlékot 
az Úrnak tiszteletére. Isten előtti mély alázattal, hálaadás-
sal emlékezzünk erről a múltról, felfelé és előre tekinteni 
tudó, prófétalelkű Nehemiásokról, hiszen íme, mi is él-
vezzük az ő hitüknek, 1 elkesültségüknek, munkájuknak 
gyümölcsét. 

De a múltról más fog emlékezni, én a jelen és a 
jövő feladatairól szólok és ezért fordulok a gyülekezethez 

* 

* Részlet a Kálvin-téren június hó 18-án elmondott beszédből. 

ezzel a felhívással: Jertek, építsük meg Jeruzsálem kő-
falait ! 

Voltak és vannak porbaomlott kőfalak. Mint az árny 
a fényt, úgy követte eleitől kezdve az építést a romlás. 
Az alkotás vágyát az örökkévaló plántálta az emberi lé-
lekbe. Az ember eleitől kezdve magasba szárnyaló vá-
gyakkal tekintett felfelé, akart, tudott nagyot, kivihetet-
lennek látszót gondolni és gondolatainak, vágyainak meg-
felelően tudott nagy alkotásokba fogni. 

De hányszor történt, hogy a mit egyik kezével épített, 
azt a másikkal lerombolta. Voltak és vannak romok. Mindaz, 
a mit az ember alkotott, az enyészetnek szól! És nem-
csak pusztító elemek, hanem rombolásra szánt eszközök 
is vannak. Mint pusztulnak általuk drága, becses értékek! 
És ha csak kőből épiilt templomok, alkotások múlásáról 
lenne szó! Vannak drágább értékek is : Nem tudjátok, 
hogy ti Isten templomai vagytok és Isten lelke lakozik 
ti bennetek?! Nem romnak s idétlen kőrakásnak terem-
tett bennünket az Örökkévaló, hanem, hogy mindegyikünk 
egy-egy előkövekből alkotott templom legyen és mutasson 

.ég felé. És ha a Nehemiások sűrű könnyhullatások kö-
zött gondoltak a porba omlott kőfalakra, megfertőztetett 
házakra, a templom kincseire, mennyivel nagyobb fájda-
lommal gondolunk Isten templomainak, embereknek száz-
ezreire, a kik emberkéz által pusztítva hullottak porba. 
Emberroncsok, élő roncsok! Siralmas látványok, siral-
masabbak Jeruzsálem leomlott kőfalainál, tűzben meg-
égetett kapuinál. 

És nemcsak azokról emlékezünk, a kikre most mind-
nyájan oly mély megindultsággal gondolunk, de eszünkbe 
vesszük azokat is, a kiket az élet nyomorúságai, szen-
vedései vagy önnön bűneik, pusztuló szenvedélyeik súj-
tottak porba. Mennyi rom. mennyi pusztulás és én épen 
azért mondom a nehemiási szózatot: Keljünk fel, menjünk 
gyógyítani, sebeket kötözgetni, Isten élő templomait épít-
getni . . . 

Voltak és vannak hideg közönyös lelkek, a kik a 
romlás és pusztulás idejét is a maguk önző czéljaira 



használják, de Istennek hála, hogy voltak és vannak 
minden időben Nehemiások, a kik nem tudnak nyugodni 
akkor, mikor Istennek tetsző alkotásokról, romok felépí-
téséről van szó. 

A mi egyházunkban is sok az építeni való. Itt 
van a templom mellett az üres, puszta hely, várva az 
építő, alkotó kezeket. De nemcsak arról van szó, hogy 
ezt az üres helyet beépítsük, hanem arról is, hogy itt 
ezen a téren, a mely a mi nagy reformátorunkról nevez-
tetik, a budapesti, közel 100,000 lelket számláló egy-
házunkhoz és több mint két millió lelket számláló ma-
gyar ref. egyházunkhoz méltó intézmények alapjának 
megvetésével ünnepeljük a reforináczió 400 éves évfor-
dulóját. Vannak, a kik hideg, kétkedő mosollyal fogadják a 
tervet, a mely a Nehemiáslelkű "emberek gondolatában kelt 
életre. De ha 100 évvel ezelőtt, mikor itt ennek a templom-
nak az alapkövét elhelyezték, csak ilyen hideg, aggodal-
maskodó lelkek lettek .volna, a kik nem látt ak volna mást, 
csak a nehézségeket, akkor most nem állna itt ezen a 
helyen ez a és ilyen templom... 

És végül: Isten kegyelme megsegítette a Nelie-
miásí>kat, a benne bízókat. Nehemiás, a midőn hallotta, 
hogy Jeruzsálem kőfalai még romokban hevernek, leült, 
sírt, kesergett napokon át és — imádkozott Odatette a 
nagy, szent ügyet az Úrnak zsámolyához és onnan kért 
és várt választ. Es később is, háborgattatásai között, a 
midőn összeesküdtek ellene és munkája ellen, ezt í r j a : 
„Be mi imádkozánk és allatánk ellenük őrséget éjjel 
és nappal." 

Ez a „deu, az ő életének, sikereinek nyitja és titka. 
Kívül ellenség tombolt, de ő mégis tudott építeni, mert 
tudott vigyázni és imádkozni. 

Ha kérdező, kutató lélekkel tekintünk bele a mi 
egyházunk jövőjébe, a szükséges alkotások nagyságára 
tekintve, csüggedtség vehetne erőt leikünkön. De egyhá-
zunk jövője bizonyára attól függ, vannak-e, lesznek-e itt 
lelkek, a kik tudnak imádkozni, böjtölni, lemondani, ál-
dozni az Úrnak Sionáért. Mint voltak a múltban. 14 évig 
épült ez a templom, sokszor elfogyott a pénz, elfogytak 
az építőkövek, de egy nem fogyott el : az Istenbe vetett 
hit olajos korsója soha nem lett üressé. 

A mikor emlékezünk régiekről, porba omlott kőfalak-
ról, látjuk a jelen és jövő nagy feladatait, szenteljük oda 
magunkat nehemiási lélekkel, imádsággal, égő szeretettel 
az Úr egyházának, épüljünk mi magunk Isten élő temp-
lomaivá és akkor majd felépülnek a romok és épül itt 
ezen a helyen is ú j ház, új templom és a másodiknak 
dicsősége nagyobb leszen az elsőénél! Úgy legyen! 

p. 
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26. szám. 

TANÉVVÉGI GONDOLATOK. 

II. 

Az iskolai életnek mult czikkünkben említett nehéz-
ségeinél még nagyobb nehézségeket is állít elénk a világ-
háború. Egyfelől a harcztereken értelmiségünk jórészét 
kidöntötte az élők sorából, másfelől értelmiségünk ide-
haza maradt részét tette, a szédületes arányokat öltő 
drágaság révén, igen sok esetben anyagilag bénává, 
nyomorékká. A fixfizetésűek érzik meg a legborzasztóbban 
a szinte elviselhetetlenné váló drágaságot. Ezek közt is 
legelsősorban azok, a kik se drágasági, se családi pót-
lékot nem kapnak. Ezek sorába tartozik egyházi hivatal-
nokaink legnagyobb része. 

Ilyen nehéz megpróbáltatás után a leghatározottabb 
alakban mered elénk az a nagy és egyházunk egész 
jövőjét oly közelről érdeklő kérdés, hogy nyerünk-e a 
jövőben lelkészi, tanítói, tanári pályára készülő ifjút kellő 
számban? Ugyanis, bármennyire az eszmék emberei va-
gyunk is, lehetetlen szemet hunynunk az élet ama nagy 
igazsága előtt, hogy az egyes életpályákon nem csupán a 
hivatásérzet szerint mennek az ifjak, hanem azt is vizs-
gálják, hogy a kereslet és kínálat egyetemesen érvé-
nyesülő törvénye mellett melyik nyújt nékik és alapítandó 
családjuknak megfelelőbb megélhetési viszonyokat és biz-
tosabb jövőt ? 

Ebből a szempontból nézve a lelkészi, tanári és 
tanítói nemzedék utánpótlását a közel jövőben, tagad-
hatatlanul aggodalommal telik el a lelkünk. Hisszük, 
hogy hivatás érzetből ezentúl is szép számban jönnek 
ifjaink, különösen a lelkészi pályára. A kereslet is nagy 
lesz. Ámde a megfelelőbb megélhetési viszonyok és a 
biztos jövő szempontjából — mint a világháború nehéz 
évei megmutatták — ezek a pályák, sajnos, nem tar-
toznak a jobbak, hanem inkább csak a tűrhetőek közé. 

Középiskolai tanáraink oly szerény alapfizetéssel 
kezdik javadalmukat, hogy — mint városi lakosok — 
nagyfokú bátorság, mondhatnók, merészség nélkül aligha 
gondolhatnak mindjárt kezdetben családalapításra. Később 
javul a Jielyzetük. Ezenfelül a gyermeknevelés terén azzal 
a nagy előnnyel is rendelkeznek, hogy gyermekeiket 
egészen egyetemi tanulmányaikig a legtöbbször otthon 
taníttathatják. Még egy megnyugtató körülmény jöhet 
náluk számba. Az államnak elsőrangú érdeke, hogy 
középiskoláiba a jövőben is megfelelő erőket nyerjen. 
E végből javadalmazásukat időről időre a kor kívánal-
mainak megfelelően rendezni fogja. Felekezeti közép-
iskoláink viszont csak úgy versenyezhetnek az államiak-
kal, ha tanáraik javadalmát az államiakéval egyenlővé 
teszik s így a jobb erőknek az államhoz való átmene-
telót megakadályozzák. 

A tanítók és különösen a lelkészek kezdő- és ké-
sőbbi fizetése közt nincsen oly nagy különbség, mint a 
tanároknál, de sok helyütt, különösen a nagyobbára vá-
rosi helyeken működő vall^stanító lelkészeknél az alap-
fizetés oly szánalmasan csekély, hogy nem merhetnek 



családalapításra még csak gondolni sem, hacsak kenyér-
kereső élettársat nem választanak maguknak! 

Még nagyobb nehézség az, hogy lelkészeinknek és 
tanítóinknak legalább !)/]0 része faluhelyen szolgál, a 
hol nincs középiskola, így gyermekeiket már az elemi 
iskola elvégzése után csak idegen helyen taníttathatják. 
A kiknek másutt tanuló gyermekei vannak, azok tudják, 
mit, helyesebben mennyi költséget jelent ez manapság ?! 
Valamikor diákjaink nagyrésze csaknem ingyen, jórésze 
csaknem saját erejéből végezte el nemcsak a fő-, hanem 
a középiskolai tanulmányait is. Ezek a „régi jó idők" 
— sajnos — már elmultak : ma már a legritkább, esetek 
közé tartozik az ilyesmi. Évről évre szinte ijesztőbben 
drágább lesz a közép- vagy polgári iskolába, képzőbe, 
kereskedelmibe járó gyermekek taníttatása. Ezeket az 
egyre fokozódó terheket már a háború előtt is alig-alig 
bírta a legtöbb helyütt szerény lelkészi vagy tanítói 
javadalom. A szédületes drágulással pedig odáig jutot-
tunk ma már, hogy 2—3 másutt tanuló gyermek föl-
emészti igen Sok lelkész és tanító minden javadalmát! 
így igen sok lelkészünk és tanítónk számára hovatovább 
alig marad más választás hátra, mint az, hogy vagy 
adósságokba verjék magukat, vagy mondjanak le gyer-
mekeik továbbtaníttatásáról! 

A szülői szív ez elé a nagy dilemma elé állítva, 
a legeslegritkább esetben képes a másodikat választani. 
Mindenről hajlandóak vagyunk és le is tudunk mondani: 
a kényelemről, a városi szórakozásokról, a megfelelő 
társadalmi környezetről, az állásunkhoz illő ruházatról, 
a nyári üdülésről stb., csak egy dologról nem hajlandó 
és nem tud a szülői szív lemondani: arról, hogy gyer-
mekei jövendőjét ne igyekezzék, ereje megfeszítésével 
is, Istentől adott képességei szerint megalapozni! 

Még egyről nem tudunk lemondani: arról, hogy 
élettársunk, a kivel jó és rossz napokat együtt töltöttünk, 
örömet, bánatot hűségesen megosztottunk, özvegysorsra 
jutva ne tudjon tisztességesen megélni. Egybe nem tu-
dunk és nem akarunk belenyugodni, hogy az özvegy 
lelkésznek a vasúti bakter vagy a hivatalszolga özvegyé-
vel egy sorba kerüljenek a jövőben is, mint — sajnos 
— manapság! 

Vannak a lelkészi és tanítói pályának még más 
kiáltó sebei és bajai is, a melyek szintén sürgős orvos-
lásra várnak. Ezek közül egyre a „Lelkészeink és taní-
tóink betegsegélyezése" czímtí czikkünkben is rámutat-
tunk. Ezek közé lehetne sorolni a választások mai 
tarthatatlan rendezését is stb., a melyekről alkalmilag 
szólunk majd. 

Mindezek a sebek sürgős orvoslást igényelnek, ha 
azt nem akarjuk, hogy theologiáink és tanítóképzőink a 
béke napjának fölragyogása után meginduló új élettel 
el ne néptelenedjenek ! 

Mik tehát a legsürgősebb teendőink ? Szerintünk a 
következők: 

1. Biztosítsunk lelkészeink és tanítóink számára 

állandó családi pótlékot, mely kétszer akkora legyen a 
másutt tanuló, mint az otthon lévő gyermekek után. 

2. Szervezzünk mielőbb minden középiskolánkkal 
kapcsolatban, különösen a meglévő konviktusok mellé, 
olcsó internátusokat, hol a lelkészek és tanítók gyer-
mekei kedvezményes árért nyerjenek elhelyezést. 

8. Theologusaink és tanító,jelöltjeink számára in-
ternátusainkat a lehető legrövidebb időn belül teljesen 
ingyenessé kell tennünk. 

4. Szerveznünk kell mielőbb az egyházhivatalnokok 
beteg segély zö intézetét. 

5. Rendeznünk kell a lelkészözvegyek mai tartha-
tatlan nyugdíj viszonyait és pedig lehetőleg - - miként 
minden pályán — elhunyt férjeik javadalmát és nyug-
díjigényét is tekintetbe véve. 

Dr. K. 1. 

T Á R C Z A . 

Baksay Sándor . 
II. 

Baksay szinte kereste a lapidáris egyszerűséget, 
midőn arról számol be, a mi eddig vezette, ámde ez 
a rövidség kapcsolatban annak a félszázadnak eredmé-
nyes munkájával, a tények erejével hat, és ne kerülje 
el a figyelmet, hogy az, a ki így beszél, Kálvin ismere-
tes szavait alkalmazza magára : haszontalan szolga va-
gyok, ha vaiami jó van bennem, az a kegyelemnek ingyen-
ajándéka. Az öreg Baksay Sándor a püspöki székben a 
lelkipásztor alázatosságának. vidámságának, bölcseségé-
nek bélyegét hordja homlokán, mely nem fuvalkodik fel, 
meg lévén győződve arról, hogy kegyelemből vagyunk, a 
mik vagyunk. 

Ha azt a gondolatot keressük, a mely predikáczió-
nak középpontjában áll, ez abban foglalható össze; a mit 
az írás így fejez k i : „A lélek az, a mely megelevenít." 
„Vannak árvaházaink, vannak keletkező egyházaink, ros-
kadozó templomaink, így szól egy alkalommal idevonat-
kozólag, ha azokat mind a hivatalos egyházra bízzuk, 
nem lesz belőlünk semmi, egyházi életünk egy matema-
tikai organizmus lesz lélek nélkül, a Krisztus lelke nél-
kül; a lélek nélkül, mely megelevenít." 

A lélek az, a mi megelevenít! Baksay Sándor az egy-
ház múltjára szívesen tekint vissza. Titáni, démoni har-
czokkal van ez telve, a mikor mint fekélyt égették, mint 
elmaradt inferioritást üldözték, a kritika és a gúny savá-
val öldökölték. Ám újra és újra érezhetőbb lett minden 
támadás után a lélek megelevenítő hatalma. Baksay Sán-
dornak ajkairól mindig csendes vidámsággal egyenletesen 
folyik a beszéd, de akkor, a midőn azoknak buzgóságáról 
szól, a kik, míg egyik kezükkel a magyar szabadságot 
védelmezték, a másikkal az anyaszentegyházat oltalmaz-
ták, egyszerűen nemes, szabályos beszédéből szokatlan 
erővel sugárzik ki a benső hévség. „Tudjátok, így szól, 
mit csudálok én a legjobban ezekben a hadakozókban? 



Ok nem dárdával és paizzsal jártak, hanem a seregek 
urának nevével. Életükben, örök harczaikban főgondjuk 
volt az ő törvényére. Az egyikről föl van jegyezve, hogy 
huszonhatszor olvasta el a Szentírást, a másik tizenkét-
szer az egészet és harminczszor az újszövetséget." A hit 
ereje tartotta meg ezt az országot, ezt az egyházat, az 
ő neve, az a lélek, mely megelevenít, még a romok és 
a pusztulás közepette is épít. Tudakozzuk csak a régi 
írásokat, a feleletből egész nagyságában kibontakozik 
az, mennyi megtartó erő van a hitben! „Olvassátok át 
meg át, mondja Kolozsvárott tartott beszédében, miként 
én sok ízben olvasom a ti nagyanyáitoknak, azoknak a 
megtört szívű, de nagyszívű asszonyoknak naplóit, leve-
lezéseit, uti emlékeit, melyeket elhagyattatásaikban, vagy 
üldöztetéseikben férjük, vagy fiaik sorsán való keserű-
ségeikben nem a világ számára jegyezgettek : csudálni 
fogjátok, a hitnek micsoda erejével hatotta át szívüket 
az ő neve! Ássátok ki tudós iskoláitok és templomaitok 
fundamentumát, azok legalsó szegletkövén megtaláljátok 
bevésve az ő nevét. És szálljatok le ezekből a magas-
ságokból azokba a völgyekbe, a melyekben a ti csendes 
ekklézsiaitok rejtőzködnek: öt-tíz háznép egy-egy ros-
kadozó templom körül: mi tartja még és össze őket 
nemzetünknek és egyházunknak?" 

A megelevenítő lélek erejét látja nemzeti és vallási 
hőseinkben és a vértanukban, de akkor indul meg való-
jában, a mikor az ezrekről, a névtelenekről beszél, a kik 
erősek tudtak lenni ama léleknek általa. . „Tudjátok-e, 
mondja egyik egyházi beszédében, mit csudálok én sok-
kal inkább, mint a nagy mártírokat, a kiknek nevét a 
történelem koszorúba fonta? Azokat, a kiket régen el-
felejtett a világ. Magát a nyájat, mely nem széledt el, 
midőn a pásztorok meg voltak verve, azokat a pásztor-
talan gyülekezeteket, a kik fából faragott, sövényből font 
templomocskáikat bajjal, gonddal összerójják, s ha buj-
dosniok kell, viszik tovább mint frigyládát; az egyház-
nak azt a sötét és mégis tündöklő korszakát, midőn egy 
árva gyülekezetben évtizedig nincs tanító, nincs őrálló 
s benne mégis senki el nem hidegül, el nem tántorul, 
megtartja, a mi nála van, s bár nem hangzik hallható 
szóval, mégis él a szívben a lelkesülés: „ Uram, kihez 
mennénk? Örök életnek beszéde vagyon tenálad 1" Baksay 
Sándor, a ki a leglényegesebbet hozta magával a lel-
készi pályára, cselekedeteiben ós szavaiban gyakran ad 
kifejezést annak az igazságnak, mely szerint: „a lélek 
az, mely megelevenít". Az intézmények, a törvények em-
berileg fontosak a külső rend fenntartása szempontjából, 
de a megtartó erő mégsem ezekben van. Szilárd meg-
győződése, hogy az egyház fundamentuma, reménysége, 
vagyona, fejlődésének, virágzásának záloga, a hívek egy-
háziassága, Krisztushoz való ragaszkodása. A küzdelem csak 
alakot cserél, de lényegileg megmarad, sőt növekszik. És e 
küzdelemben az aratja a diadalt, a mi eddig : a hit, az a bizo-
nyos lélek, amely megelevenít. Baksay Sándor nem kérdi, 
vannak-e kényelineskedők, a kik a protestantizmus alatt va-
lami a.minden kötelezettségtől és az írás kijelentéseitől való 

függetlenséget gondolnak és értenek, de ha vannak ilye-
nek, akkor ezeknek ezt üzeni: „Ha ők csak azon fel-
tétel alatt hiszik és vallják a protestantizmust, hogy az 
ne kerüljön nekik semmibe, ha ők csak azon feltétel 
alatt akarják magukat Krisztusnak adni, hogy reájuk 
semmi áldozatot ne rójon, mi jogon merik képzelni, hogy 
ők tanítványai, megváltottai annak, a ki ezt mondotta: 
„A ki fel nem veszi az ő keresztjét s úgy nem követ 
engemet, nem lehet az én tanítványom". Annak, a ki 
ezt mondotta: „A ki énfelőlem bizonyságot tesz az em-
berek előtt, én is bizonyságot teszek őróla az én mennyei 
atyám előtt, a ki engem megtagad az emberek előtt, azt 
én is megtagadom az én mennyei atyám előtt." Minden, 
a mi nagy, áldozattal jár. Baksay Sándor a szószéken, 
a szószéken kívül egyaránt hangsúlyozza, hogy a keresz-
tyén élet önfegyelmezési kíván, ez az alapja a valódi 
szabadságnak. „Ha a ti hitetek, mondjy, egyik tanításában, 
valami nagyobb küzdelmet követelne tőletek : nem kell azt 
hinni, hogy ez valami ritka, szokatlan, hallatlan eset . . . 
A jónak a rossz, az igazságnak a tévelygés elleni harcza 
olyan régi, mint maga a világ." A keresztyén, az apostol 
tanítványa a nagy titkot fejti meg: szenvedve örülni. 
Baksay Sándor szívesen mutat e tényre, mely tény ma-
rad, ha el is zárjuk előle szemeinket. „A hit hőseinek 
lánczolata, így szól, fölnyúlik a reformáczióig, onnan fel 
a negyedik századig, őelőttük az apostolok első követei 
és Szt. Pál, a római birodalom első meghódítója és még 
feljebb az Isten prófétáinak hosszú rendje, kiknek vére 
az örökkévalóhoz kiált és felettük ül az, a ki több, mint 
mártír, a vasvesszővel vert, a tövissel koronázott, a ke-
resztjót vivő embernek fia." 

Baksay Sándor ismerte hallgatóit, ismerte a körü-
lötte folyó, sokféleképeji változó életet. Prédikáczióiban 
a legszívesebben ebből indul ki, de aztán csakhamar 
emelkedik. Az ismert, az erzékek alá eső az ő emel-
kedésének lépcsője az eszményi felé ; miközben szól, jó-
formán csak azt hívja életre, csak azt állítja bele a lá-
tás gyúpontjába, a mi a lelkekben Öntudatlanul él. Szelíd,* 
vonzó, idillszerfi egyszerűsége, a mellyel az életet köz-
vetlenül szemléli, megkönnyíti az elvontabb eszmék meg-
értését is, a mi az érdeklődést fokozza. Nem hangos, 
nem feltűnő, harmonikus beszéd közben bizonyos köny-
nyűséggel emelkedik. Leng, mint a sirály a habok felett. 
Közben a hallgató előtt feltárul a nemesebb világ képe, 
tágul a látóhatár, az ember a dolgokat az egésznek néző-
pontjából — sub specie aeternitatis — szemléli. 

Baksay Sándor prédikáczióinak megfelelő méltatása 
szélesebb kereteket igényel, ezek között külön helyet az, 
mit és mennyit nyert másoktól és mit merített a saját 
lelkéből. De bármit mond is, azt a saját szelleme, fel-
fogása erejével áthatja, egyszerűen beszél, minden szavát 
áthatja, bevilágítja költői géniuszának fénye és mindegyik 
beszédében kibontakozik annak a nemesebb világnak a 
képe, a melyben él. Milyen egyszerűek és mégis mennyi 
vigasztalással telvék gondolatai, pl. a kis koporsó fe-
lett, a kis halott felett, „a kinek az élet egy veritékcseppet 



sem hagyott még nyomot orczáján. A mily tisztán adta 
őt a természet, oly tisztán adatik vissza neki, mi ámulva 
nézünk a kedves tünemény után, kinek mosolygó arczán 
Sáron rózsája játszott és gyöngyvirág . . . Liliom a tövi-
sek között . . . Halott! Éltesd az élőket, ki behunytad 
szemedet, nyisd meg a mienket. Ki semmit sem tanultál, 
taníts meg bennünket, kik sokat tanultunk. A te életed 
rövidsége hirdesse nekünk az örökkévalóságot." 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 

A budapest i ref. egyház emlékünnepé lye . 
A budapesti ref. egyház Kálvin-téri templomának 

alapkövét 1816 június hó 12-én helyezték el az atyák. 
Ennek emlékére a mult vasárnap istentisztelettel kapcso-
latos emlékünnepély volt a Kálvin-téri templomban. Az 
istentiszteleten B. Pap István theol. tanár prédikált és 
rámutatott az egyházra váró nagy feladatokra, különösen 
a Kálvin-téri tervbe vett nagyszerű alkotások megvalósí-
tásának szükségességére. 

Istentisztelet után ünnepélyes gyűlés volt a temp-
lomban. a melyet Petri Elek püspök nyitott meg buzdító 
beszéddel. Ennek során rámutatott arra, hogy a temp-
lomban fennállása óta 69,000 keresztelés, 19,650 esketés 
(temetés 41,280) volt, 

Ballagi Aladár, a Kálvin-téri paróchiális kör gond-
noka, tartott azután figyelemmel hallgatott, érdekes elő-
adást a pesti egyház küzdelmes múltjáról. Elmondta, 
hogyan szűnt meg, Buda visszavétele után. a 17-ik század 
végén előbb a pesti, azután a budai eklézsia, A test-
vérvárosok azt a privilégiumot kapták, hogy határaikon 
belül „eretnek" le nem települhetett és ingatlan vagyon-
nal nem bírhatott, Érdekes adatokat sorolt fel arról a 
telepítési politikáról, a mely a két város környékét ka-
tholikus németekkel népesítette be. 

Majd elmondta a pesti egyház hamvaiból való ú j 
életrekelésének történetét a türelmi rendelet és az 1790/91. 
26. t.-cz. nyomán. Feltüntette, hogy az egyházalapítók, 
a Rádayak. Telekiek, Vayak, Szilassyak stb., szóval a 
nemesek ezt a pesti egyházat czentrális eklézsiának és 
a templomot is központi „hazai" kálvinista templomnak 
szánták. Az alapításban, szervezésben, lelkószbeállításban 
(Báthory Gábor) része volt nemcsak a kerületnek, hanem 
az egyetemes magyar ref. egyháznak is. 

Elmondta a telekszerzés nehézségeit és azt, hogy 
a midőn nagy küzdelmek után már megépült a Széna-
téren az emeletes egyszerű épület, a melynek földszintjén 
volt az imaterem, az istentiszteletre összegyülekezők meny-
nyi gúnynak, molesztálásnak voltak kitéve. Gy a láztatás 
és megvettetés volt a részük. Ott a közelben (Lövész-u., 
most Királyi Pál-u.) volt a lövölde és a pesti német atya-
fiak épen az istentisztelet ideje alatt ropogtatták legna-
gyobb energiával czéllövő fegyvereiket. De egy kedvező 
körülményt készített a Gondviselés az eklézsiának. József 

nádor második felesége, Hermina, anhalti herczegnő, re-
formátus volt és így történt, hogy a templom alapkövé-
nek letétele oly fényes asszisztencziával ment végbe. 
O tette az első kalapácsütést az alapkőre. . 

Majd leírta a további küzdelmeket. Török Pál ne-
hemiási munkáját és rámutatott a nagyszerű szimbólu-
mokra : hogy az egyház ott a régi temetőhelyen alkotta 
új, nagy, evangéliumi életet jelentő intézményeit, hogy 
az 1835-iki árvíz hullámai sem borították el az alkotá-
sokat és az isteni kegyelem áldását kívánta a további 
fejlődésre. 

Az ünnepi beszéd elhangzása után dr. Kovácsy 
Sándor főgondnok mondott köszönetet az előadónak és 
a közönségnek. A Himnusz eléneklésével véget ért az 
ünnepély, a melyen részt vettek dr. Ilosvay Lajos, dr. 
Némethy Károly államtitkárok, par. gondnokok is. 

Legyen a „régi" egy örök fundamentumon további 
nagyszerű alkotás és áradjon a budapesti egyház szol-
gálata által sok áldás Isten dicsőségére mindenfelé! 

p. 

NEKROLOG. 

MÉSZÁROS J Á N O S 
1848—1916. 

Még csak néhány hete, hogy láttuk őt. Itt volt a 
legutóbbi konventi gyűlésen. A legszigorúbb kötelesség-
tudással, teljes érdeklődéssel vett részt az üléseken. Nem 
gondoltuk, hogy utolsó az a meleg kézszorítás, a mely-
lvel tőle búcsút vettünk. Hirtelen, szenvedések, fájdalmak 
nélkül költözött el innen. Reá nézve szép, mindazokra 
nézve, a kik szerették, megdöbbentő volt hirtelen, várat-
lan elragadtatása. Megvan a szombatja Isten népének. 
Az övé épen ünnep szombatján köszöntött be, az előké-
szület napján. Az úrvacsorai kenyér felszelése közben 
jött az üzenet onnaif felülről és utána gyorsan az elhívó 
szózat. 

Az Úr dolgaiban volt foglalatos az utolsó órában 
— egész életén át. 

Ott látta már ezt a foglalatosságot a házban, a hol 
született, az alcsuti paróchián. Jánosnak, a hű bizonyság-
tévőnek emlékére szentelt napon, decz. 27-én született 
a nagy esztendőben. Atyja Mészáros Károly, anyja a 
kecskeméti Sipos Juliánná volt. 

Tíz éves korában lett a pápai főiskola növendéke, 
ott végezte középiskoláit. Azt hiszem, utoljára akkor volt 
Pápán, a mikor együtt ott álltunk az ősrégi torony nél-
küli templom udvarán, Németh István püspök felszen-
telése alkalmával a régi eperfa alatt, a hol ő szokása 
szerint bámulatos, közmondásszerű memóriájával beszélt 
boldog gyermek- és ifjúkoráról, régi barátairól, profesz-
szorairól. 

Pápáról Kecskemétre ment, ott volt III. ó. bölcsész : 



majd a pesti tlieol. növendéke lett és itt végezte a theo-
logiát 1870-ben. Káplán néni volt. Az akkori szokás sze-
rint a kiválóbb végzett theologusok közül sokan mentek 
tanárokul a gimnáziumokba. Török püspök őt Kunszent-
miklósra rendelte. Négy évet töltött ott, egyet igazgatói 
minőségben. Nagy, egész életére kiható jelentőségű volt 
ez a négy esztendő. Nemcsak azért, mert ott kezdődött, 
fűződött a holtig hűséges barátság közte és Baksay kö-
zött, nemcsak azért, inert ott. ismerkedett meg Baksay há-
zában nejével, Hetesv Eszterrel, hanem mert ott ébredt 
fel és erősbült meg lelkében az a páratlan ügyszeretet, 
a, mellyel haláláig az iskolák iránt viseltetett és a melyet 
életének utolsó deczenniumaiban oly sikeresen gyümöl-
csöztetett. 

1874-ben lett a féjérmegyei czeczei gyülekezet feled-
hetlen emlékeket hátrahagyott lelkésze. 1890-ben válasz-
tották meg Kecskemétre. 

Fördős halála után egy nem hosszú, de annál szo-
morúi)!) korszak következett a kecskeméti egyház életé-
ben. Czelder távozása után a kecskemétiek Baksaynak 
ajánlották fel a papságot. 0 Mészárost ajánlotta. Szeren-
csés ajánlat s választás volt. Mészáros a szó igaz értel-
mében eltörölhetlen fényes betűkkel írta bele nevét a 
kecskeméti eklézsia nagy történelmébe. Nem részletez-
zük most ez alkalommal az ő kecskeméti több mint ne-
gyedszázadra terjedő vezéri működésének nagyszerű ered-
ményeit. Azok, a kik közelében éltek és munkatársai 
voltak, legjobban tudják, mit jelentett az, hogy Mészáros 
János az ő nagy bölcsességének, csodálatos talentumá-
nak teljes odaszentelésével dolgozott eleitől kezdve a 
kecskeméti egyház és nagymultú intézményeinek építésén. 
Ereznél maradandóbb emlékei vannak ott energiájából, 
példabeszédszerű kötelességtudásából, egyház és iskola 
iránt emésztő szereiéből fakadt intézményekben, alkotá-
sokban. 

Hogy milyen lelkipásztor volt? Ismerte övéit, nagy 
gyülekezetének apraját nagyját. Hiszen neki elég volt, 
hogy egyszer lásson, „kérdezzen ki4 valakit. E sorok írója 
is egy felédhetlen jelenetnek volt í'ifitaiiúja a kecskeméti 
„múzeumban". Nagy alázattal és tiszteletteljesen lépett 
be egy tanyai atyafi ügyes-bajos dolgában. Már belép-
tekor keresztnevén szólította őt a szívélyes köszöntés 
alkalmával és mindjárt nyomban kikérdezte a legkisebb 
családtagnak is az állapota felől. A belépőn szinte leol-
vashattuk a nagy csodálkozást, hogy honnan ismeri őt 
és egész famíliáját a nagy tiszteletű úr. Hát részben lá-
tásból, személyes találkozásból, részben az előfordult 
funkeziók és anyakönyvi bejegyzések alapján. Ezzel kap-
csolatban még egy jellemző adatot, a minek szintén ta-
nuja voltam. A Bethlen Gábor-kör rándult ki az ő és 
kedves családjának szíves meghívására Kecskemétre. Ott 
az egyház hivatalos helyiségében tartott nyájas atyai jel-
legű „cercle"-t a diákok között, Mindnyájunk meglepe-
tésére odalépett egy magas barna fiúhoz és nevén szólí-
totta (Cserna). Atyjáról, a volt bálványosi papról ismerte 
meg. Ez a bámulatos emlékező tehetség könnyítette 

meg az ő pasztorális munkáját abban a nagy gyüleke-
zetben. Szemeiből jóindulat, szeretet, megértés sugárzott 
hívei felé és ezek bizalommal, igaz ragaszkodással, vára-
kozással közeledtek feléje. 

Jó pásztor volt. Féltő nagy szeretettel ápolta gyü-
lekezetét, a maga egészében és minden részletében. Ki 
volt beteg, hogy vele ne érzett, ki botránkozott meg, 
hogy ő ne égett volna V! A gyülekezet kis és nagy gond-
jai az ő gondjai voltak elsősorban. 

A nagy gond, a uagv csapás alkalmával érte szívét 
a soha többé egészen be nem gyógyuló, hegedő seb. Akkor 
volt, midőn megremegett a nagy város alatt a föld és porba 
omlottak, megrepedeztek az ősi kőfalak. Testben és 
lélekben, mélyen megrendítő volt a nagy földrengés rá-
nézve is. Láttuk mély meghatottságát akkor, a midőn a 
restaurált templomért való hálaünnep alkalmával ott állott 
a nagy gyülekezet előtt. 

Az építés, alkotás embere volt. Milyen jó kézbe 
tette le a kerület nála a főgondnokunk által kezdemé-
nyezett mustármagnyi intézménynek, a Madas leányárva-
ház és internátusnak ügyét az emléke zetes templomszentelés 
alkalmával! Milyen fájdalmas, hogy csak a bölcsőjénél 
lehetett ott! De az áldott kéz munkája nyomán zsendii-
lésnek, pompás gyümölcsözésnek kell következnie! 

Szélesebb körű működéséről csak annyit röviden, 
hogy Kecskemét város egyik legtiszteltebb polgára volt, 
Hogv mennyire tisztelték őt az ottani más felekezetűek, 
jellemző, hogy a kecskeméti kath. egyháztanács is jegyző-
könyvileg fejezte ki részvétét és temetésén ott volt, nem 
szólva a többi felekezetekről, az összes róni. kath. pap-
ság. A „suum cuique" elve vezérelte őt a kecskeméti 
városháza zöld asztalánál és a köznek szentelt egész 
életében. 

Vezérember volt egyházmegyéjében, kerületében. 
Már ifjú pap korában lett a tolnai egyházmegye főjegy-
zője, tanácsbírája; egyik legrégibb tanácsbírája volt ke-
rületünknek, legmunkásabb tagja volt sok bizottságnak, 
utóbbi időben a konventnek. Szász Károly lemondása 
után a püspöki állás betöltésénél forgalomban volt az ő 
neve is. 

Boldog, megáldott volt családi élete ; gyengéd sze-
retet őrködött minden lépte fölött. Szerette övéit, atyjafiait 
utolsó lehelletéig. Szerette a kicsinyeket, szegényeket és 
soha nem feledkezett meg a nagy igéről: valaki egyet befo-
gad . . . Jó és nagy szívén érte a halálos seb, — el-
múlt egy szempillantás alatt. És most üres lett a hely — 
sokan, sokáig fogjuk keresni azt, a ki onnan olyan hir-
telen, örökre eltávozott. Odatekintünk majd itt fent is a 
helyre, a hol figyelve, annyi érdeklődéssel ülni szokott. 
Nem látjuk itt többé, de valahányszor valami dicső, szép 
alkotásról esik szó, megelevenedik előttünk az ő alakja, 
biztató, bátorító, nagyobb, szebb jövő felé intő tekintete 
is jön hozzánk azzal a szent üzenettel: dolgozzatok, épít-
setek, míg nappal vagyon. 0 hozzá hirtelen eljött az 
éjszaka. Legyen áldott hazamenetele, szombatja — bölcs 
munkás életének emlékezete ! p. 



IRODALOM. 

A magyar katona ezer éven át. írta dr. Lampé'rth 
Géza. Haranghy Jenő rajzaival. A költő, elbeszélő és 
történetbúvár színmagyar tolla írta ezt az irodalmunkban 
egészen egyedülálló könyvet, a melynek mindnyájunk 
szívéhez közel álló hőse: a magyar katona. A magyar 
katonát mutatja be nekünk e művében Lampérth Géza 
dr. szerencsés ötlettel, úgy a hogyan nagyszerű tetteit, 
páratlan virtusát, eredeti talentumát a krónikákban, régi 
írásokban, a költők dalaiban és a valóság talajából sar-
jadó legendákban, mondákban írva találta. Egy messze-
hangzó nagy figyelmeztetés ez a könyv, hogy a heroiz-
musnak azok a csodái, a mikről a világháború minden 
résztvevője köteteket tudna mesélni, mélyen bennegyö-
kereznek népünk ezeréves múltjában, a magyar lélek ősi 
erejében, kedélyének, virtusának veleszületett bőségében. 
Gyönyörű történelmi és költői matéria került az író ke-
zeibe. A história, a néplélek, a régi magyar költészet 
kifogyhatatlan kincsesbányája a magyar katona nagy-
szerű voltát bizonyító dokumentumoknak. És ha meg-
gondoljuk, hogy a mai magyar katona újraéledt hősies-
sége a világháború egyik nagyszerű jelensége, a háború-
ból kétségkívül ez áll a legközelebb a szívünkhöz, akkor 
mindenkinek érdemes lesz megismerkedni a hősrege előző 
fejezeteivel az ezer éven át küzdő, vérző, harczoló régi 
magyar katonával. „A magyar katona ezer éven át" egyik 
újdonsága a háborús könyvpiacznak. Melegen ajánljuk 
ezt a nagy szeretettel és szorgalommal megírt könyvet 
különösen az ifjúsági és iskolai könyvtárak számára. 
A tartalmas kötet ára 4 korona. 

EGYHÁZ. 
A dunamelléki ref. egyházkerület pénztári hiva-

tala kéri azokat az egyházközségeket, a melyek töke-
segélyben részesültek, hogy az ezek után járó l°/0-os 
annuitásokat e hó végéig okvetlenül beküldjék. A szel-
vényeken feltüntetendő: 1%-° S annuitás 1916-ra. Azok 
az egyházközségek is tartoznak ezt beküldeni, a kiknek 
segélye ebben az évben folyósíttatott. 

A Magyar Yöröskereszt czéljára Péter és Pál 
napján országszerte gyűjtések lesznek, Hisszük, hogy 
gyülekezeteink is kiveszik újból részüket ennek az ál-
dásosán működő intézménynek lehető bőkezű támoga-
tásából. 

A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése. A ti-
szántúli ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése június 14-én 
vette kezdetét. Kiemelkedő eseménye volt ennek a lel-
készszentelés, a melyet már négy éve nem tartottak az 
egyházkerületben s épen ezért igen nagy : száznyolcz volt 
a jelentkezők száma. Az egyházi funkcziót dr. Baltazár 
Dezső püspök végezte. Nagyjelentőségű még a reformá-
czió jövő évi négy évszázados jubileumának az előkészí-
tése. A közgyűlést dr. Baltazár Dezső püspök imával 
nyitotta meg. Majd gróf Dégenfeld József főgondnok be-
jelentette, hogy a 250,000 K hadisegélyből a tiszántúli 
kerületre 70,000 K esik. Ebből az összegből elsősor-
ban is azokat támogatják, a kik a legjobban rá van-
nak utalva. A most tartott konventi ülés foglalkozott a 
reformáczió négy évszázados jubileumának megünnep-
lésével. a melyre nézve itt is előterjesztést tesznek. Be-
jelentette, hogy a tábori lelkészi kérdés felekezeti szem-
pontból való rendezése, a melyet Ausztriában is sürgetnek, 
még e háború folyama alatt várható. Örvendetesnek álla-
pította meg a debreezeni kollégium fölkarolását, a mely 

igen szép alapítványok megtételében nyilvánul meg s 
melegen méltatta Rózsa Sándor kollégiumi pénztárnok 
munkásságát harminczéves szolgálati jubileuma alkal-
mából. Ezután Kiss Ferencz főjegyző beszámolt arról, 
hogy a bihari egyházmegye Kurovszky Ferencz kassai 
főügyészt, a heves-nagykúnsági egyházmegye pedig dr. 
Némethy Károly államtitkárt választotta meg gondnokául, 
a mit nagy örömmel vettek tudomásul. A lelkészszentelés 
után Kiss Ferencz főjegyző kegyeletes szavakkal paren-
tálta el az elhunyt Kovács Gyula nyug. alispánt, az alsó-
szabolcs-haj cl u vidéki egyházmegye gondnokát, továbbá 
Czucz Lajosnét, a ki 50,000 K-ás alapítványt tett még 
az akadémia bölcsészeti fakultására, dr. Baltazár Dezső 
püspök a káplánhiányra tekintettel is azt az indítványt 
tette, hogy feliratban kérje a kormánytól a besorozott 
elsőéves hittanhallgatók hadmentesítését az utolsó öt év 
létszámának átlaga mértékében: Ehhez a közgyűlés egy-
hangúlag hozzá is járult. A közgyűlés második napján 
Kiss Ferencz egyházkerületi főjegyző ismertette a refor-
máczió emlékünnepére vonatkozó előadói javaslatokat. 
Ezeknek elfogadása során kimondta az egyházkerületi 
közgyűlés, hogy fölszólítja a keriiletbeli egyházakat, hogy 
mindegyik irassa meg a maga történetét s azt 1918. évi 
július hó l-ig terjesszék be az egyházkerületi közgyű-
léshez. A közgyűlés örömmel magáévá tette Baltazár 
Dezső dr. püspök eszméjét a hadiárvaház létesítése tár-
gyában. Kimondta a közgyűlés, hogy az 1917. évben 200 
hadiárva részére hadiárvaházat létesít a debreezeni refor-
mátus egyház és Debreczen városának bevonásával, tá-
mogatásával és hozzájárulásával. Az árvaházban az egy-
házkerület területén illetékes hadiárvák fognak elhelyezést 
nyerni, még pedig vallási és nemzetiségi különbségre való 
tekintet nélkül. A hadiárvaház részére az egyházkerület 
a bábaképzőt fogja kérni és reméli, hogy a felszerelést 
Debreczen városa fogja adni. Elhatározta ezután a köz-
gyűlés, hogy a felsőszaboksi, nagybányai és bihari egy-
házmegye ama kérését, hogy a lelkészeknek drágasági 
pótlékot eszközöljenek ki és adjanak, valamint több egy-
házmegye arra irányuló kérelmét, hogy a lelkészi árvák 
és özvegyek járuléka fölemeltessék, — figyelembevétel 
végett a konventi elnökséghez terjesztik föl. Ismertette 
ezután az előadó a nagyszalontai egyházmegye indítvá-
nyát, hogy az egyházkerület tegyen lépéseket a közép-
európai protestáns egyházak szövetségének megalakítása 
iránt. Az előadói javaslat azt indítványozta, hogy az elő-
terjesztést terjessze föl a közgyűlés figyelembevétel vé-
gett a konventi elnökségnek. A közgyűlés azonban De-
genfeld József gróf főgondnok fölszólalása után úgy 
határozott, hogy az indítványt a politikai vonatkozások 
elkerülése végett tudomásul veszi. Kimondta az egyház-
kerületi közgyűlés, kogy a reformáczió 400-ik évforduló-
jára rendezendő jubileum alkalmával Debreczenben egv-
háztörténelmi kiállítást rendez. A 400 éves emlékünnep 
kapcsán előterjesztette Nagy Vilmos nagyváradi tanító-
képző-intézeti igazgató azt az indítványát, hogy a jubi-
leum alkalmából a református leánynevelés fejlesztése 
érdekében a nagyobb református empóriumokban alapít-
sanak polgári leányiskolákat, a melyek a református nő-
nevelés ügyét fogják szolgálni. Elhatározta a közgyűlés, 
hogy az Erőss Lajos emlékezetét megörökítő alapítvány 
alapjául szolgáló összeget tovább is tőkésíti. Kimondta a 
kerület, hogy a kollégiumi tisztviselők és alkalmazottak 
részére 20°/0 hadipótlékot ad. Elhatározták, hogy újra 
fölírnak a kormányhoz, hogy az állami és felekezeti ta-
nítók fizetése között fönnálló különbséget szüntesse meg. 

Egyházi értekezlet. Az alsóbaranya-szlavóniai egy-
házmegye lelkészei és tanítói e hó 14-én tartották Mohá-



cson a szokásos egyházi értekezletet. Az alkalmi isten-
tiszteleten Mészáros János laskói lelkész prédikált az 
1. Kor. 15. 37—38. alapján. A templomi ünnepélyen 
jelen volt a mohácsi ref. gyülekezet színe-java. A be-
gyűlt perselypénz felét az értekezlet Szövetségünk irat-
terjesztése javára ajánlotta fel. Az értekezlet az Olvasó-
kör helyiségében folyt le. Kontra János csúzai lelkész 
magvas elnöki megnyitója után Ágoston Sándor tartott 
előadást a misszió-ügyről. Ezután a Kálvin-Szövetség 
munkáját ismertette Fiers Elek utazótitkár s a jelenlevők 
érdeklődő támogatását kérte. Az értekezlet, mint testület, 
ezenkívül annak 12 tagja külön-külön személyesen is 
belépett Szövetségünk tagjai sorába. Varga, Zsigmondnak 
a lelkészözvegyek nyugdíjügyéről tartott előadása nyomán 
keserű panaszok hangzottak el a lelkészek özvegyeinek 
nagy nyomorúságáról. A szomorú megállapításokat tett is 
követte: az értekezlet tagjai tekintélyes összeget adtak 
össze a segélyre szoruló özvegy papnék támogatására. 
Fábián Zoltán előadása keretében szép terveket hozott 
javaslatba e kérdésről: hogyan örökíttessék meg a há-
borúban elesett egyháztagok emlékezete ? Kegyeletes, vonzó 
és mégis puritán módot ajánlott a kérdés tárgyalása 
során Ágoston Sándor : ő a gyülekezete harcztéren levő 
tagjait kérte meg, hogy küldjenek, vagy hozzanak egy-
egy göröngyöt abból a földből, a melyben elesett baj-
társaik pihennek. A katonák kegyeletes szívvel teljesítik 
ezt a kérését s a harczterekről hozott földből ő a gyü-
lekezete temetőjében emlékdombot rak . . . Arany Dénes 
a harcztéri élményeiről tartott nagy figyelemmel hall-
gatott, poétikus megemlékezést. Szövetségünknek az egy-
házi hivatalnokok beteg segélyezése érdekében indított moz-
galmát Szalay Antal ismertette. Az értekezlet örömmel 
fogadta a mozgalom hírét s megkérte Kontra János el-
nököt, hogy az üdvös eszme testbe öltöztetése körül 
kifejtett fáradozásaiért fejezze ki az értekezlet háláját a 
Kálvin-Szövetség elnöke előtt. 

Adomány. A katonák vallásos irataira a kői egy-
ház 31*20 K-t' küldött. 

ISKOLA. 

Mészáros J ános és a kecskemét i főiskola. 
Mészáros János egyesületi tanácsbíró, kecskeméti 

lelkész elhunytával egyházi közéletünket több vonatkozás-
ban érte jelentős veszteség. De legpótolhatatlanabb, a 
mint ez természetes is, a kecskeméti reformátusoké. En-
nek a nagy eklézsiának minden ügye-baja, sok bonyo-
lult financziális kérdése állandóan nyitott könyvként fe-
küdt Mészáros János előtt, a kinek közmondásossá lett, 
valóban páratlan emlékezőtehetsége valósággal szuverénül 
uralkodott a legbonyolultabb detail fölött is. Ennek az 
avatott vezetőkéznek hiányát bizony még soká meg fogja 
érezni a kecskeméti presbitérium, a melynek most nin-
csen egy tagja sem, a kit le ne nyűgözne a megilletődés 
és a fájdalom. A veszteség igazi nagyarányai azonban 
még csak ezután fognak kibontakozni. Akkor, ha majd 
a mostani szomorú gyász után ismét megkezdődnek a 
mindennapok, ha majd újra összeülünk egyházunk ügyei-
ben tanácskozni, főiskolánkat kormányozni, majd ekkor 
tűnik ki, hogy hol is van ő, hol is van az a páratlan 
ügyszeretet, helyes előrelátás, biztos áttekintés és nemes 
felvilágosodottság, a mely mind együttvéve tette Mészáros 

Jánost, a pedig túlnyomóan kath. Kecskemétnek felekezeti 
különbség nélkül igen nagyrabecsült, „nagytiszteletű urű-át. 

Ám ha nagy, nagyon nagy a kecskeméti ref. egy-
ház siralma és vesztesége, talán még ennél is fokozot-
tabb a gyász, a mely Mészáros János elhunytával a kecs-
keméti főiskola két testvérintézetére, a jogakadémiára 
és főgimnáziumra ráfeketedett. Sebesen repülnek az évek 
—- Mészáros János is közel 30 éve működött már Kecs-
keméten. Ez magyarázza meg, hogy mindkét intézet tanári 
karában mind többen-többen lettek az olyanok, a kiket 
ő a kisdiák-kortól kezdve látott felnőtt emberekké sudá-
rulni s a kiknek ő mindig megmaradt vágyaik hajlamos 
megértőjéül, ambiczióik támogatójául. Ez a fiatalabb 
nemzedék a szó legnemesebb értelmében vett atyai jó-
barát ravatalánál a sírásra sok-sok okkal áll meg most; 
az, a ki átkalauzolta a zsoltárok és az imádságok tanu-
lásának ifjonti idein, a ki későbben is, a hozzá biza-
lommal fordulóban mindig meg tudta látni a tétova kis-
diák-elemet, tehát tudta, hogy ezt miben kell megigazítani 
— az, örökre elnémultan fekszik már a büszke ú j kol-
légium fehér dísztermében, elindulandó a budai temető 
akáczai alá . . . 

Ilyen körülmények közt érthető a főiskola mindkét 
tanári karának gyásza és fájdalma. E mellett a főgim-
názium valósággal szellemi vezérét is siratja benne; hi-
szen alig volt nap, hogy meg ne fordult volna a tanári 
szobában, jóakarattal, a legnagyobb megértéssel szem-
lélve a tanárok munkáját s mindenekben lendítve az 
intézet ügyeit. A jogakadémia azonban még tán a fő-
gimnáziumnál is inkább meg fogja sinyleni Mészáros 
János időelőtti elköltözését. Ennek az iskolának sajátos 
szervezeténél fogva, a mely szerint a nyolcz tanszék 
közül ötöt Kecskemét város tart fent s így a fenntartó-
testületekből alakított igazgatótanácsban is képviselve 
van, persze több kath. taggal i s : nagv és okos előre-
tekintésre. mesteri diplomácziára van szükség ahhoz, 
hogy ez iskola abszolút ref. jellegéhez szó se férjen. 
Hiszen elvileg nem volna kizárva, hogy mincl az öt 
városi tanszékre katholikust válasszon Kecskemét nagy-
többségben kath. theol. bizottsága. Nos, Mészáros János 
mindig el tudta érni a maga megfontolt, széjjelnéző, 
diplomata taktikájával, hogy a jogakadémia tanári kará-
ban —- rövid átmeneti időtől eltekintve, a mikor ketten 
voltak — csak mindössze egy kath. legyen, a mi jelen-
leg is így van. 

Nem szorul hát magyarázatra, hogy különösen mi 
jogtanárok egész részt kérünk a gyászból, a mely a mé-
lyen sújtott családra nehezül. Minden okunk megvan 
arra, hogy Mészáros Jánosban intézetünk egy hatalmas 
oszlopának kid öltét könnyezzük' meg. 

Dr. Kováts Andor. 
kecskeméti jogtanár. 

A Baár-Madas felső leányiskola és leánynevelő-
intézet igazgatótanácsa folyó hó 19-én d. u. az intézet 
Attila-utczai helyiségében nagyfontosságú ülést tartott 
Darányi Gyula dr. elnöklete mellett. Az igazgatótaná-



csosok közül jelen voltak: Petri Elek püspök, Szilassy 
Aladár, Nemónyi Imre min. tanácsos, Lévay Lajos, Mády 
Lajos, dr. Szőts Farkas, Puky Gyula, Sebess Dénes, dr. 
Kiss Károly ügyész, B. Pap István; a tanárkar részéről: 
dr. Majomé Kenessey Anna igazgatónő, Darvas Anna 
és Ványi Ferencz. Az ülés főtárgya az a leirat volt, a 
melyben a vallás- és közoktatásügyi miniszter a főható-
ságot értesítette a felsőbb leányiskoláknak átszervezésére 
vonatkozó tervéről, a mely szerint a felsőbb leányiskolák 
a mai alakjukban megszűnnek és a leányközépiskolák 
ezentúl a négy alsó osztályra nézve azonosak lesznek, 
csak a betetőzésnél következik a hármas elágazás akként, 
hogy a négy osztály fölé gimnázium, felsőkereskedelmi 
vagy három osztályú felső leányiskola helyezendő. A mos-
tani felsőbb leányiskola ilyen átszervezése már a jövő 
tanévtől kezdve történik, de legkésőbb az 1917/18-ik 
iskolai évben megkezdendő akként, hogy az első osz-
tályt már a miniszteri tanterv szerint kell beállítani; 
az átszervezés azután fokozatosan történik. Ha az 
illető fenntartótestület ezt az átszervezést eszközölni nem 
óhajtja, akkor vagy meg kell szüntetnie a felsőbb leány-
iskolát, vagy polgári iskolává kell átalakítania, — Az igaz-
gatótanács beható tanácskozás tárgyává tette a nagyhord-
erejű ügyet, a mely természetesen az anyagiakba is iné4 

lyen belevág és nem is tartotta magát kompetensnek 
ebben végleges határozatot hozni. Ez a két fenntartó-
testület (a kerület és budapesti egyház) ,joga. A tanács-
kozások során Neményi min. tanácsos vetette fel a tervet: 
nem lenne-e helyesebb a Baár-Madas felsőbb leányiskolát 
polgárivá visszafejleszteni és föléje nőtanítóképző-intézetet 
létesíteni. Az igazgatótanács minden tagja át volt hatva 
attól a meggyőződéstől, hogy kerületünknek égető szük-
ségevan egy jó polgári leányiskolára és nőtanítóképezdére, 
de az egyik igazgatótanácsos reámutatott arra, hogy ezt nem 
lenne helyes a Baár-Madas visszafejlesztésével megvaló-
sítani ; ezt a már meglevő kiskunhalasi iskolával vagy a 
közel jövőben felállítandó kecskeméti intézménnyel kapcso-
latban kell létesíteni; hangsúlyozta, hogy most, mikor a 
nők nagy serege megy a tudományos pályákra és a kath. 
egyház is olyan nagy buzgalommal és előrelátással szer-
vez leányközépiskolákat, nekünk sem szabad lemarad-
nunk a versenyről. Az igazgatótanács akként határozott, 
hogy a kerületi elnökségnek azt a javaslatot teszi, szer-
veztessék át a jövő tanévben az első osztály akként, 
hogy a fokozatos kiépítést, ha ez lehetséges lesz, ennek 
elmaradása ne gátolja, a továbbiakat illetőleg pedig az 
igazgatótanács kellő előkészítés és az alapítványok jogi 
természetének alapos számbavétele után fog előterjesz-
tést tenni. — így hát elkövetkezett az, hogy a Baár-Madas-
nak a fejlődés és kiépülés útjára kell lépnie. — Az igaz-
gatótanács egyébként örömmel értesült az igazgatónő 
jelentéséből, hogy a jövő tanévre már több tanuló je-
lentkezett eddig is, mint az elmúltban volt, A tovább-
képző tanfolyam csak abban az esetben marad meg, ha 
kellő számú növendékek jelentkezése által az intézmény 
nem ró terhet a fenntartó alapokra. A jövőben úgy a 
Baár-, mint a Madas-alap 15—15,000 K-val járul az 
intézet fenntartásához. Az internátus díja teljes benn-
lakókra nézve 1700. a félbennlakókra néze 1150 K lesz. 
Az igazgatótanács végül több segély-díjat szavazott meg. 
Megjegyezzük még, hogy az intézetnek van már egy 
értékes telke, de annak felhasználása a háború miatt késik. 

I)r. Révész Imré t , a kolozsvári ref. theol. fakultás 
egyháztörténet tanárát a kolozsvári egyetem doktori ér-
tekezése (Bod Péter történetírói munkássága) és szóbeli 
vizsgája alapján summa cum laude doktorrá avatta. 
Melegen gratulálunk! 

A sárospataki ref. főiskola áthelyezési kérdése 
felett, mint már mult számunkban megírtuk, a tiszán-
inneni egyházkerület közgyűlése nagy szótöbbséggel 
(75 — 18 ellen) kimondotta azt a határozatot, hogy 
a kérdést egyszersmindenkorra leveszik a. napirendről. 
A nagymultú főiskola ügye azonban, hisszük, nem kerül 
le napirendről és a „Sárospatakot oltalmazó liga", mely-
nek védnökéül a földesurat, Windischgraetz herczeget nyer-
ték meg, szerepe nem szűnik meg. Lehet belőle fejlesztő, 
építő liga. A közgyűlés is kimondotta a főiskola egyik 
világi gondnokának indítványára, hogy mozgalmat indít 
megfelelő internátus felállítása és a főiskolának egye-
temmé fejlesztése érdekében. Egyelőre az előbbi terv 
megvalósítása is nagy haladás lesz. — A fejlődéshez majd 
az is hozzá fog tartozni, hogy visszaadják a főiskolai 
szeniornak előbbi javadalmát és nem fordul többé elő 
az, a mi most történt, hogy erre az állásra egy reflek-
táló sem volt, 

EGYESÜLET. 

A Debreczeni Testvéregyesület a mult hó végén 
fejezte be az általa tartott vallásos estélyek ötödik soro-
zatát. Öt évvel ezelőtt kezdeményezte ezeket Uray Sán-
dor debreczeni lelkész. A mult év november hava óta 
27 vallásos estélyt tartottak, 18-at a kollégiumi orató-
riumban ós 9-et a Kossuth-utczai templomban. A buzgó 
lelkipásztort sokan segítették munkájában. Az estélyen 
tekintélyes összeg gyűlt be az egyesület charitatív czél-
jaira. 

GYÁSZROVAT. 
A brassói ref. egyházközség presbitériuma mély 

megindultsággal tudatja, hogy szeretett lelkipásztora. 
Molnár János nyug. ref. lelkész, a 48—49-iki szabad-
ságharcz székely csapatvezére, hadnagya, a „Brassói 
Magyar Protestáns Jótékony Nőegylet" és a „Brassói 
Magyar Dalárda" díszelnöke, a „Brassói Magyar Kaszinó" 
t. b. tagja és sok brassói magyar egyesületnek alapítója, 
a brassói magyarság megizmosodását és hőn szeretett 
anyaszentegyházát önfeláldozó hűséggel szolgált munkás-
életét f. hó 14-én este fél 10 órakor, 92 éves korában, 
papságának 67-ik évében, az Ur-szentvacsora áhítatos 
felvetele után, az Atyához való menetelt szomjúhozva — 
befejezte. 

Dr. Kiss Ernőt, a külsősomogyi ref. egyházmegye 
gondnokát, a tolnai ref. egyházmegye tanácsbíráját és 
családját súlyos veszteség érte. Leánya, Kiss Margit, 
az Országos Nőképző-Egyesület leánygimnáziumának VI. 
oszt. tanulója, 16 éves korában meghalt. A mélyen le-
sújtottak fájdalmában őszinte részvéttel osztozunk. 

Windt József budapesti ev. polgári iskolai tanár 
meghalt. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
lí. J . Most egyelőre nem óhajtunk foglalkozni a dologgal. 

— M—y K—ly. Hírt sem hallunk már . . . — Sz. M. E—8. Kö-
szönet, a jövő számban, ünnep miatt előbb kellett kaput zárnunk. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 



HIRDETESEK. 

Serdülő fia, unokája , barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a -JÉ -ja -ja ja ja -jc & & ja ja ja jiajx. 

„Cserkéŝ hiradót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyula. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fill., kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtes tparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

8ZÍWt 
H E I M H . 

A legjobb 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
cgátag&x-l éa kdLráLlyl 

u.cHra.:rl a z á l l l t á 
B u d a p e s t , T b o n e t - u d v a r . 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. réssóre. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi osak ezze1 

a védő-
M E I D I N G E R - O F E N 

& H . H E I M ^ 
Prospektusok é» kö l t s égve té sek Ingyen é s bérmentva. 
Beszerezhető csaki i a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten T h o n e t > u d v a r b s n . 

M á r i a V a l é r l a - u t o s a Í O . mm• 

! ! I i c g ú j a b b a n m e g j e l e n t k ö n y v e k ! ! 

Ara K 
Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 

Pál , 3 — 
Akarsz-e diadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-

sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 
A vallás élete. írta dr. Szöts Farkas 3.— 
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A tudás f á j a . írta Takács Mihály . . . 
Az élet beszédiből. írta V. Sipos Ida 
Utolsó órában . írta Ujlaky Vilma . . . 
A j apánok apostola. Irta Marjay Károly 
Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . 
Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . 
A kik az Istent szeret ik . írta Pej ér Endre 
Az igazi istentisztelet . írta Kirner A. Bertalan 

-210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . . 
Az az egy is elesett. írta Kiss Géza . . . 
Izsák. írta Bitay Béla 
A hétpecsétes könyv. írta Bitay Béla . . 
Élet a halá lban. írta Marjay Károly . . . 
Napoleon vallástétele. írta Marjay Károly . 
Husz János. írta báró Podmaniczky Pál . . 
A hazai , föld. Irta Lengyel Gyula . . . . 
Janesi . írta Losonczy Lajos 
Áes Janesi. írta Szabó Miklós 
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Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., flkadémia-utcza 4. sz. 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m - u t c z a 5* s z á m . 
Régi jó 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. 

PAPI ES P0L 
GARI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

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 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, villanyerőrc berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarbun tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: 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. Igazgatóság: 

Budapest , Kálv in- tér 10., saját s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére 'a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i rányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,78653 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000-- K 
1000.000,000-— K 

88.450,000-— K 
19.200,505 — K 

é s Fiók-

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óla 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
„ . jégben „ „ . 

Hletüzlet állománya 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítás: 

intézménye a „GONDVISELÉS" 
Országos Közp. S e g é l y z ö 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 vegves biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgáiul 
nélkül. 
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Első magyar* villamos erőre berendezett hangszergyár. @ 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a ra. 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, fúvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készitésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mester hegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = = = = g y á r . = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerró 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. 

lskolahsgedük6kor.-tól följebb. 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a h ívek é s a tan í tványaik között a z 
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E - B R E . S Z T O 
k é p e s k e r e s z t y é n szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 

© Szerkeszti: 
| M E G Y E R C S Y B E L A . 

Előfizetési díja egy évre 4 kor. 
H , Az Ébresztőnek minden keresz-
tig) tyén családhoz és minden ke-
® resztyén ifjúhoz el kell jutnia, 
H hogy a nemes szépirodalom 
© szárnyain minden olvasójának 
® lelkébe bevigye a keresztyén 
H magyar nemzet hatalmas gon-
® dolatát. © 
f> Előfizetéseket elfogad és mutatvány- @ 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® ® ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® ® 

® 

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 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 

Egy tábori lelkész 
ha rcz té r i naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harczoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márczius idusán. Őszi imádság. Harcztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 XIOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könvvecskének bolti ára e legáns vá-
szonkötésben 180 K, 10 drb vételnél 150 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 30 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 



Divatos 
ruhaaljak 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 

Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőn é s Katonatiszte!! 
bevásárlási Központja* szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 
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KOVÁCS S Á N D O R 

THEOL. AKADÉMIAI TANÁR 

ISI. KÖTET ÁRA 12 KORONA <APHATÓ: KÓKAI LAJOS 
>rotest. szakirányú könyvkereskedéséber 
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PROTESTÁNS 

EGYHÁZbl SKOLAI 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr . , 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő 

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, nyolezad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Éle t Könyvéből : Aratás. Muraközy Gyula. — Vezórcz ikk: Az osztrák és a magyar protestántizmus együtt-
működése. V. J. — Második czikk : „A protestáns unió." Dr. Szlávik Mátyás. — Tárcza: Baksay Sándor. III. 
Dr. Pruzsinszky Pál. — B e l f ö l d : Dr. Vajda László bécsi orvos fejedelmi alapítványa. Dr. Joó Imre. — A mi 
ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola . — Egyesü le t . — Hi rde tések . 

lelkébe világított. Protestáns hitvalló őseink zsoltáréneke 
vagy jajszava századokon átzengő tiltakozás a lelkiismeret-
szabadság minden kínzópadja ellen. A keresztes háborúk 
vérpazarlásából is kihajtott az a tanulság, hogy el lehet 
égetni az emberi életet, mint egy hitvány gyertyát — 
távoli, szent, eszményi czélok tüzében. 

. . . Két év óta láthatlan munkások — a fájdalom 
és gyász — szántják az emberiség lelkét. A háború — 
roppant magvető — teleszórta a világot halottal és vér-
rel. De kelt valami eredményének lenni, kalásznak, a mi 
kihajtott belőle. 

A bányarobbantás összetör eddig jár t utakat, érték-
telen törmelékeket dobál egymásra, de azok mögött fel-
csillantja az értéket, az érczet; úgy ez az óriás robbanás, 
ez a mindent összedöntő háború, hitvány, szennyes ér-
zéseket, bűnöket halmozott össze, de azok mögött ki-
csillan a tisztább, szentebb érzés! Es a robbantás 
mindig — az aranyért történik. 

* 

Kihajtott kalászt hozott a lelkünk. Hozott alázatos-
ságot és vágyat békére, szilárd, nem rnuló és mulandó 
országra. Most látjuk, hogy levelek vagyunk forgó szél-
ben. A terveink homokvárak, a boldogságunkat pók-
hálóból szőjük. Éjszakákon át harczoltál valakinek az 
életéért, míg kiragadtad a betegség kar ja iból? 'Egy éj-
szaka elég — hogy betegágyából koporsó legyen. Éveken 
át küzdöttél, hogy annak, a kit szerettél átragyogjon az 
arczán a boldogság ? Egy perez elég, hogy a halál sárga 
keze letörüljön minden pirt róla . ,Egy életen át küzdöttél, 
szenvedtél, reményeket szőttél valakiért, gyermekedért? 
Egy pillanat elég, hogy egy golyó átfúrja, ledöntse a 
boldogságod, mint egy kártyavárat. » 

És ki hallja a sírásod ? Hiszen milliók sírnak. Kinek 
a szíve szorul még össze, hogy valahol elesett egy kadét ? 
Hiszen százezer if jú élet törik össze! . . . Egy mérhetlen 
világ fájdalmát hordozzuk magunkban és mégis végtelen 
kicsinyek vagyunk. A bánatunk egy sóhajtás a viharban, 
egy könnycsepp a tengerben^ egy sikoltás az éjszakában . . . 

Az Élet Könyvéből . 

Aratás. 
„Emeljétek fel szemeiteket 

és lássátok meg a tájékokat, 
hogy már fehérek az aratásra." 

Ján. 4.3i. 

A határokon túl tüzek gyulladnak és ezer és ezer 
élet lobban ki, dübörgő zajjal telnek meg az éjszakák 
ós örök éjszakákba némulnak el if jú, piros a j k a k ; az-
alatt itthon egy nesztelen roppant csata sorsa dől el. 
Harczolnak a magyar mezők, hadseregük millió kalász, 
mely mint millió vékony, dárdát tartó kéz fenyegeti a 
jövő árnyékában leselkedő Ínséget. Odakinn a halál, 
mint egy óriás arató munkás, ezer i t jú életet dönt le 
gyászra, siralomra; idebenn pendülő kaszák millió fehér 
kalászt fektetnek a tarlókon életre és erőre. 

Aratás . . . Ez a mezők évi beszámolója. Nagy szá-
monkérés és ítélkezés a mezők fölött. A kalász a leg-
parancsolóbb úr. Érette húzódott a barázda sebforradása 
a mezők sima arczán; érette szállt a tekintet az égbolt 
fekete felhőihez, a melyek sötéten gyülekeztek, mint a 
lélekben a gonosz indulatok a bűn előtt és érette szállt 
az ima a mindennapi kenyérről Ahhoz, kiről a napok 
zsoltárokat énekelnek egymásnak. A kalász az eredménye, 
ezélja, értelme hosszú hónapok munkájának. 

* 

Ha az emberi élet nem olyan folyó, mely nem 
folyik sehová, nem folyton járó szélmalom, mely nem 
őröl semmit, nem mező, mit mindig bevetnek, de sohase 
terem, akkor az emberiség és az ember életének, élete 
eseményeinek kell czéljának, eredményének, kalászának 
lenni! Ez a szó: hiába, egy rémületes örvény, mely be-
nyel minden erőt, lelkesedést. Szörnyű gondolat l enne : 
hiába vetni, hiába harczolni, hiába imádkozni, hiába 
élni . . . 

A világtörténet minden nagy szántásának volt ka-
lásza, eredménye. A mártírok máglya-lángja századok sötét 



Van a lelkünkben vágy is. Vágyunk a békére, 
szilárd hitre, mi ne legyen vízbefuló szalmaszála, re-
ményre, mi ne legyen homokház, tiszta dalra, mi ne le-
gyen — koporsószegezés. Hogy ne legyen az életünk 
csónak, a mely ing a ködben. Ne legyen olyan a lel-
künk, mint a nagy város, melyből vonatok viszik egyre 
az ifjúságot, az erőt, a dalt és csak sebesült érzéseket 
hoznak vissza. Az idő nem is sejtette . . . Két év óta 
nem volt tavaszunk. A fegyverek győzelmi csengése el-
fullad a harczok újuló dübörgésében. Emberi dolgokban 
nem bízhatunk. Teli van a világ vágyakozással, éhséggel 
egy jobb, szebb, békésebb, tisztább élet után ! Kalászokat 
termeltek a lelkek. Ki aratja le ezeket az érzéseket ? Ki 
aratja az élet kenyerévé ezeket a kalászokat? Hol van 
az a millió apostol, millió próféta, ki felrendítené egy 
magasabb, tisztább krisztusi élet hírhozását ? Beszélne 
egy olyan országról, melynek reménye soha nem szé-
gyenül meg, melyben a sírók, a szenvedők, a sebzett 
szívűek, a boldogok . . . . 

Fehérek a mezők, fehérek a lelkek az aratásra. 
Kínálják az értékeiket. Ki fogja learatni azokat ? 

Muraközy Gyula. 

AZ OSZTRÁK ÉS A MAGYAR P R O T E S -
TANTIZMUS EGYÜTTMŰKÖDÉSE. 
Az értékes együttműködésnek nélkülözhetetlen elő-

feltétele mindig a kölcsönös ismeretség és barátság. Ez 
a kölcsönös ismeretség és barátság azonban csaknem tel-
jesen hiányzott az osztrák és a magyar protestánsok leg-
újabbkori életéből. 

Régebb hosszú időn keresztül a termékeny kölcsön-
hatás és testvéri közösség nemes viszonyában éltek egy-
mással. Az egyenlőjogúsítástól (1868) kezdődő legújabb 
korszakban mind ritkább és mind hűvösebb lett az érint-
kezés a kiegyezésben egy nagyhatalommá kapcsolt két 
állam protestáns egyházai között, Már a pesti protestáns 
theölogiai akadémia alapítása is lazította a személyes ós 
szellemi kapcsokat, a nyelvi és politikai kérdések pedig 
hovatovább csaknem elszigetelték egymástól a közvetet-
lenül egymás mellett élő protestáns egyházakat, A leg-
utóbbi években a bécsi theol. karral való szórványos 
alkalmi érintkezésén, a bécsi magyar ref. és evang. is-
tentiszteletek kérdésén s a bukovinai csángó-magyar ref. 
gyülekezetek ügyében való hűvös levélváltáson kívül jó-
formán semmiféle összeköttetés sem volt a két ország 
protestántizmusa között. Pedig egy nagyhatalmi jogi élet 
részesei, a kapcsolt területek protestáns szórványainak 
az ügye mindkettőt közösen érdekli, mind a két államban 
kisebbségben vannak s a szervezett hatalmas (r. és g.) 
katholikus többséggel szemben csak nagy erőfeszítéssel, 
folytonos küzdések közt tudják megállani helyüket a 
közös reformácziói törzs testvérhajtásai, a közös protes-
táns közművelődés drága kincseinek egyaránt hivatott őrei! 

A nagyhatalmi viszony, az államjogi kapcsolat foly-
tán egy nagy közös intézmény életében rendkívül érde-

kelve voltak az osztrák és magyar protestáns egyházak 
mindnyájan s mégis itt tűnt ki ós fel legjobban nemcsak 
külön jogi állásuk, hanem egymással szemben való kö-
zönyös, sőt hideg elzárkózottságuk is : a közös hadsereg 
és haditengerészet kebelében való lelkigondozás terén. 
A haderő keretébe tartozó protestáns katonák az azonos 
hitvallás ellenére is nem két vagy három, hanem öt-hat 
országos egyház főhatósága alá tartoztak hasonló hely-
zetben levő lelkészeik útján. A közösség elvére épített 
szervezetben legkirívóbb volt a széthúzás és szétszaka-
dozottság. A protestáns szakadozottsághoz társult sajátos 
államjogi helyzetünkből folyó szakadozottságunk. Sem a 
protestántizmusnak, sem a nagyhatalmi összetartozásnak 
kapcsolóereje nem érvényesült, ellenben mind a vallási, 
mind a politikai elválasztóerők teljes mértékben végezték 
bomlasztó munkájukat. Ebből a végzetes állapotból ma-
gyarázandó az a szomorú tény, hogy a kettős monarchia 
legközösebb intézményében a két ország protestantizmu-
sának legkevesebb közössége volt s hogy ebben a leg-
kiépítettebb szervezetben volt a legszervezetlenebb intéz-
mény, a protestáns katonalelkészi ügy. 

Jellemző, hogy épen ennek a látása adta az első 
ösztönzést az osztrák és a magyar protestánsok közele-
désének munkájához. Természetesen a vallási és az állami 
összetartozásnak mélyen fekvő gyökerei és magas fel-
adatai táplálták és erősítették meg ezt a törekvést. Meg-
érlelődött többek lelkében az az elhatározás, hogy az 
osztrák és a magyar testvéregyházakat egymással isme-
retségbe és barátságba kell hozni s annak alapján 
lehetővé kell tenni azoknak nemes együttműködését. 
Először az országos egyházak vezetőségének megismer-
kedését kell létrehozni, az • ismeretség megszüli a ba-
rátságot s a barátság magával hozza aztán az együtt-
működést. A megismerkedésnek legjobb alkalma s egy-
ben az együttműködésnek legidőszerűbb tárgya a katonai 
lelkigondozás ügyének újjászervezése. 

A közös nagyháború dicsőséges befejezése után a 
haderő újjászervezése elutasíihatatlan feladatunk lesz. 
Ennek az általános újjászervezésnek a keretében lehet 
és kell megoldani a katonalelkészi ügy újjászervezését, 
illetve egyáltalában a szervezését. A szervezés ügyét 
már most elő kell készíteni és pedig mind a két állam-
ban, minden protestáns egyházban és lehetően ugyan-
abban a szellemben, összhangosan s a czél elérése érde-
kében szükséges egységes, közös eljárással kell biztosí-
tani a szervezés sikerét. Egyben a legfőbb kormányzó 
tényezők s a közélet előtt méltósággal teljesen ki kell 
domborítani a sokszor s nem mindig ok nélkül lekicsi-
nyelt protestáns testvériséget és erőt. 

Ez a protestáns testvériség és erő tovább fejleszti 
aztán az osztrák és a magyar protestánsok baráti együtt-
működését. Az elmaradt Huss-ünnep helyett jön a jövő 
évben a reformáczió négyszázéves ünnepe, a mely, ha 
nem is lehet világünnep, de nem is marad puszta német 
ünnep, hanem legalább is középeurópai protestáns ünneppé 
emelkedik. Ezen az ünnepen már az egymással ismeret-



ségben és baráti együttműködésben álló és élő osztrák 
ós magyar protestáns egyházak vehetnének és vennének 
részt teljes függetlenséggel és egyben önkéntes együt-
tességben a közös örök javaknak való hódolatban s a 
német-magyar-osztrák protestáns testvéri, szövetségi kö-
zösségben. Ezen az úton lehetne legczélszerűbben meg-
közelíteni a Protestáns Világszövetségnek a háború által 
évtizedekkel hátrább vetett magas czélját is. 

Ilyen szellemben kezdette meg — e sorok írójának 
közvetítésével — a megismerkedésnek, barátságnak és 
testvéri együttműködésnek munkáját az osztrák evang. és 
ref. országos egyházak főegyháztanácsának elnöke, dr. 
Jlaase Farkas vallás- és közoktatásügyi osztályfőnök, ki 
államtitkári rangban vezeti a két testvéregyház ügyeit. 
Május 26-án Budapesten meglátogatta a magyarországi 
négy protestáns egyház (ref., evang., szász és unit.) ve-
zetőségét külön-külön, aztán közös ismerkedési vacsora 
után 27-én közös értekezleten beszélte meg a ref. kon-
vent székházában az osztrák és magyar protestáns egy-
házak barátságos együttműködésének s közelebbről a 
katonalelkészi ügy újjászervezésének kérdését. Ez volt 
az első lépés a közeledés s az együttműködés érdekében 
s a nyelvi nehézségek ellenére is igen hatásosan nyilvá-
nult meg ez alkalommal a protestáns közösség és test-
vériség szelleme. Prónay Dezső báró evang. főfelügyelő 
és Baltik Frigyes evang. püspök, Dégenfeld József gróf 
ref. főgondnok és Kenessey Béla ref. püspök, elnökök, 
Darányi Ignácz ref. főgondnok és Jánosi György evang. 
esperes nemesen fejezték ki a testvéri összetartás ós 
együttműködés szellemét, mely a protestáns egyházak 
vezetőit, az értekezleten jelenvoltakat és a távollevőket 
egyaránt áthatja. 

Az ismeretség ós barátság szálait természetesen 
tovább kell fonni s az együttműködést tovább kell foly-
tatni. A katonalelkészi szervezetre vonatkozó tervezet 
előkészítése továbbfolyik mindkét országban s kellő idő-
ben továbbfolytatódnak az idevágó tanácskozások is. Két 
főpontban már az első lépésnél is teljes egységre jutot-
tak a tanácskozók : a létszámemelésre és a minden irány-
ban független szervezetre vonatkozóan. 

A hivatásos protestáns katonalelkészek értekezleté-
nek emlékirata és az egész háborús katonai lelkigondo-
zás hivatalos felülvizsgálásáról szóló jelentések volnának 
a megteendő további közös lépések. Aztán a többiek a 
teljes sikerig. 

Hisszük, hogy az osztrák és a magyar protestánsok 
testvéri együttműködése, mint a hogy megvolt a múltban, 
meglesz a jövőben is és pedig mindig erősebb és áldá-
sosabb lesz! 

Bécs. V. J. 

T á v í r a t m e g v á l t á s í l a p o k ^ t T t t í Z j ezé-
sere a Kálvín-SzÖvetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám), £ & £ £ & 

„A PROTESTÁNS UNIO." 

Ezen a czímen ír a hazai kath. papi Egyházi Köz-
ez évi 18. számában dr. Dolenecz József abból az 

alkalomból, hogy „a kálvinisták és lutheránusok (sic!) 
1917. évi okt. 31. napján tartandó nagy jubileumi ün-
nepségre készülnek". íróját nem ismerem. Nem tudom, 
hogy „vajh' ki ő és merre van hazája". Nem is tulaj-
donítok valami nagy értéket hazai katholikus lapjaink 
vagy folyóirataink közléseinek. Szinte kirí belőlük -
talán Prohászka írásait kivéve — főleg tudományos theo-
logiai kérdésekben az ultramontán czélzatosság vagy a 
tájékozatlanság. A tudományos theologiában is jóformán 
csak a német kath. irodalmat vehetjük figyelembe. A prot. 
tudományos kutatás lelkiismeretének behatása alatt áll, 
a melytől, értékét tekintve, messze távol áll a franczia, a 
spanyol vagy a hűtelen, gonosz talián. 

A vatikáni zsinat óta rég elhagyta a róm. kath. 
egyházi sajtót és irodalmat egy Möhler vagy Döllinger 
tudományos szelleme. Ultramontán az minden ízében. 
A dogma korrigálja ott a bibliát és a történetet. 

így hát Dolenecz czikkének sem tulajdoníthatok 
valami nagy jelentőséget vagy értéket, de jellemző, hogy 
milyen szellemben tájékoztatják a túlsó oldalon a refor-
máczió 400 éves jubileumáról az olvasóközönséget. 

Azon kezdi, hogy „a történelem a 400 esztendő 
után már tárgyilagos bírálatot mondhat Luther fellépé-
séről". Úgy látszik e „tárgyilagos bírálatot" Janssen né-
met történetéből és Denifie meg Orisar Luther életraj-
zából merítette. Köstlin, Kawerau vagy Scheele művét 
nem ismeri. Mert bírálatát jellemzőleg így ír tovább Lu-
ther fellépéséről: „Luther M. épen nem volt forradalmi 
vagy radikális reformáló szellem. Öt az a becsvágy ve-
zette, hogy hatalmas ellenzéket csináljon magában az 
Egyházban. Vitatkozó theologus és ellenzéki szellemű férfiú 
volt. Eszeágában sem volt kiválást, egyházszakadást elő-
idézni, hanem az általa megindított mozgalom mintegy 
akaratlanul sodorta magával, melynek már ura lenni többé 
nem tudott. Hisz a wittenbergi 95 pont (tán tétel?) ki-
szegezése után csak hat év múlva, 1523-ban vetette le 
a barátcsuhát és 1525-ben szakított végleg az Egyház-
zal, midőn nőül vette a polgármester előtt (sic!) Bora 
Katalin, volt apáczát. E nyolcz évi időközben a lelki 
tusakodás, a töprengés, a megindított mozgalom vissza-
csinálásának gondolata (sic!) sűrűn foglalkoztatta Luthert. 
A forradalmi, a radikális reformátor (fentebb azt tagadta !) 
vakon megy végzetes útján. Luther nem volt ilyen el-
szánt és határozott egyéniség. (Szerzőnek sejtelme sincs 
Luther diadalénekének ama részletéről: „Ha a világ ördöggel 
telve volna,, hogy elnyeljenek, minket ez nem rettentene, 
rajtunk nem győzendenek!") Midőn 1530-ban megszer-
kesztette az ágostai hitvallás formuláját (az tudvalevőleg 
Melanchton müve a Luther által szerkesztett torgaui és 
schwabachi czikkek, mint előmunkálatok nyomán!), erről 
számos kath. theologus mondotta, hogy abban nincs eret-
nekség, legfeljebb szakadárság (herezis és skizma kö-



zötti különbség;!) foglaltatik." S végül, miután szerzőnk 
nagy tájékozottsággal „a poroszokat s nálunk az erdélyi 
szászokat" tekinti „a régi orthodox lutheránizmus" tipikus 
képviselőinek, azt mondja róla, hogy „külsőleg nem is 
nagy eltérést mutatott a katholiczizmustól", sőt „ez az 
új hit, mint egy bizonyos százalékos megalkuvás jelent-
kezik a régi hittel és hagyományaival szemben". 

íme ilyen a Dolenecz uram Lutherképe, — nézzük 
most már az ő Kálvinképét. 

Szerzőnk szerint Kálvin „igazi radikális, forradalmi 
szellemi reformátor". Az ő műve tehát „a véres, viharos 
XVI. századbeli európai hitújítási forradalom". Institu-
cziójával „lett az igazi európai vallásreformátor, ki a 
vallásbeli, hitbeli dolgokban a szabad fejlődés, a szabad 
felfogás, a szabad kutatás elvét jelentette ki, mely mellett 
bátran szakítani lehet bármely egyházi tanítói tekintély-
lyel, hagyománnyal, szokással, felfogással. Nincs tanítói 
tekintély, nincs változhatatlan dogma, (V. Ö. ezzel Kálvin 
erős irányelvét s a feltétlen „majestas" tekintélyét hir-
dető istenfogalmát!). Az egyéni felfogás adja meg a hi-
tet . . . vagyis a kálvinizmus individuális vallás. (Szub-
jektív oldaláról tekintve, minden vallás egyéni vallásosság, 
objektív oldaláról isteni kijelentés !) Ekként merő ellen-
téte, tagadása a kinyilatkoztatáson és a tévmentes tanítói 
tekintélyen nyugvó katholiczizmusnak, mely uniformizáló, 
benne csak egyetlen felfogás, az Egyház által kijelentett 
(talán csinált ?) hitigazság érvényesülhet (sic !) A katholicziz-
mus híveit a czentripetális lelkierő tartja össze, míg a kál-
vinizmusban a czentrifugális erő érvényesül, a mely immár 
hetvenhárom protestáns felekezet kialakulására vezete t t . . . " 

Végül ilyen Luther- és Kálvinképek megrajzolása 
után rátér a protestáns unió kérdésére eképen: 

Szerzőnk szerint „a kálv. és luth. felekezetek min-
den oldalról ellene vannak az uniónak. Azt mondják, 
hogy a két felekezet uniójának kérdése elméletben tet-
szetős ugyan, de gyakorlatban kivihetetlen a politikai, 
vallástársad almi, felekezeti, hatalmi, nemzetiségi okokból 
és a nép vallásos lelkének, a történelmi hagyományaihoz 
való ragaszkodás akadályai miatt". S miután így végzett 
az unióval, szinte diadalittasan kiált fel a szerző: „No 
lám, a protestánsoknak is vannak már vallási hagyomá-
nyaik, holott Luther és főleg Kálvin minden szent ha-
gyományt, minden vallási tradicziót elosztott (sic!)." Per-
sze, hogy elvetette mindazokat, a melyek az írással, a 
józan ésszel ós a lelkiismerettel ellenkeznek, mint p. o. 
a transszubsztancziácziót, a Mária-dogmát s az abszolu-
tisztikus infallibilitás tanát! A mi uniónk épen nem kí-
vánja meg a hittanilag és történetileg kifejtett sajátos 
vallásos-egyházi karizmáink nivellálását, sőt azokban van 
a mai protestantizmus ereje. A mai világháborúban is a 
Krisztus evangéliumával s a Kant-Fichte-féle kötelesség-
tudat morális alapelvével győznek a németek. 

Egy kis exkurziót is megenged magának a szerző. 
Ugyanis „érdekes jelenség"-nek mondja, „hogy úgy a 
kálv., mint a luth. lelkészek kijelentik, hogy dogmatikai 
akadálya nincs az uniónak, vagy legalább is könnyű 

szerrel át lehet ezen ugrani, de hát számolni kell a nép-
lélekkel, a vallásos néplélekkel, a melyet a legkisebb újítás 
is sérthet". Hát csakugyan dogmatikai akadálya nincs az 
uniónak, mint egyháztársadalmi, szervezeti és irodalmi 
uniónak, a mint, hogy a német prot. theologia már régen 
az unió álláspontján áll, a nélkül, hogy érintené a sajátos 
luth. vagy kálv. protestáns vallásos típusokat, a melyek 
épen nem sértik, sőt fejlesztik „a pozitív vallás után só-
várgó lélek" eminens érdekeit. Tudtunkkal minden ért-
hető eltérő felfogásuk daczára, még az orthodox rostocki 
és liberális jenai vagy debreczeni és sárospataki thcolo-
gusok is pozitív evangeliumi keresztyén és nem luth. vagy 
kálv. felfogásra törekszenek a tudományos theologiábap. 
Ezt szolgálják és művelik írásmagyarázati és történeti, 
rendszeres és gyakorlati tudományos theol. ismeretükkel 
s szinte beláthatatlan irodalmukkal egyaránt, a mellyel 
szemben a szerzőnk által feldicsért „kath. uniformizálás" 
stagnálást, tehát szellemi halált jelent. A keresztyénség 
különböző történeti és hittani alakjai tanuljanak egymás-
tól, értékesítsék egyéni ós társadalmi tekintetben sajátos 
vallási karizmáikat és főleg versenyezzenek egymással a 
keresztyén szeretet művében most és mindenkoron. Úgy 
legyen! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

T Á R C Z A . 

Baksay Sándor . 
III. 

Az élet küzdelmekkel van átszőve, alapszíne a 
csalódás, fájdalom, elégedetlenség, a melytől a lelkész 
sincsen megkímélve. Mindig hinni, mindig remélni az 
írás, az ige nevében és intenzív erejénél fogva a reményt, 
a hitet a százak és ezrek szívébe beplántálni, avatott 
kézzel ápolgatni —- a pásztor munkásságának titka és 
jele. Baksay Sándor ért hozzá. Megjegyzendő, hogy haprédi-
káczióit más fogja elmondani a kívánt eredményt csak 
részben érheti el, mert az ő beszédének zamatját épen 
az adja meg, hogy azok egyéniségével állanak összhang-
ban, szívének talajából hajtanak ki. Ez különben a sorsa 
minden beszédnek, a mely nem a szóló érzés- és gon-
< I olatvilágának szülötte. 

Baksay Sándor akár a hit fenséges titkait tárja 
fel, akár a gyakorlati keresztyén élet tényeiről szól, a 
saját felfogását mindig kifejezésre juttatja. Alkalom-
adtával például szívesen kitér arra, hogy a lelkipásztor-
nak magát a politikai élet hullámai közé vetnie nem 
szabad. „Mivel, úgymond, az egyházat a közvélemény 
előtt a papság képviseli, a papságnak igazi tekintélye 
annál nagyobb és erősebb, minél kevésbbé kompromittálja 
magát politikai szövetkezéssel. Hajdanában minden európai 
államban megvolt a papságnak helye, még pedig a fő-
helye a nemzet törvényhozásában és kormányában, ma 
már majdnem mindenütt ki van zárva, hazánkat kivéve. 
De én nem sajnálnám, ha ezen előjogot itt is elvesztené, 
sőt szeretném, ha választás útján sem juthatna a nemzet 



képviseletébe. Nem azért, mintlia el akarnám tőle venni 
egyéni, polgári meggyőződését, elfojtani benne a haza-
szeretet lángját. Szavazzon, mint hű polgára a hazának, 
de soha meg ne próbálja valamelyik párt szolgálatába 
vetni az erkölcsi tekintélyt, melybe őt Krisztus öltöztette. 
Az egyháznak nem szabad politikát űzni. Egy példa 
megvilágítja ezt a gondolatot. Minden európai nemzetnek 
van két alapintézménye : a hadsereg és a középiskolák. 
Elkerülhetetlenül szükséges mind a kettő. A nemzeti élet 
levegője ós kenyere, a mely nélkül a nemzet vagy megfúl, 
vagy éhen hal. Két hatalmas ér a nemzet testében, de 
minden okos ember tudja, hogy egyikben sincsen helye 
a politikai kérdéseknek. Az egyház az örökkévalósággal 
foglalkozik, az embert az Istenhez való viszonyában méri 
s annak örök voltát tárgyalja, a politika ellenben úgy 
tekinti az embereket, a mint vannak, ma így, holnap 
úgy, a körülményekkel folyvást alkuszik, a kiket ma 
tenyerén hord, holnap földhöz veri, szövetkezéseiben er-
kölcsiséget nem keres, czéljaira felhasznál minden esz-
közt, tisztát és tisztátalant. Miként keverhetné már magát 
az egyház, az isteni igazságok őre és hirdetője az ilyen 
forgószélbe ? Az egyház távoltartván magát, csak ítélhet, 
nem perelhet; az ő nagysága és ereje épen abban áll, 
hogy ne legyen senki szolgája, hanem legyen szolgája 
egyedül az örök törvénynek, az örök igazságnak." 

Akármennyire kitér, akármennyi kérdést érint is, ezek 
soha sem történnek az arányosság rovására, de a mi ennél 
sokkal fontosabb, bármily szilárd a maga meggyőződésé-
ben, bármennyire ki jegeezesedtek is elvei, mindig, min-
den körülmények között liberális, sőt szeretettel teljes 
a mások véleménye iránt. Ide vonatkozik az, a mit felőle 
egy régebbi megfigyelő mond: „Vannak dolgok, szoká-
sok, irányok, intézmények, a melyeket szeret, de van jó 
szíve, a mely kíméletesen, gyöngéden bánik olyan szoká-
sokkal, a melyeket becsülni másoknak van joguk. Olyan 
egyensúlyos a maga pródikáczióival és a másoké iránti 
méltányosságával s mégis oly szilárd a maga dolgában, 
liogy az ember kénytelen őt a lelkiorvos mintaemberé-
nek tartani." 

Az orvos szükségképen humánus ember; jót akar, 
de sokszor épen ezért keményebben kell hozzányúlnia 
a sebekhez. Baksay Sándornak veleszületett érzéke meg-
mondta mindig, mikor s mennyiben kell szigorúbb esz-
közökkel élnie. Ha majd azokat a kunszentmiklósi pres-
biteri jegyzőkönyveket, ha majd egyházmegyéjének, a 
„Csendes Traktusának jegyzőkönyveit át fogják tanul-
mányozni, ki fog tűnni kormányzói bölcsesége, mely a 
lényegest meglátja, a szükségest előkészíti, csendesen, 
de erélyesen halad czélja felé, miközben, ha kell, letöri 
az akadályokat. Ki fog tűnni, hogy Baksay Sándor, mint 
egyházkormányzó, nem ingadozó nádszál, hanem tölgy, 
a kiről az írás szól, mondván: „Oszlopul teszem őt". 

Hellyel-közzel szó esett arról, hogy Baksay Sándor 
munkásságának súlypontja az egyházon kívül esik. A szem-
pontot helyesen kell e tekintetben is megválasztani. Baksay 
Sándor tanító, hozzátehetjük, elsőrendű, Isten kegyel-

méből való tanító. Akár a szószéken beszél arról, a mi 
megtart, akár könyvekben fordul nemzetéhez, miközben 
az élet sokfele változatait rajzolja, alapjában felvilágosít, 
oktat, tanít. „Egy darabból való ember, a kit részekre osztani 
nem lehet." Azt cselekszi, a mire küldetése, hajlama van. 
A szóbanlevő ellenvetésre már megfelelt maga is. „Hátszol-
gál-é az én tollam valaha más érdekeket, mint ugyan azokat, 
melyeket szolgálni papi tisztem rendeli?" A mi irodalmi 
munkáit illeti, azok, úgymond, „prédikácziók. csakhogy 
nem a kathedrából". 

Rövidebben és hívebben nem jellemezhette volna elbe-
széléseit, mint e szavakkal: „Prédikácziók, csakhogy nem 
a kathedrából". Prédikácziók, a melyek nem egy temp-
lom közönségéhez, hanem egy egész nemzethez szólanak, 
felekezeti különbség nélkül. Az a kép pl., a melyet a 
„Pusztai Találkozásban" a maga úri, paraszti, de mindig 
vérbeli magyar alakjaival, a nemes-kondori iskolának és 
eklézsiának alapításával, kaleidoszkópszerűén .változó jele-
neteivel megrajzol, alapjában tanít, prédikál. Minden rangú, 
rendű, felekezetű olvasó előtt feltárja a meggyőződést, a 
mi az író lelkét színültig eltölti, hogy a közélet nagy 
dolgaiban, akárcsak odakint a fronton, nagy szerepet 
játszik az odaadás vagy az ő szívesen használt kifeje-
zésével élve: a lélek, mely megelevenít. De ne kerülje 
el a figyelmet az sem, hogy Baksay könyvei az ország 
mindenrendű, rangú és felekezetű lakosságát közelebb 
viszi a magyar kálvinisták belső életéhez is és a mikor 
így tanít, jóformán annyit ér el, akár csak valamelyik 
jókora erudiczióval megírott testesebb históriai munka, 
mert bevilágít a magyar kálvinista egyház múltjába, a 
fatemplomok, a régi artikuláris világ korába (Patak, Banya). 
Elbeszél, magyaráz, kitér, igazabban szólva, a maga bájos, 
egyszerű módján — prédikál. Bevilágít az eklézsiák belső 
életébe, a hol vannak ellentétek, súrlódások, praktikák, de 
minden súrlódások, praktikákon túl van még valami, a mi 
mindenen győzelmet arat, van ragaszkodás azokhoz az egy-
szerű, árnyas templomokhoz és szószékekhez, miknek inten-
zív ereje feloldja az ellentéteket és a szíveket s útját egyen-
geti az egyesült munkának s annak, a minek a múltban 
olyan nagy szerepe volt: az áldozatkészségnek. Igen, az 
áldozatkészségnek. Az ellentétes áramlatok között, az indu-
latok, a fölbuzdulások, a küzdelmek közepette a szabad 
levegőben típusok „Mineka", „Mámög" formálódnak ki, a 
melyeket Baksay kitűnően rajzol. 0 mondja meg pl. hogy 
kicsodák is azok, a kiket a nép úgy nevez, hogy kál-
vinista kanonokok s miközben a figyelmes szemlélőt erre 
nézve a maga derűs modorában kioktatja, feltárul az 
olvasó előtt a szóbanlévő férfiak során túl annak a sej-
telme is, hogy minő érzésbeli erők azok, a melyek akkora 
súlyt adnak a magyar kálvinista egyháznak. 

Pillanatra enged jük át magunkat Baksay vezetésére, 
menjünk el vele Fűzvárra, az egyházmegyei közgyűlésre. 
Itt bemutatja a többek .között a kálvinista kanonokokat is. 
„Szép azt látni, mikor az ilyen gyűlésre seregeinek. A kál-
vinista kanonokok, a hogy szokták nevezni a világi ura-
kat, a kik a papokká! közösen gyakorolják az egyház-



igazgatás és egyházi bíráskodás tiszteit. Urak hivataluk-
nál, születésüknél vagy érdemüknél fogva. De bármily 
magas is az a hivatal, az a születés, az az érdem, mellyel 
a világban kitűnnek, sohasem utasítják vissza azt a meg-
tiszteltetést, melyben 2 0 - 25 parasztközség őket részesíti 
az által, hogy megválasztja őket világi tanácsbírónak vagy 
épen főkurátornak. Főispánok, kik ma egy egész megye 
Összes értelmiségének tanácskozását vezetik s holnap fél-
délig vizsgálnak egy öreg bötüs számadást, melyből 
kikeli sütniök, hova lehetett az a 2 frt. 20 kr., a melyről 
számadó hit alatt kész erősíteni, hogy el nem sikkasz-
totta. Rengeteg gazdák, kik tegnap félóra alatt megkötöt-
tek a kalmárral tízezrekre menő szerződést s most azt 
veszik érett megfontolás alá, hogy a vadoromi tanító 
fizetésébe járó kánikuláris csirke darabonkint 20 vagy 25 
kr.-ért legyen-e méltányosan megváltható. Parlamenti párt-
főnökök, kik tegnap az egész másik oldalt megpuhítot-
ták . . . s ma engedik magukat semmivé tétetni á falusi 
prédikátor buzgó ékesen-szólása által, s az izzadó férfiú-
nak udvarias mosolyban fizetik le a győzettek sarczát. 
Nem hosszú, nem drága nekik az idő, a mit ezen apró-
cseprő ügyekben elvesztegetnek. Mert ezek az apró-cseprő 
ügyek homokszemek, — de egy nagy drágakőben." 

Volt róla szó, hogy Baksay Sándor érezte is, ki-
fejezést is adott annak, a mi az egyházi életben a lé-
nyeg : az a bizonyos lélek. Képzelhető-e ideális pap e 
nélkül ? Nagy szeretettel megrajzolt papi alakjaiban, mint 
tükörben látjuk azt, a mi által az ember mindenekre 
elégséges. Ki ne emlékeznék például Dombay Mátéra, 
a jóformán tökéletes papra. Vele született tehetségével 
párosult csöndes, de állandó lelkesedése emeli oda, a 
hova emelkedett, a mi alatt nem a kondori kis eklézsiát 
kell érteni, hanem ama bizonyos-.jellem és szívbeli kvali-
tásokat, a melyekkel foglyul ejtette az embereket az 
iskolai ós templomi katedrán egyaránt. „Atyának ifjú, 
játszótársnak nagy, rokonnak idegen: egy édes jó test-
vér, bizalmas és finom, gyöngéd és komoly. Tanított a 
katedrában. Egyszerű mesterkéletlen előadással, melynek 
minden szavát mély meggyőződés és meleg szeretet 
hatotta át. Lehetetlen volt a szíveknek e nyilak, a sze-
meknek e sugarak elől elzárkózni." Baksay Sándor pa-
zarul bánik a szókkal és jelzőkkel, mikor arról szól, a 
ki papnak jó, tanítónak kívánatos, szeretetre méltó. De 
van-e értelme ennek? Olyan papok .nincsenek, a milye-
nekről Baksay beszél, mert minden szép és jó együtt 
nem lehet. Igen, de ezeknek az alakoknak a megisme-
rése közben felénk sugárzik a költőpap meleg tökélete-
sedési vágya, egy-egy hangban, vonásban szinte reá 
ismerünk, ha talán az ideáltól maga elmaradt is. Azután 
e rajzokban kifejezést talál az óhajtás, vajha a pap 
lenne pap nemcsak hivatalból, hanem hivatásból. De 
mindentől eltekintve, a mikor rajzol, elábrándozik, kitér, 
magyaráz, alapjában véve azt cselekszi, a mire hivatást 
érez, tanít, prédikál, a min mit sem változtat az, hogy 
szavai nem a kathedrából hangzanak. 

Baksay Sándor halálának évfordulójához közel 

visszatekintettünk szép munkáséletére, de a midőn ezt 
tesszük, méltó és igazságos, hogy hálával hajtsuk meg 
fejünket a Megtartó előtt, a ki ingyen kegyelemből meg-
engedte, hogy ez a szép munkás élet itt közöttünk foly-
jék le áldást árasztva, mint a csendes májusi eső. 
Emlékét mi megőrizzük, igaz, ez az emlék idővel elhal-
ványul, talán még hamarább, mint azok a betűk ott, 
annak a kunszentmiklósi temetőnek sírkövén. A pályára 
új emberek lépnek, holnap többen, mint ma, holnapután 
még többen. Új emberek, a kik Baksay Sándort soha 
sem látták. De emlékezete fönn fog maradni még akkor 
is, a mikor mi eltávozunk, még akkor is, a mikor az a 
kunszentmiklósi síremlék már a földszínéréi eltűnik, mert 
Baksay Sándor nevét beleírta egyháza történelmébe s hazája 
irodalomtörténetéllek könyvébe. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 

Dr. Vajda László bécsi o rvos fe jedelmi 
alapí tványa N a g y k ő r ö s részére . 

Nagykőrös városának 1860-ban volt polgármestere, 
Vajda László ügyvéd, kinek egyik hasonnevű fia a nagy-
kőrösi ref. főgimnáziumban elvégezte tanulmányait. Aztán 
Bécsbe ment az orvosi tudományok tanulása végett. Or-
vosi oklevelének megszerzése után is állandóan Bécsben 
maradt. Széleskörű orvosi gyakorlatot folytatott. Nagyon 
keresett orvos, hírneves bőrgyógyász volt, a bécsi egye-
temen magántanári, illetőleg doczensi rangot is nyert. 
Sok ideig magángyógyító intézete (szanatóriuma) is volt. 

Egy időben a budapesti egyetemre is pályázott. 
De ezt az állást nem nyerte el. Hogy a bécsi egyetemen 
tanári rangot szerezhessen: osztrák állampolgárrá lett. 

De bár elszakadt hazájától: szülővárosa iránti nemes 
érzése, szeretete folyvást élt szívében. Ez sugalta 1916 
márczius 24-én kelt végrendeletét, melyben magasult gon-
dolkozással, nemesen érző szívvel összes vagyonát s bir-
tokát szülővárosa Nagykőrös szülöttei javára hagyja ösz-
töndíjalapul. 

Rendeli, hogy alapítványa évi jövedelméből 2000 
és 4000 korona közt változó ösztöndíjak adassanak nemi 
különbség nélkül azoknak a nagykőrösi születésű gyer-
mekeknek s ifjaknak, a kik arra kötelezik magukat, hogy 
valamely tudományszakban az elérhető legmagasabb fokig 
kiképzik magukat. Úgy, hogy tanulmányaikban a legala-
posabb ismereteket szerezve, ha nem is mint a legkivá-
lóbb, de mint az átlagon felül álló szakemberek, érté-
kesítsék ismereteiket az emberiség javára, A tudományos 
pályán haladók nagyobb összegű ösztöndíjat kapnak, az 
iparos és kereskedői szakban magukat tökéletesíteni akaró 
ösztöndíjasok kisebb, de legkevesebb évi 2000 korona 
ösztöndíjat kapjanak. Nem zárta ki ugyanis a végren-
delkező alapítványa áldásainak élvezetéből az iparos és 
a kereskedelmi pályán haladókat, a kiknél az elemi is-
kolai képzettség is elegendő. 



Öt ízben nagykőrösi s minden hatodik ízben bécsi 
születésű pályázók nyerhetik el az ösztöndíjakat. Az ala-
pítványtévő rokonai elsőbbséggel bírnak. 

Az ösztöndíjat a nagykőrösi ref. főgimnázium tanári 
karával együttesen a városi hatóság adományozza. 

A dunamelléki püspök ellenőrzi a nagykőrösi szü-
letésű ösztöndíjasok tanulmányi előmenetelét; a bécsi 
ösztöndíjasokét az ottani közoktatási főhatóság. 

Hagyománya áll : Nagykörösön 24 katasztr. hold 
tanyás földből, melyet tanyai iskolául hagy s 72,000 
korona készpénzből, a minek kamatából kell ezt a tanyai 
iskolát berendezni, fenntartani. 

Bécsben a hagyatékhoz négy nagy ház és igen ér-
tékes terjedelmes belső telkek tartoznak s 66,000 korona 
készpénz. 

Négy bécsi lakosnak 8420 korona évi járadékot s 
háromnak ingyen lakást rendel. Hagyományának többi 
jövedelme alapítványának nagy és magasztos czéljaira 
szolgál. 

A hagyományt a végrendelkező vagyoni viszonyait 
ismerők legkevesebb 600,000 koronára becsülik, de a mely 
megközelítheti az egymilliót is. 

Alapítványa czíméíil ezt rendelte: „Vajda László 
nagykőrösi ügyvéd hasonlónevű bécsi orvos fiának ala-
pítványa" . 

Orvosi műszereit, könyvtárát a debreczeni egyetem 
orvosi fakultására hagyja. Apja szabadságharcz korabeli 
kineveztetési okiratát, Kossuth tajtékpipáját s a Zichy-
tőrt, mellyel tulajdonosát 48-ban a hadijog alapján ki-
végezték, a Nemzeti múzeumnak hagyta. 

Végrendeletében meghagyta, hogy szülővárosában 
temessék el egyszerűen, családi sírboltjukban. 

Temetése e hó 21-én ment végbe. A sírnál Pa-
tonay Dezső lelkész méltatta a magasúlt gondolkozású, 
nemes érzésű, jószívű embert. „Oh, hányszor dobtuk 
rád a kárhoztatás kövét (czélozva itt expatriálására) s 
íme, most áldjuk a te emlékedet — mondá az egyház 
kenetteljes szónoka —, a mely most megdicsőülve áll 
előttünk s miként fogják majd áldani emlékedet azok a 
tanulók, a kik a te javaidból emelkednek — a szegény 
sorból a jelességnek tiszteletet érdemlő magas fokára . . . 
Majd jön egy egész nemzedék, mely hálát mond neked, 
téged áld és magasztal, mert értük éltél és munkálkodtál. 
Testileg idegenbe szakadtál, de lélekben, szívben, szere-
tetben itt élsz és munkálkodol az idők végtelenségéig!" 

E fejedelmi alapítványával immár néhai dr. Vajda 
László boldog emlékű Kalocsa Balázszsal, kinek egyház-
iskolái alapítványa már 800,818 koronára, városi ala-
pítványa 452,000 koronára szaporodott s az áldott em-
lékű V. Faragó Ambrussal együtt, a ki a nagykőrösi 
főgimnázium mellett felállítandó internátusra egy millió 
korona értékű birtokot hagyományozott, szülővárosa Nagy-
kőrös és ennek tanintézetei harmadik nagy alapítvány-
tevője lett s „exegit monumentum aere perennius". 

Dr. Joó Imre, 
nyűg. főgimn. tanár. 

A MI ÜGYÜNK. 

KÉRELEM. Kérjük azokat az előfizetőinket, 
kiknek előfizetése a mult hó végén lejárt, vala 
mint azokat, a kik a díjakkal még hátralékban 
vannak, hogy előfizetésüket mielőbb megújítani, 
illetőleg a hátralékokat lehető legrövidebb idő 
alatt beküldeni szíveskedjenek. Mai számunkkal az 
összes előfizetőknek és mindazoknak, a kiknek 
lapunk mutatványként járt és a kik azt vissza 
nem küldték, küldünk utalványt. A kik kötelezett-
ségüknek már eleget tettek, szíveskedjenek ezt 
félretenni a jövőre. — A mai mostoha viszonyok 
között csak megfelelő, pontos támogatás mellett 
tarthatjuk fenn a lapot és tehetünk eleget terhes 
kötelezettségeinknek. 

A Kálvin Szövetség 1916. évi lelkészi konfe-
rencziájának emlékkönyve dr. Kováts István szerkesz-
tésében a napokban megjelent. A sűrűn nyomott 15 l/A ív 
terjedelmű, díszes kiállítású munkát a Kálvin-Szövetség 
rendes tagjai, kik tagsági díjaikkal nincsenek hátralék-
ban, hasonlóképen a rendes tagokul újonnan belépők 
tagsági illetmény fejében kapják. Az expediálás a mult 
héten megtörtént. A könyv bolti ára 4 K. A megren-
delési díjak dr. Kováts István theol, tanár czímére kül-
dendők IX., Ráday-u. 28. sz. alá. 

IRODALOM. 

Az Út folyóirat a lelkipásztori munka számára. 
A 6. szám tartalma: Csendes óra. így imádkozott é r e t tünk . . . 
(M. S.) Egyházi ének és zene. A régiek védekezése az 
egyházi ének-zenéről. (S. J.) Megbeszélések. A hadiárva-
kérdés megvalósulásához. (I. L.) 2. Az igehirdetés ve-
szedelme. (Dr. Grönczy Lajos.) Kalászok. 1. Tudomány 
és szolgálat. 2. Az igazi papné. (Sz. M.-né.) Irodalom. 
Az Út kiadóhivatala arról értesít, hogy az ősszel meg-
jelen, mint az Út könyvtárának első kötete, dr. Ravasz 
László beszédeinek új gyűjteménye, a mely 25—30 ív 
terjedelmű és ára 6—8 K lesz. A kiadáshoz legalább 
500 előfizető szükséges. A kiadóhivatal kér egy leve-
lezőlapos jelentkezést. Hisszük, hogy nagyon sokan fog-
nak jelentkezni. 

Az „Igehirdető" július havi számának tartalma: 
Lukácsy Imre: Az Úr békességet szól az ő népének. 
(Háború idején.) Dr. Deák János : A mentés munkája. 
(Vasárnapi.) Erdélyi Imre: Mire tanít a föld? (Nyári.) 
Rédei Károly: Az Úrnak harczait harczolod. (Háború 
idején.) Erdélyi Imre: A szorgalom és jótett jutalma. 
(Aratás után.) Kund Sámuel: Nagy dolgot cselekedett 
velünk az Ur. (Aratás után, háború idején.) Nánay Béla : 
A mire nincs bocsánat. (Bűnbánati.) Mészáros János : 
Hiú reménység, (Kórházban meghalt és hazaszállított 
katona fölött.) Melléklet: Mészáros János : Lelkészérte-
kezlet! gyűlésen tartott beszéd. 

Közlemények az evangéliumi leánydiákszövetség 
munkájából, Szerkeszti Pók Margit orvostanhallgató. 
A május-júniusi szám tartalma: Megliivó a pápai nyári 
gyűlésre. Mojsicsovics Margit: Mártha és Mária. Kayser 
Margit: Veni sancte. Hírek. 

Az 1916-ik évben a Kövesdy pályázatra 12 pályamű 
érkezett; az első díjat egyhangúlag Lányi Ernő zene-
tanár (Szabadka), a másodikat Alföldy Béla zenetanár 
(Szászváros), a harmadik díjat Varga József zenetanár 
(Nagykőrös) nyerte el. 



EGYHÁZ. 
Lelkészbeiktatás. A czeglédi (ÍV. gyülekezet új 

lelkészét, Törtéli Lajost június hó 4-én iktatták be hiva-
talába. Törteli szószéki beszédje után szép jelenet ját-
szódott le a templomban, a mikor a czeglédi többi fele-
kezetek lelkészei: a róm. kath. apátplébános, a ref. 
lelkész és a rabbi egyenként üdvözölték a beiktatott 
lelkészt a felekezetek nevében, reá mutatva azon békére 
és szeretetre, a mely Czegléden a felekezetek között él 
s a melynek ápolására az ú j kollégát kérték. A beik-
tatott lelkész másnap visszautazott a doberdói fensíkra. 

„Az egyházkerületi választások" cz. közleményre 
vonatkozólag (25. sz. „Egyház" rovat) Nagy Ferencz, a 
pesti e. m. esperese levelet intézett hozzánk. Ebben rá-
mutat arra, hogy tudomása szerint az előértekezleten tör-
ténő ajánlások senkire nézve sem birnak kötelező hatállyal 
és tiltakozik a közlemény azon kifejezései ellen, a melyek 
az ő eljárását inkorrektnek, tudatos félrevezetésnek minő-
sítették. Erre nézve helyreigazításként is az a megjegy-
zésünk, hogy az illető czikk elvi szempontból, sértő és 
támadó szándék nélkül tette szóvá az ügyet és a maga 
egészében is azon okból jelent meg, mert a szerkesztőség 
tudomása szerint eddig az volt szokásban, hogy az espe-
resi, szavazásra felhívó levelekben az összes ajánlottak 
nevei felsoroltattak: az eljárás elleni nehezményezett ki-
fejezések is bizonyára innen származtak. De épen ebből 
az inczidensből kifolyólag nem hallgathatjuk el azt a 
véleményünket, hogy valami módon szabályozni kellene 
a nagyobb tisztségek betöltésénél is a jelölés ügyét. Most 
ilyen nincs; e helyett van az értekezlet!, nem egyszer 
ötletszerű és a majdnem minden választásnál felmerülő, 
sok zűrzavart, ízetlenséget okozó körlevél-ajánlás. Miért 
húzódozunk itt ezen a téren is valami törvényesen meg-
állapított rendtől. Ilyen értelemben elvi szempontból kell 
majd „szóvá tenni" az ügyet. Szóvá lehet tenni azt is, 
hogy nem kellene-e az értekezleti ajánlást, a mely úgy 
sem bír semmi kötelező hatállyal és nem egyszer ap-
rehenziót is szül, egészen elejteni. Egy szóval az egész 
ügy megérdemli, hogy elvi szempontból foglalkozzunk 
vele. A zűrzavarra, rendszertelenségre vezető, teljesen kor-
látlan választási jog nem a kálvinista princzipiumokból 
veszi eredetét. A választási jog körében van „jelölési" 
jog is, ezt kell szabályozni. 

Hősök emléklapja. A tabajdi ref. egyház szépen 
ünnepelte meg piinköst szent ünnepét. Buzgó lelkészének, 
B. Szabó Jánosnak lelkes felhívására előbb a presbite-
rek adtak össze a fent jelzett alapra 1630, majd az egy-
ház tagjai az istentisztelet után 875 K-t. így az egy napi 
jegyzés 2505 K-t tett ki ; az adakozások még folyamatban 
vannak. A legnagyobb adomány 300, a legkisebb 25 K 
volt. Az alap kamataiból az elesettek özvegyeit és árváit 
segélyezik; a mikor ilyenek á községben már nem lesz-
nek, az egész összeg egyházfenntartási alap lesz. Való-
ban követésre méltó példát adott a tabajdi gyülekezet! 

A balatonendrédi egyházban a most szabadságon 
lévő Kájel Endre lelkész elnöklete mellett a presbitérium 
300 K háborús fizetési pótlékot szavazott meg a rektor-
nak még pedig oly formán, hogy ki egy mázsa, ki 50 
kiló rozsot adományoz erre a czélra az egyház magtá-
rába. Dicséretre méltó cselekedet! 

A budapesti ref. egyházközség presbitériuma m. hó 
28-án tartotta gyűlését Petri Elek püspök és Szilassy 
Aladár gondnok elnöklete mellett. A gyűlés megnyitása 
után a lelkész-elnök tett jelentést az előző vasárnapi ju-1 
biláris ünnepély lefolyásáról, az elnöklő gondnok pedig] 
nagy melegséggel adott kifejezést az egyháztanács mély' 

részvétének a Haypál Benő lelkészt és családját ért súlyos 
veszteség fölött. A gyűlés egyik legfontosabb tárgya a 
zárszámadás előterjesztése volt. Ezt a presbitérium a 
pénzügyi bizottság javaslata alapján és annak meg-
jegyzéseivel elfogadta. Mondanunk sem kell, hogy ebből 
a zárszámadásból is világosan látható, hogy a buda-
pesti egyházközség mélyen megérzi a háború súlyát. 
85,000 K előirányzott egyházi adó helyett 72.000' K 
(kerekszámban) folyt be a mult évben; a Kálvin-téri 
háztelek üresen áll; két lelkésznek, a hivataloknak lakást, 
helyiséget kell bérelni stb., s így még szinte csoda, 
hogy a mérleg így alakulhatott: bevétel 383,719*80 K, 
kiadás 406,918-03 K, hiány 23,198-20 K, a mit a kész-
letből kellett fedezni. — A vallásoktatásról szóló mult 
tanévi jelentést (nyomtatásban is megjelent) dr. Szabó 
Aladár terjesztette elő. E szerint az egyházközségben 9 
állandósított, 6 segédlelkész, 46 óraadó (ezek között 15 
theologus), 3 intézetek által alkalmazott, összesen 64 
katecheta tanított. 107 elemi iskolában 92 központban, 
44 polgáriskolában 30 központban, 38 középiskolában 
33 központban folyt a tanítás. Az órák száma volt 583; 
az előirányzott költség: 76,638'93 K. A tanulók száma: 
elemi 2940 fiú, 2719 leány, összesen 5174; polgári 808 
fiú, 998 leány, összesen 1806; a középiskolákban 766 fiú, 
351 leány, összesen 1117 tanuló. Vallásoktatásban ré-
szesült tehát 4514 fiú, 4068 leány, összesen 8582 tanuló, 
739-el több, mint az előző tanévben. — A jövő tanévre 
ú j katecheta segédlelkészek lesznek: Laky Sándor, Fiers 
Elek (félóraszámmal). A rendes vallástanító lelkészek 
közül, a kiknek száma 13, 4 teljesít tábori lelkészi szol-
gálatot, ezért volt szükség annyi óraadóra. _ — A fő-
gimnáziumi igazgató-tanács jelentését Ravasz Árpád igaz-
gató adta elő. Jelentette, hogy eddig az intézetből 46 
tanuló vonult be katonai szolgálatra; mindenféle segély 
czímén 24,300 K jótéteményben részesítettek a tanulók: 
a jövő tanévben az ú j rend értelmében fakultative a hor-
vát nyelvet tanulhatják az ifjak. 

Az ev. lelkészek háborús segélye czéljaira az ev. 
egyetemes egyház részére a Hadsegélyző Hivátal 125,000 
koronát utalt ki, 

Adományok. A katonák vallásos irataira érkezett 
adományok : Petercl 10 K, a Pénzintézetek hadikórházá-
ban szolgáló theologusok 10 K. — A vak katonák 
bibliáira Beskáról perselypénz 31*26 K, Fráter Rózsi 10 K. 

ISKOLA. 

Emlékezés régiekről. A Néptanítók Lapja legutóbbi 
számaiban két minket is érdeklő megemlékezést olvastunk. 
Az egyik emlékeztet arra, hogy a Losonczy Hányoki 
István könyve: a ,,Hármas Kis Tükör" 150 esztendős. 
A megemlékezés írója szerint a Kis Tükör a Szent His-
tória társaságában 1766-ban jelent meg először. Szinte 
felszámlálhatlan kiadásban jelent meg ez a nagy kultúr-
misszíót teljesítő könyv, a melyet, daczára annak, hogy 
írója nagykőrösi kálvinista professzor volt, még kath. 
iskolákban is használtak. — Emlékeztet a Néptanítók Lapja 
arra is, hogy 1816-ban született a nagy kálvinista úttörő 
pedagógus Nagy László. 1816 junius 2-án született 
Kunhegyesen. Gimnáziumi, theologiai ésjogi tanulmányokat 
végzett s ilyen felkészültséggel ment a pedagógiai pá-
lyára. Kisújszálláson volt először az ottani ref. algim-
náziumban igazgató 1858-ig. Azután az 1855-ben fel-

ül állított Nagykőrösi preparandia igazgatója lett. Ő volt 
l ennek az intézetnek tulajdonképeni mgalapítója, szer-
"vezője a Diesterweg-féle minta szerint. Ő szervezte e 



mellé a gyakorló iskolát. Szerkesztője volt a „Prot. 
Néipskolai Közlöny"-nek. Számos tankönyvet írt; ő ho-
nosította meg kerületeink iskoláiban a szemléltető ok-
tatást; 1865-ben írt vezérkönyve a beszéd- és értelem-
gyakorlathoz országszerte használatban volt. 1869-ben ő 
is tanfelügyelő lett, először Tolna-Baranya, azután Pest 
és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. 1875-ben halt 
meg Budapesten. Ott nyugszik a kerepesi temetőben, a 
hol sírja fölé tisztelői, barátai gránit-piramist emeltek. 

Új doktor. Ifj. Szabó Aladár budapesti hitoktató 
lelkész, a budapesti egyetemen a napokban tette le a 
bölcsészettudományi doktorátust „summa cum laude" foko-
zattal. Doktori értekezésének czíme: Venczel és Ottó 
királyok oklevelei. Gratulálunk! 

Érettségi vizsgálati eredmény. Nagykőrösön az 
érettségi vizsgálat elnöke maga Petii Elek püspök volt, 
a kormány képviselője pedig dr. Ferenczy Zoltán, a 
budapesti tudományegyetemi könyvtár igazgatója, az Aka-
démia tagja. Összesen 11-en tettek vizsgálatot, úgymint 
7 leány és 4 ifjú, kik közül jelesen érett lett nyolcz, 
köztük Bakó Olga, Bakó József nagykőrösi lelkész leánya 
és Papp Margit, Papp Albert mányi lelkész leánya. 
A nyolcz jeles érett közül öt leány volt. Jól érett három, 
köztük két leány. 

A Prot. Árvaegylet választmánya Kovácsy Sán-
dor ny. miniszteri tanácsos, elnök vezetésével tartott leg-
utóbbi ülésén Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató elő-
terjesztésére 30 árvát vett fel növendékül a Prot. Orsz. 
Árvaházba, a kik között 9 hadiárva van; azonkívül csa-
ládoknál elhelyezett árvák eltartására, 6860 K-t, Kéller 
Terézia alapítványának évi jövedelméből — most először 
— volt növendékek továbbképzésére 7080 K-t szavazott 
meg. A választmány elhatározta, hogy az árvaház növen-
dékeit a mostani nyári szünidőre ismét Zebegény községbe 
telepíti, a hol 1892 óta nyaralnak. A nyaralás jótékony 
hatását beszélően igazolja az a körülmény, hogy a mult 
évi gyógyszertári számla összesen 85 K-ra rúgott. Az 
egylet jótéteményeit .jelenleg 183 árva élvezi, a kik 
között 35 hadiárva van. Két hadiárvának nevelési és el-
tartási költségeit dr. Soboslay Gyula, Amerikába szakadt 
honfitársunk viseli. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

Pályázat. 

A külsősömogyi ref, egyházmegye kötelékébe tar-
tozó s lemondás folytán megüresiilt büssüi lelkészi állásra 
ezennel pályázat nyittatik. 

Javadalom: 
1. Kényelmes lakás és jó házi kert. 
2. Mintegy 30 magyar holdnyi első minőségű föld 

haszonélvezete. 

• 3. A termények és közmunkák megváltása fejében 
megállapított 1528 ív 87 f készpénz, melynél nagyobb 
összeget a megválasztandó lelkész, az 1909. évben ho-
zott egyházmegyei és kerületi határozatok értelmében 
nem követelhet. 

Megváltandó dolgok nincsenek. 
Pályázók a II. t.-cz. 16. §-ában jelzett okmányokkal 

(segédlelkészek keresztlevéllel is) felszerelt kérvényeiket 
f . évi július hó 30. napjáig Kálmán Gyula külsősomogyi 
espereshez (Ságvár, Somogy megye) küldjék be. 

Az állás 1917. évi április 24-én foglalandó el. 
Kelt Budapest, 1916. 

Petri Elek, 
püspök. 

HIRDETESEK. 

E R Z S E 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 hí 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. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

O f p f w p O A T T A gőzüzemre berendezett csász. 
I V l L V J L / t V vF I 1 U és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb teinplomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefiend lovagja. 
K párisi, bécsi, pécsi slb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező lizetési foltételek 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 és hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 
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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 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 

J 00—500 példányig darabja . 
500—1000 
1000 példányon felül darabja 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Reformtitus Kis ÉneMönyu 
katonáink részére. 

Tartalma: 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű 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: 

20 fillér 
18 „ 
I6V2 „ 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

®®®@®@®®® @ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® 
® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
Ü tanító urak rendeljék meg és |J 
© terjesszék ® 

a hívek és a tanítványaik között az ® 

1 ÉBRESZTŐ I 
|N képes keresztyén szépirodalmi, csa- ^ 
(gj ládi és ifjúsági havi folyóiratot. © 
® Szerkeszti: ® 
| M E G Y E R C S Y B É L A . § 
© Előfizetési díja egy évre 4 kor. © 
® Az Ébresztőnek minden keresz-
© lyén családhoz és minden ke- © 
® resztyén ifjúhoz el kell jutnia, ® 
Ü hogy a nemes szépirodalom j | 
© 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. ® 
® © 
©®®®®@®®®®®®®®®@®@®®®®®®®® GAZDAK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember éleiére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

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 szofgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 
Külön és egyéb tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . . 

2.550,540"— K 

4.164,593-31 K 

735,980-31 K 
838,132 82 K 

7.854,786-53 K 
16.144,032-97 K 

16.061,000 — K 

7.832,000-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000-— K 
19.200,505— K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kiűzetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
, „ » jégben „ „ . 
Életüzlet állománya 

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 , népbizosítási 
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 h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer azerint. és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Elif manyar — villamos erőre berendezett 

STSWASSER J. 
hangszergyár. 

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

Budapest, II., Lánczíhd-u. 5 . s z . Gyár: Ontőház-u.2,sz, 
Továboá ajánlja saját gyárában készölt, elismert legkiválóbb minöségfi összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett 

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban .. — 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

Egy tábori lelkész 
ha rez té r i naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harczoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márczius idusán. Őszi imádság. Hareztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő 16l/2 XIOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára e legáns vá-
szonkötésben 180 K, Í0 drb vételnél 150 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 30 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 

A háború theologiája. A Dél i v é g e k e n . 
írta: Endref fy János , 

lajoskomáromi evangélikus lelkész. 

(A „Megértő theologia" 1. füzete.) Ára bérmentes küldéssel 
70 fillér. — E füzet bírálata e lap f. évi 25. számában 

jelent meg. 

Kapható: Scholtz Testvérek 
protestáns irodalmat terjesztő könyvkereskedésében 

B u d a p e s t , IX., Ferencz-körút 19—21. szám. 

Ugyanitt megjelent: 

Beszéljetek, ti évek. 
Vallásos versek és egyházi beszédek 

Irta: Kutas Kálmán. 
Ára 1 kor. 80 fill . 

Tartalmaz 5 vallásos verset és 9 egyházi beszédet. 
A költemények a fohász közvetlen hangján szólaltatják meg 
a távol harcoló katonát s az itthon szenvedők béke utáni 
vágyát, erős hitét és Istenbe vetett bizodalmát. A beszédek 
a nemzet szivével való kapcsolatot keresik a hit világánál, 
erős erkölcsi alapon. Nem annyira a dogmákkal, mint inkább 
az örök jézusi eszményekkel érintkeznek és az időszerű 
ményeket is az Örökkévaló világába helyezik. 

Költemények. 

írta: Szántó Róbert. 

Ára 2 korona. 

Endreffy János, az Evangélikus Lapban közölt bírá-
latában többek között ezeket mondja: 

Sokféle érzésszövedékből forródnak Szántó versei 
össze, de alaphangjnk a fájdalom . . . Sokoldalú meglátást, 
sok tapasztalatot, sok szenvedélyt, de mindenek fölött sok 
fájdalmat tartalmaz e verskötet. Verselése ügyes és egyéni. 
A kötet a világháború szülötte, de szeretettel fogjuk olvasni 
a béke áldott napjaiban is. 

I s t e n k ö z e l é b e n . 
Énekes és imádságos könyv katonák számára. 

Endreffy János, lic. Fizély Ödön, Hoffmann Károly, Sán-
tha Károly, Sass János, Schultz Aladár és Wolf József 

imádságaiból összeállította 

Szimonidesz Lajos. 

Ára 30 fillér. 



Divatos 
ruhaaljak 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima len vászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 
Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és Kir . udv. szállító 

A tisztviselőK és Katonatiszteit 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 
~ = = 

MOST JELENT MEG! 
PROTESTÁNS ESI El K 

m 
F E L O L V A S Á S O K A V A L L Á S , N E V E -
L É S , I R O D A L O M , T Ö R T É N E L E M É S * 
T Á R S A D A L O M K Ö R É B Ő L . A R E F O R -
M Á C Z 1 Ó 4 0 0 É V E S E M L É K Ü N N E -
• P É R E S Z E R K E S Z T E T T E • M 

KOVÁCS S Á N D O R 2 
T H E O L . A K A D É M I A I T A N Á R 
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SS 

III. KÖTET. ÁRA 12 K O R O N A * 

KAPHATÓ: KOKAI LAJOS 
protest. szakirányú könyvkereskedésében 
BUDAPEST,KAMERMAYER KÁROLY-U.3 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 4 4 3 1 . 



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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre: 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetség; tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczád oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Egyek legyünk! Marjay Károly. — Vezérczikk : Keresztyén szépirodalom. Muraközy Gyula. 
— Második cz ikk : Iskolai reformok, p. — Tárcza : Knittelfeldi levél. Őry Lajos. — Belföld : Diákok. Mura-
közy Gyula. — Külföldi hírek. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Szer-
kesztői üzenetek. — Pályázat. — Hirdetések. -

magától. A megmaradt egység is a forma és szín egy-
sége. Prokrustes-ágy a lélek számára. Nem az emberre 
szabják a ruhát, hanem fordítva, a ruhához az emberi 
lelket. Csak az épületekben van e látszólagos egység, de 
a bennök lakozó lelkeket egy világ választhatja el. 

Jézus semmiképen sem igy gondolta: „hogy mind-
nyájan egyek legyenek". 0 igazán lelki egységet kíván 
tőlünk. Ez a lelki egység miben áll jon? Az örökkévaló 
Istenhez, mint Atyához, egymáshoz, jnint testvérekhez, a 
világhoz, mint földi életünk színteréhez való viszonyuuk-
nak Jézuséval mindenben megegyező felfogásában és 
megélésében! így értjük, hogy Urunk nemfazt kéri, hogy 
az Atya vegye ki övéit a világból, azért foglalja nagy 
imájába bele azokat is, a kik majd a tanítványok beszé-
dére hisznek 0 benne. Nagy egység, szent egység, a 
melynek fundamentumát nem emberek találták ki, hanem 
az Atya adta s ez nem földi, elmúlandó, hanem örök, 
a mely egyszer vettetett: a Jézus Krisztus. E fundamen-
tumon épülnek fel lelki házzá, szent néppé, királyi pap-
sággá, választott nemzetséggé ez egységbe tartozó em-
berek. Ezért foglalja magában a multat, a jelent, a 
jövendőt, jelenvaló világot, elkövetkezendőt, a földet 
aranyhíd gyanánt köti össze a mennyel, a Lélek s szere-
tetének arany köteleivel így köti a lelkeket kévékbe a 
nagy Arató s takarja csűrébe. 

Marjay Károly. 

KERESZTYÉN SZÉPIRODALOM. 

Az ősszel egy hasonló czímű s jobbadán ignorált 
czikk fejtegette e lap hasábjain a keresztyén szépiroda-
lom szükségességét. Egy kicsiny szelep volt az, melyen 
át mintegy a köztudatot feszítő vágy adott hangot. Bi-
zonysága, hogy e télen elméleti és gyakorlati mezőkön, 
ha több nem, egy arasznyi lépés történt a czél felé. 
A Prot. Szemlében magasan járó elmélkedés fejtegette 
a lehetőségét a keresztyén világnézetet tükröző szépiro-
dalomnak, 

Az Élet Könyvéből. 

Egyek legyünk! 
„. . . . mindnyájan egyek 

legyenek;" Ján. ev. 17.2l. 

Jézus főpapi imájának erről a kéréséről sokszor 
megfeledkeztek az emberek, még a keresztyének is, de 
talán soha még annyira nem, mint manapság. Csodálatos, 
hogy míg a legtisztább lelki szolidaritás jézusi gondola-
tához eljutott a keresztyénség: kétezer esztendő telt el. 
A legutóbbi konstantinápolyi világkongresszusán az evan-
géliumi keresztyénségnek ez volt a gyűlés vezérgondolata. 
Ennek valóra válásáért imádkoztak. Ezt hirdette a nagy 
fölírás, mely a gyűlés fölött kifeszített fehér szövetre 
volt írva: „ut unum sint!" Népek, nemzetek, fajok egy-
ségének, az ezeket alkotók összetartozandóságának gon-
dolata hamarosan megtalálta a maga útját az emberek 
gondolkodásában, majd cselekvésében is. 

Vannak az életnek olyan területei, a hol az egység 
gondolata átlépi a népi, nemzeti, faji korlátokat is. Az 
azonos foglalkozási ágak emberei, a világ proletárjai 
mind szélesebb és szélesebb mezők küzdő, dolgozó em-
bervilágát ölelik át. Különösen ez az utolsó internaczio-
nále büszkélkedett az egység gondolatának valóra vál-
tásával. De jött ez az ítéletes idő, a mely egyugyan-
azon ország határain belül is megbontotta ezt a féltve, 
dicsekedve őrzött egységet. „Világ proletárjai, egyesül-
je tek!" Ez a világprogramul nem kisebb igénnyel lépett 
föl, mint a mellyel ez említett jézusi. 

Nem feledjük el azt az állítólagos „egységet" sem, 
a mely „keresztény" nevet visel, s a melynek szálait 
Rómában egy kéz tartja ös.sze. A lelki egységet létre-
hozó erő iránya : belülről kifelé. Ez a római rendező 
pedig a dogma nagy metsző késével és félelmetes olló-
jával nyírja, vagy nyírná egyformára a gondjaira bízott 
lelkeket. A melyikkel nem bir, azt az átok kötelével 
gúzsba köti, ha pedig ezt nem tűri az illető : kiközösíti 



Mintha ezt a #iagyhivatású folyóiratunkat is bántaná 
a közöny, mely, mint némely olvasótermek és parókhiák 
finom pora, belepte; öntudatosan közeledik, ha még nem 
is a nagy, de legalább a nagyobb közönség felé. Nem 
akar konzervatívebb lenni a legkonzervatívebb Budapesti 
Szemlé-nél s talán nem sokáig fog hamupipőkét játszani 
az Irodalmi Társaság sem a szépirodalommal, mely eddig 
nagyon hasonlított a Koszorú-füzetekre rajzolt, üres pa-
pírtekercset olvasó, árva nőalakhoz . . . Egyetlen, szerény, 
kis ker. szépirodalmi lapunk csöndben építgeti a jövendő 
propileumait s olyan, mint az a hagyományos, télben 
röpdöső fecske, melyről egymagáról semmikép nem lehet 
jobb időkre következtetni. 

Mégis — ez a kérdés égetően sürgős és fontos és 
időszerűségét nem veszi el a háború sem. Mert társadal-
munk különböző meggyőződések szerint tagolt csoportjai 
világnézetüket át tudják szűrni megfelelő szépirodalmi 
orgánumaikon is. És sem a Nyugat, sem a Hét, sem az 
Élet, sem az Egyenlőség nem hallgattak el a háború 
zajában. Sőt bekopogtattak a kórházakba, letelepedtek a 
sebesültek ágyára s talán a — lelkére is. 

Minden életképes csoport képes volt erre a szellemi 
túlfogyasztásra, fényűzésre is, kivéve hazai protestantiz-
musunkat, mely — eltekintve a más czélú lapjaiban meg-
megjelenő kedves, rímes játékoktól — még eddig nem 
tudott kellő irodalmi orgánumot teremteni. Most, hogy a 
nagy jubileum fejedelmi esztendeje közeledik felénk és 
mikor minden meglévő baj, hiány vagy szegénység feléje 
nyújtja ki a kezét, jó lenne, ha a keresztyén szépiroda-
lom ügye is beállana a segítséget várók sorába. S más-
ban nem, de ha abban az egyetlen megjegyzésében igaza 
van a firenzei köztársaság hírhedt titkárának, hogy a 
völgyben lévő sok olyan dolgot lát és észrevesz, a mit a 
hegycsúcson lévők épen a magasság miatt nem tudnak 
figyelembe venni, akkor van talán némi jogosultsága az 
itt következő néhány szerény megjegyzésnek is. 

Először is a ker. szépirodalom ügye is hasonlít 
kicsit Arany Csóri vajdájához. „Ki legyen a vajda?" — 
kérdi Csóri — „én-e vagy pedig én? A választás után 
szóba jöhet megén". 

Sürgős-e ez az ügy vagy pedig — sürgős, azután 
lehetne eldönteni. Módunkban állana most is megtörni 
az utat. A legfehérebb holló itt ós külföldön az olyan, 
bármi világnézetet is képviselő szemle, mely komoly czik-
kei között ne hozna novellát és verset. Miért ne tudná 
komoly és mély tartalmát ezzel színesebbé tenni, válto-
zatosabbá a mi Protestáns Szemlénk? 

Azután miért ne lehetne a Koszorú-füzet-pályázato-
kat komoly, magas irodalmi színvonalra emelni ? Annyi 
kellene csupán, hogy kétszeresre emelnék a pályadíjat s 
ennek következtében felényi számot adnának ki. A meny-
nyiséget lehetne lefokozni a minőség előnyére. Az így 
díjazott és nem — úgyszólván — a nyilvánosság kizá-
rásával meghirdetett pályázatok ép úgy érdeklődéssel kí-
sért irodalmi eseménnyé lehetnének, mint más társaságéi. 
Távol vagyunk attól az időtől, mikor minden más ülésezés 

stb. szellemi energiát emésztő munkáért jogos volt a díj, 
csak az irodalmi munkálkodás volt eo ipso ingyen és 
bérmentett. 

Való, hogy egy nagy keresztyén nyomda könnyen 
elbírná egy szépirodalmi lap minden esetleges terhét. De 
mivel a fecske sem várhat addig, a míg a ház felépül, 
e szépirodalmi lap is kaphatna és találna más fészket is. 
A katholikusok rideg, üzleti részvénytársasági alapon ér-
tek el eredményeket. Kicsiny, nem nagy összegű néhány 
részvénnyel meg lehetne teremteni azt, a mit most néhá-
nyan összeadott s e czélra áldozott filléreikkel nem tud-
nak elérni. 

Végül pedig, az ifjúságnak magának megvannak az 
ő nyilvánvaló jogai. Joga van a fiatalságnak arra, hogy 
bátorítsák, kormányozzák, tanácsot adjanak neki és hogy 
észrevegyék. Van itt nálunk is egy fiatal, szerény szép-
irodalmi mozgalom, mely, ha mást nem, elérte azt, hogy 
néhány ezer lélekben felébresztette az érdeklődést ez ügy 
iránt; felszántotta a lelkeke£, hogy készen álljanak a 
nagyobb magvetésre. Kicsinyt, ha csak annyira is, mint 
egy apró örvény, felkavarta az érdeklődést és megfor-
gatott néhány szál virágot. Elméleti magasan szálló czik-
kek észre sem vették, pedig egy fűszál is élet a siva-
tagban. Nem lehetne ez a közönség és ez a kicsiny moz-
galom, ez az apró irodalmi központ az az archimedesi 
pont, a melyből meg lehetne mozdítani a mozdulatlan 
közöny világát? 

Ezzel vagy ezen kívül, az ügy a fő. A Nemzeti 
Színház egykori intendánsa azt mondotta: „Shakespearet 
vagy jól kell játszani vagy — sehogy; de játszani kell." 
A keresztyén szépirodalmat vagy jól kell megteremteni 
vagy sehogy; de — meg kell teremteni. 

Muraközy Gyula. 

ISKOLAI REFORMOK. 
Röviden már megemlékeztünk azokról a novelláris tör-

vényjavaslatokról, a melyeket a közoktatásügyi miniszter 
nemrég terjesztett be és a melyek közül az egyik a kö-
zép, a másik a polgári iskolák tanulmányi rendjére vo-
natkozik. 

A mi az elsőt illeti, ebben a leglényegesebb részlet 
az, hogy törli az eddigi görögpótló tárgyakat és ezek 
helyett még egy élő nyelvet iktat be a gimnáziumnak 
rendes tantárgyai közé. Ez az élő nyelv lehet a franczia, 
angol és olasz vagy, és ez a fontos részlet, valamely hazai 
nemzetiségi nyelv, a szerb, tót vagy román. 

A mi az állami iskolákat illeti, ezekre nézve a mi-
niszter határozza meg, hogy melyik élő nyelvet és iro-
dalmat vegyék fel a tantárgyak közé; az autonóm isko-
lákra nézve ezt a fenntartó testületek állapítják meg. 
így, mellesleg megjegyezve, már hírt adtunk arról, hogy 
a budapesti ref. főgimnáziumban a szerb (horvát) nyelvet 
tanulják azok, a kik a görögöt felvenni nem óhajtják. 

A törvényjavaslatnak erre a részletére nézve több-
féle vélemény nyilvánult meg. Sokan hangoztatják, és 
méltán, hogy a hazai nemzetiségek nyelvének, illetőleg 



irodalmának tanulása semmiképen nem pótolhatja azt a 
szellemi kincset, melyet a görög nyelv és irodalom nyújt 
a tanulóknak. A miniszter is a javaslat indokolásában 
tisztán a praktikus előnyökre, „a társas érintkezés és a 
közigazgatás érdekeire" hivatkozik. De itt méltán lehet 
utalni arra a tapasztalatra, hogy milyen kevesen vannak 
azok, a kik a középiskolában annyit sajátítanak el a 
német nyelvből, hogy hat évi tanulásuknak valami prak-
tikus hasznát vehetnék. Egyébként sem a görög, sem az 
e helyett választható élő nyelv és irodalom nem lesz 
kötelezett tárgya az érettségi vizsgálatnak; az előbbiből 
ezután is engedélyezhető az érettségi vizsgálat. 

A javaslat szerint a középiskolai törvény (1883: 
XXX. t.-cz.) 26. §-a akként módosíttatik, hogy a gim-
náziumi tanulók akár a görög nyelvet, akár a helyette 
megállapított élő nyelvet tanulták, felvehetők a tudomány-
egyetemek és egyéb főiskolák valamennyi karára; felve-
hetők a reáliskolák azon tanulói is, a kik csak a latin 
nyelvből és irodalomból tettek kiegészítő vizsgát. Szóval, 
a görög nyelv és irodalom még inkább hamupipőke lesz 
a tantárgyak sorában és ez majd azt vonja maga után, és 
bennünket ez nagyon közelről érdekel, hogy még keve-
sebben jönnek a theologiai pályára. Azt hiszem, hogy 
majd módosítanunk kell a mi Tanulási Rendünknek azt 
a §-át (36.), a mely a felvételnél a görög nyelv és iro-
dalomból érettségi osztályjegy megszerzését tűzi ki felté-
telül és le kell szállítanunk a görög nyelv és irodalom 
tudására vonatkozó igényeket. De erre nézve majd a 
tapasztalat ad útmutatást. , 

A mi már a reform anyagi oldalát illeti, természe-
tesen ez új anyagi megterheltetést is jelent. Mert bár 
egy ideig, a míg nem lesznek kellő képesítettséggel bíró 
tanárok, az élő nyelveket olyanok is taníthatják, a kik 
ezekben való jártasságuknak bizonyságát adták, de ké-
sőbb, mint a javaslat mondja, a mostani tanári létszámon 
felül mqg egy tanári állás szervezendő. A törvényt leg-
később az 1918/19-ik tanévben kell életbe léptetni. 

A polgári iskolákra nézye a javaslat sokkal radi-
kálisabb reformot kontemplál. Eltörli ennek két felső 
osztályát. Ennek főincloka a két felső osztálynak szinte 
teljes elnéptelenedése. így a mult iskolai évben a pol-
gári iskola négy alsó osztályában a tanulók száma 41,362, 
a két felsőben mindössze 156 volt! A negyedik osztály-
ból elszéledtek a tanulók részben a szakpályákra, rész-
ben átléptek felvételi vizsga mellett a középiskolákba. 
Azok, a kik a polgári iskolai reformot ellenzik, arra hi-
vatkoznak, hogy az elnéptelenedés oka a minősítési tör-
vény, valamint az a rendelkezés, a mely a polgári iskolát 
végzett fiúknak nem ad önkéntességi jogot. De úgy hisz-
sziik, ebben a kérdésben a miniszternek van igaza. A pol-
gári iskola négy osztályának tananyaga a javallat sze-
rint ezután bevégzett egészet alkot és sok szakpályára 
való menetelre ad jogosultságot. Nagyon helyes rendel-
kezés az, liogy ott, a hol polgári fiúiskola van, a végzett 
tanulók számára három évfolyamból álló gazdasági szak-
iskolát lehet majd szervezni. A nagy alföldi városokbán, 

nézetünk szerint, erre, lenne nagy szükség. Hiszen csodá-
latos, hogy alig van nagyobb alföldi városunk, a hol 
ne lenne valamilyen középiskola, de- alig van olyan, ,a 
hol lenne egy olyan intézet, a melyben a gazdák hiva-
tásuknak megfelelő képesítésben, szakszerű oktatásban 
részesülhetnének. Bizonyára ezért vannak nálunk ezen 
téren oly képtelen primitív állapotok. Az úgynevezett 
„deákos" gazdaemberek a legtöbb esetben nem nagyon 
vágyódnak a gazdasági dolgok után. 

Tudvalevőleg a közoktatásügyi miniszter a felsőbb 
leányiskolát is reformálni óhajtja, de ezeket rendeleti 
úton. Erről majd más alkalommal. p. 

TÁRCZA. 

Knittelfeldi levél. 
A ki a magyar-osztrák monarchiát, annak néprajzi 

Viszonyait dióhéjban akarja látni, az nézzen meg egy 
ilyen front mögötti óriási kórháztelepet, mint a milyen 
a knittelfeldi is. A százhúsz barakkban ápolt több ezer 
beteg és sebesült között a kettős birodalom minden nép-
faját megtaláljuk. Valóságos Bábel ez, hol minden sa-
rokból a „Dolmetsch"-ékért (tolmács) kiáltanak, a kikre 
itt valóban égető szükség is van. Szegény magyar kato-
náink panaszkodnak is eleget, hogy nem értik meg őket 
s annál inkább hálásak látogatásaimért, a mikor a so-
káig szótlanságra kárhoztatott ember bőbeszédűségével 
mondják el bajaikat, kívánságaikat. A magyarnyelvű 
istentiszteleteinkre eljönnek a másvallású magyarok is. 
Itten mintha minden magyar egy vallású volna. A válasz-
falakat ledönti az édes hazai nyelv rajongó szeretete. 
A reformátusok nem botránkoznak meg az oltár és fe-
szület miatt, az ág. evangélikusok hangja a mi énekeinkbe 
is szívesen csendül bele, a katholikusok nem panasz-
kodnak a szenteltvíztartó hiánya miatt. Magyar voltuk 
hozza össze őket Isten szine előtt is testvéri közösségbe. 

Hogy mennyit ér a mi szolgálatunk, azt csak a 
mindentudó Isten ítélheti meg. Egy dologra azonban le-
gyen szabad rámutatnom. Nekünk, tábori lelkészeknek, 
nagyszerű alkalom kínálkozik most arra, hogy vallásun-
kat és fajunkat tiszteltté, becsültté tegyük az idegen 
előtt is. A hadseregben szolgáló . lelkészeket gyakran 
illetik csúfolódó szóval. Ilyen a Paradieskutscher elneve-
zés is. Bántó, de tagadhatatlanul jellemző titulus, melyre 
bizonyára sokan rá is szolgálnak. Ha a lelkészi szolgálat 
teljessége a czerimóniák robotszerű elvégzésében, pará-
dék rendezésében merül ki, akkor nincs jogunk az ilyes-
mik ellen tiltakozni. Jól esőleg állapíthatom azonban 
meg, hogy a kálvinista tábori lelkészek talán kivétel 
nélkül hivatásuk teljes tudatában sáfárkodnak. Mit is 
érne a mi szolgálatunk pásztori gond nélkül? Mit érne 
különösen a kórházakban ? ; . . Szegény szenvedők, sze-
gény elnyomorodott, sokbajú emberek! . . . Megállok 
nyoszolyájuk mellett. Csendes beszélgetésbe elegyedem 
velük, miközben megnyílik szívük-szájuk. Szemük könny-



belábad, most már az örömtől. Hálálkodnak, kérnek, vissza-
várnak . . . A barakkok napsütötte oldalán kint üldögél-
nek a lábbadozók. Fénytelen szemeik szinte szenvednek 
a világosságtól. Arra megyek, észrevesznek, némán kö-
szöntenek. Felismerem bennük az én nyájamat. Lehe-
tetlen tovább mennem. Közéjük vegyülök. Beszélgetünk. 
Az élet vágya szól mindegyikből. Én aztán arra az igazi 
Életre igyekszem terelni a szót. Szívük mintha fogé-
konyabb volna most ez iránt is . . . Majd vége szakad 
a beszélgetésnek. Hozzák a postát, a rég elhagyott édes 
otthon üzeneteit. Elbúcsúzom tőlük. Tisztességesen kö-
szöntenek, a tiszavidékiek legilledelmesebben s én jól-
esőleg állapítom meg, hogy a szeretetteljes közvetlenség 
még itt, katonáéknál sem esik a tekintély rovására. így 
gondolkozik a kórházparancsnok-főtörzsorvos is, ki na-
gyon méltányolja munkámat s osztrák ember létére nem 
egyszer fejezte ki nagyrabecsülését vallásunk, magyar 
nemzetünk iránt. Június 8-án, a koronázás emlékére 
tartott istentisztéleten pedig a magyar királyért, hazáért 
mondott német imádságot velem imádkozta az egész 
parancsnokság; mikor a Himnusz utolsó akkordjai is 
elnémultak s az ünnep véget ért, egy nyíregyházi pres-
biter úgy nyilatkozott, hogy az ilyen aktus fölér egy kis 
győzelemmel. Talán igaza is volt . . . 

Fájdalom, itt is vannak „új" magyarok. Rendü-
letlen nyngotisták, futuristák, elsőrendű szocziológusok, 
modern irodalmárok, a Galilei Kör, Nyugat és Világ em-
lőin felcseperedett intellektuellek. A tiszti étkező magyar 
asztala ezektől hangos. Tehát nem ápoltak, de ápolók, 
orvosok, gyógyszerészek. Honszerető lelkünk ha szomor-
kodik, ha örül, ha remeg, ha reménykedik, ha csügged, 
ha lelkesedik — ő k mindig egyformák, czinikusak, fity-
málódók, minden patriotizmust megvetők. Milyen jó, 
hogy ' ezeréves hazánk védelmét nem ezekre bízták! 
A hű védők ugyan csendesek. Naponta robog be velük 
a hosszú kórházvonat. Sápadtan, elcsigázottan tekintget-
nek körül. Szólok hozzájuk. Megértenek, felelnek. Is-
tenem, magyarok! Öegapák, fiak, unokák vegyest . . . 
Egy darabig megnémulok előttük, de aztán erőt veszek 
magamon s megindultan kérdeni tőlük: atyámfiai, hát 
mégsem olyan rongy portéka az a haza, hogy érte eny-
nyit kell szenvednetek; hát mégse bitang jószág az az 
ezeréves örökség, hogy érette ekkora áldozatokat hozni 
érdemes ? . . . Milyen szép, okos, kedves, boldogító fele-
leteket kapok! . . . Hjah, ezeknek élete a magyar föld-
ben gyökeredzik! Ezeknek élete nem a gyökereszakadt, 
akármi szelektől hajtott, ballangkoró futó, hazátlan élete. 
Ezek megtanultak Istent, hazát szeretni. Eszük járása 
egészséges, szívük tiszta, becsületes. Lelkük hite, hon-
szerelme félreérthetetlen, ravasz kimagyarázásokra nem 
szorul. Csak gyógyuljatok meg, csak legyetek újra erő-
sek, csak menjetek haza, magyar testvérek! A nemzet 
kívánatos jövendője csak rajtatok, tibennetek épül! 

Öry Lajos. 

BELFÖLD. 

Diákok. 
. . . Arrafelé borzas, dunántúli hegyek nézegetik 

magukat a siető Dunában. Csöndben álldogálnak egymás 
mellett, mint egymás kezét fogó gyerekek. A kósza fel-
hők, mint megannyi nehéz, mindent befödő gondolat, 
beleragadnak ezekbe a kóczos óriás fejekbe és lassan 
sok szomorú könnycsepp lesz belőlük. 

Távol egy magas, büszke homlokhoz hasonlító 
hegyhát, komolyan, parancsolóan néz bele a ködlő mesz-
szeségekbe, a hol már csak olyannak látszik a Duna, mint 
egy sebtében földre dobott, kanyargó ezüstszalag. A hegy 
alatt szikla van. Hiú gonddal rejtegeti azt, zöld, üde 
lombokkal ékesíti magát, szerény, mosolygó vadrózsa-
bokrokat tűz föl, de a kemény, terméketlani szikla — 
mint sok lélek mélyén az önzés — minduntalan előbuk-
kan, megszakítja az élet külső, tarka pompázó rétegét. 

Ez Dobogókő. 
. . . Az a vándor karaván amott, a melyik a dö-

mösi csöndesen alvó házak mellett, szeszélyes, meredek 
ösvényeken jókedvvel, az élet öntudatos erejével tör 
fölfelé — azok a diákok, az Ev. Diákszövetség dobogó-
kői konferencziájának tagjai. Néhány tizen jöttek az 
ország minden részéből. (Igaz, hogy még négy más kon-
ferenczia gyűjti más vidékeken az ország diákságát.) 
Jöttek, hogy egy hétig lakói legyenek a két turista men-
helynek, hogy hatalmas perspektívák nyíljanak meg előt-
tük, hogy lássák, érezzék, hogyan fakad a sziklából élet; 
hogy mint isteni Mesterük, ezen a magas hegyen ők is 
leszámoljanak kísértéseikkel. 

Diákok . . . Az a kis .szőke apró gyerek — a házi-
asszony iia — ámulva nézi ezeket a jókedvű vendégeket. 
Délután víg nevetés, „nagy méta", dobog a kő a futó 
lábak alatt, felhőket söpri a titkár felütött labdája, séták, 
hangok kelnek, mintha a néma nagy erdők beszélgetni 
kezdenének, de délelőtt és este, benn, különös dolgok 
történnek. A kis, gerendákból összerótt házon át énekek, 
lágy, tiszta dallamok suhannak az ég felé. Azután sza-
vak . . . halk szavak, mint az erdei patak habjai, jönnek 
és a diákok délelőtt és este, a két szál remegő gyertya-
láng félhomályában ülnek figyelve, mozdulatlanul, ko-
molyan, mintha az életük függene attól a pár szótó l . . . 

. . . Kíváncsi kis apró szőke gyerek hogy elámulna, 
ha megtudná, hogy azok a szavak valóban élő víznek 
folyamai, melyek tisztitó erővel zúgnak át a lelkeken. 
Hogy abban az egyszerű, barna turistaházban látomások szü-
letnek jobb, igaza bb életekről, egy tiszta, harmattiszta, jobb 
idők hajnalán születő, újjászülető magyar ifjúságról. 
Hogy a régi prófétákat elhívó szavak újra zendülnek. 
Hogy ezek a diákok a lelküket égetik tiszta ércczé, ér-
tékké. Hogy ebben az óriási főiskolában, melynek ku-
polája a csillagos ég, tanterme egy kicsiny fakunyhó, 
tankönyve az evangélium — emberek ébrednek ember-
voltukra, felelősségükre társaikkal, nemzetükkel a világ-



gal szemben ós a lelküket átformáló erőforrásokra. 
Csodálatos rejtelmes dolgok mennek végbe a lelkekben 
és egyben végtelenül egyszerűek, a milyen egyszerű és 
csodálatos egy búzaszem kipattanása, egy bimbó kinyí-
lása. egy élet megindulása. 

A háziasszony lenszőke hajú, mezítlábas kis fia 
csodálkozva megy tovább. Különös előtte ez, mintha egy 
ismeretlen nagy madár csapna el a feje fölött. () csak 
a felhőket ismeri, melyek szeszélyesen járkálnak a kék 
mezőn, meg jókedvű turistákat, czigarettázó kisdiákokat, 
pápaszemes tudósokat, a kik növényeket préselnek. 

De hány lélek van odalenn a völgyben, a ki *cso-
dállkozva nézi, mint a kis gyerek, ezeket a diákokat! 
Ismeretlen, idegen fajnak tartják, rajongóknak vagy a 
középkorból itt maradt misztikusoknak. Pedig csak em-
berek. de igazi emberek! Diákok, a kik fölfelé törnek, 
a kik a magasságokba mennek pihenni, erőt gyűjteni. 
Reménykedő, tiszta szemek, melyek a magasságból szét-
tekintenek és látják, tudják, érezik, hogy a magyar 
mezők fölött is pirkad már az ég. 

* 

De kövessük innen Dobogókőről a Diákszövetség 
egyik lelkes titkárát. Hová tart Deme László azon az 
alföldi forró viczinálison ? Kecskemét határában egy ha-
talmas tölgyes erdő szélén áll a „kis lak", mely tulaj-
donosnője, egy ottani földbirtokosné jó szívéből helyet 
adott a diákoknak. A ház álmodó ablakszemeivel tűnődve 
nézegeti a nagy alpári pusztát. Árpád száguldó lovasait, 
Zalán futó hadát rajzolgatja oda a képzelet. Pedig csak 
egy csikósgyerek űzi a legelő ménest. Átellenben me-
rengve gondolkodik az idők futásán egy régi-régi templom. 

Erre a vidékre jött Deme László, hitvesével, ki ebben 
az egy hétre alakult kis diákköztársaságban az élelme-
zés nehéz problémáját oldotta meg. 

Alföldi magyar diákfiúk a középiskolák termeiből 
jöttek ide egy hétre. A ház, a Szőllös-Berek háza, kitárta 
kinyitotta alsó szemeit, s mint egy fásult szívben, valahol 
belül a hideg tűzhelyen újra kigyulladt a tűz, a néma 
szobákban friss, vidám hangok játszottak és diákok, a 
kik sohasem látták talán egymást, most testvérekké lettek. 

Diákok, a kik meleg tantermekben vágyó szemek-
kel nézték a bevágódó sugár aranyos kévéit, most daloló 
lombok között délelőttönkint komolyan, öntudatosan szembe 
néztek az élettel. Mert bizonyos, hogy az élet nemcsak 
az iskolakapukon túl kezdődik. Egy diáknak lelkében, 
míg talán a gimnazistapadot faragja, csaták, kísértések 
düböröghetnek végig; mérges, nagy bűnök verhetnek 
gyökeret és az iskolakapun túl nemcsak az érettségi 
bizonyítványt viszi magával, hanem a lelkét is, mely 
tiszta lap volt s melyre már fekete betűk vannak írva. 

Ha pedig az élet romboló hatalmai, mint vad, pusz-
tító hordák már végiggázolnak az ifjú lelkén, már itt 
ebben a korban szét kell áradni bennük egy örökkévaló 
élet honfoglaló erőinek is. 

A kecskeméti konferenczia diákjai megértették ezt. 
A délelőtti előadások, bibliatanulmányok után pedig útra 

kelt a kis csapat. Fölöttük nagy, sűrű lombok összeha-
jolva beszélgettek, előttük a Tiszának egy görbe, a vi-
déket átölelő, félig holt karja, lelkükben pedig üde, tiszta 
fiatalság. Mentek ezek a diákok vidáman, mentek ezer-
éves honfoglaló magyarok unokái s úgy tetszett, a mint 
elindultak és mögöttük összecsukódott a bokrok integető 
ága, mintha ezek a kisdiákok útra kelnének egy új, 
dicsőséges honfoglalásra, mintha az övék lenne a jö-
vendő, ezeké a játékos, tiszta, fiatal lelkeké . . . 

Péter-Pál nap délutánján pedig a vidéki földbirto-
sok s Kecskemét előkelő úri közönségéből néhányan 
eljöttek meglátogatni a diákokat. Egy rögtönzött kis ün-
nepélyen, utána egy rögtönzött football-játékon látták a 
diákokat megértő szívvel, a jövendő reménységével. 

. . . Es a mint a magyar társadalomnak egy kis 
darabja hallgatta így és megértette az evangélium ko-
moly igazságait és elnézte a „gyerekek" vidám, pajkos 
játékát, nézte ezeket a szent és komoly harczokra ké-
szülő diákokat; úgy tetszett akkor, mintha a dobogókői 
kis fiú bámuló, meg nem értő, csodálkozó gyerekarcza 
mindig távolodna, kisebbedne és végül beleveszne a ködös, 
magános messziségbe . . . 

Muraközy Gyula. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

A Gusztáv Adolf-egyesület háborús közgyűlése. Az 
áldásosán működő egyesület Lipcsében tartotta, most ez 
alkalommal is természetesen szűkebb keretek között, be-
számoló-gyűlését. A központi intéző-bizottság főtitkára, 
Geissler lelkész, most varsói tábori lelkész, terjesztette 
elő az évi jelentést. 1915-ben 1.948,000 M volt a bevétel. 
A háború okozta sebek gyógyítására külön 234.000 M folyt 
be. Renndtorff lipcsei professzor hű képet adott a lengyel 
prot. egyházak szomorú helyzetéről. 35 egyház lett elár-
vulttá. Az egyesület a lehetőség szerint gondoskodott 
arról, hogy német lelkészek menjenek ezekbe. Kurland-
ban 100 német lelkészre lenne szükség; erre a czélra az 
egyesület 60,000 márkát szavazott meg. 

Egy kiutasított misszionárius kitüntetése. Többször 
megemlékeztünk már arról, hogy Kelet-Indiából kiutasí-
tották a német misszionáriusokat. Ezek között egyik leg-
kiválóbb Zehme, a ki 1891 óta működött Indiában nagy 
eredménnyel. Legutóbb a trankebari theol. szeminárium-
nak volt vezetője. Kiutasítása előtt is 10 bennszülött lel-
kész ordinált. Tamul nyelven kétkötetes egyháztörténetet 
és ker. hittant írt. Arra kérte az angol kormányt, hogy 
ezen utóbbi munkájának kiadásáig (már sajtó alatt volt) 
engedje ott maradni. Kérését nem teljesítették. O is' a 
„G-olconda" hajón tért vissza. Most a lipcsei egyetem dísz-
doktorául fogadta. 

Készülődés. Egyik német lapból olvassuk, hogy a 
német róni. kath. egyház is készülődik a jövő évi ..Lu-
ther jubileumra". Königsbergből kücltek szét egy emlé-
keztető iratot, a melyből felhangzik a figyelmeztetés a 
jövő év veszélyére. Hogy lesz majd a „szomorú" jubileumi 



esztendőben sok bántó hang a katholiczizmus ellen, lesz 
hitbeli megkísértés stb. Ez ellen ajánlja a röpirat, hogy 
mindenki már ebben az évben nagy buzgalommal adja 
át magát a Szentszívnek és mindennap teljesítsen valami 
jó cselekedetet és lehetőleg igyekezzék minél több lelket 
megnyerni, hogy így megdőljenek a tévelygés várai és 
a sóvárogva várt hitegység ismét eljöjjön. Egy kath. lap 
pedig („Petrusbláttér0) egy régi, éleshangú polemikus 
iratot is ajánl a jubileumi esztendőre. — Úgy hisszük, 
sem Németországban, sem nálunk nem tarthatja senki 
sem kívánatosnak, hogy a jövő jubileumi esztendő új 
vallásháború megindítására vezessen. 

A norvég bibliai társulat ünnepe. A norvég bibliai 
társulat most ünnepelte fennállásának 100-ik évfordulóját. 
Az ünnepély a székesegyházban folyt le a király, az 
összes miniszterek, a storthing számos tagja, a papság-
számos képviselője jelenlétében. Tandberg norvég ev. 
püspök üdvözlő beszéde után Soederblom svéd püspök, 
Ostenfeld dán püspök és több angol lelkész, a svéd, 
dán, és angol bibliatársulatok, Günther német lelkész 
pedig a württembeegi, mint a legrégibb német biblia-
társulat nevében emlékiratot nyújtottak át. Az ünnepély-
nek különös jelentőséget az a körülmény adott, hogy a 
svéd, dán és norvég ev. püspökök országaik egyháza 
képviseletében gyülekeztek egybe, hogy a három északi 
ország szoros összekapcsolását egyházi téren is előké-
szítsék. 

Dr. Mott János Indiában. A ker. ev. diákmozgalom 
e kiváló munkása, amerikai barátjával és munkatársával, 
Scherwood Eddyvel Indiában volt evangélizáló körúton. Né-
hány évvel ezelőtt Kínában voltak együtt. Erről az út-
járól nálunk is tartott beszámolót. Mint írják, a két út 
eredménye között az a különbség, hogy míg Kínában 
az intelligenst osztályhoz tartozók és a diákok tódultak 
előadásaira, addig ezek Indiában távo! maradtak az ot-
tani felébredt erős nemzeti érzésből kifolyólag. Egyéb-
ként a távol keleten sokat írnak és beszélnek a „keresz-
tyénség csődjéről" a nagy háborúból kifolyólag. Nem 
csoda! 

Az amerikai missziói társaságok bevételei az 1915. 
évben több mint 18 és fél millió dollárt tettek ki. Közel 
másfél millió dollárral több folyt be, mint az előző évben. 

„Ebben a sok millióban, sajnos, bizonyára volt „municzió-
pénz" is! 

IRODALOM. 

A Cserkészhíradó havi közlöny cserkészek, veze-
tőik és a magyar cserkészmozgalom barátai számára. 
A júniusi szám tartalma: A Lélek kohójából. . . Beszélő 
tények. Az ifjúságért! Az Országos Cserkészőrszem Szö-
vetség új alapszabályai. Hazai hírek. Műhely. Hirdetések. 
Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos: dr. Papp Gyula 
tb. szolgabíró, a magyar cserkészmozgalom ügyvezető 
főtitkára, (Oklánd, Udvarhely m.). Kiadóhivatali főnök: 
Záborszky János, Pozsony, Hadtestparancsnokság, féleme-
let 107. ajtó. Előfizetéseket, melynek összege ezentúl évi 
2*50 K. Küldeményeket ezentúl ő hozzá kell irányítani. 

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 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 Paj tás" kiadóhivatala Budapest, IV., 
Egfbtem-utcza 4. 

EGYHÁZ. 

A katonák vallásos iratainak raktára a konventen 
üres. Ezt jelentette az iratok expediálását eszközlő Hö-
römpö Dezső konventi számvevő az összes püspököknek. 
Az egyházkerületi pénztárnok a még rendelkezésére álló 
pár 100 K erejéig azonnal rendelt meg „Kis énekes" 
könyveket, kis bibliákat, koszorú füzeteket. Es most je-
lentheti, hogy a pénztár üres. Pedig a kórházak, fáj-
dalom, nem üresek, sőt! Kérünk tehát ú j adományokat. 

A vak katonák bibliáinak nyomására nézve jelentjük, 
hogy a Lukács evangéliumához szükséges papirt besze-
reztük. 770 K-ba került. Nemsokára megkezdődik a munka. 
A Máthé evangéliumának nyomása folyamatban van. Eddig 
erre a czélra 2G14 K gyűlt be. 

Kérelem. A dunamelléki ref. egyházkerület pénz-
tári hivatala újból felkéri azokat az egyházközségeket, 
a melyek tőkesegélyben részesültek, hogy a f. évre szóló 
1%-os annuitásokat a lehető legrövidebb idő alatt küld-
jék be. A szelvényre ráírandó: l0 /o_ o s annuitás 1916-ra. 

Lelkészválasztás. A dolhai missziói ref. gyülekezet 
néhai Darabánth Gusztáv utódául egyhangúlag Benkő 
Viktor tekeházai lelkipásztort hívta meg. 

Kerületi közgyűlés. A dunáninneni ev. egyház-
kerület ez évi rendes közgyűlését Pozsonyban augusztus 
hó 24-én és következő napjain tartja meg. 

Új tábori lelkész. Janovicsek Árpád nagyszombati 
ev. lelkész június hó 18-án tábori lelkészi szolgálatra 
behivatott. 

Püspöki látogatás. Pusztító erejű zivatar vonult 
végig Szabolcs megye néhány községe felett a mult hó 
végén, a mely nemcsak a termést tette tönkre, hanem 
az épületekben is nagy rombolást vitt véghez. Legnagyobb 
a pusztulás Balkány és Oeszteréd községekben; mindkét 
helyen súlyosan megrongálta a vihar a templomot s 
az egyházi épületeket nagyrészt lakhatatlanokká tette. 
Görömbei Pétes esperes, a mint hírét vette a szeren-
csétlenségnek, azonnal meglátogatta a károsult egyháza-
kat, sőt megjelent a pusztulás színhelyén Baltazár Dezső 
püspök is, a ki az utak járhatatlansága miatt az út jelen-
tékeny részét gyalogszerrel tette meg. Elképzelhető, hogy 
mennyire jól esett a károsultaknak a püspök testvéri 
részvéte, a ki egyébként az egyházi hatóságok segítő 
támogatását is megígérte a szerencsétlen gyülekezeteknek. 

JOÍÍOS panaszok. A Lelkészegyesület 27. számában 
Birtha József szót emel a kath. papság buzgó lélek-
halászása ellen, a mellyel a „háborús konjunktúrákat" 
igyekszik kihasználni. Megérdemli az ügy, hogy egy kis 
csokrot kössünk mi is Birtha feljegyzéseiből: Egyik róm. 
kath. egyházi lapban így számol be az egyik tábori pap : 
„idekint mindnyájan katholikusok vagyunk . . . . hány 



prot. megtanulta, hogyan kell rózsafűzérrel imádkozni! . . . 
hány zsidónak akasztottam a nyakába Máriaérmecskét!. . ." 
— Nyitrán látta Birtha, a mikor a BO százalékban prot. 
honvédzászlóaljat búcsúztatta a kath. pap s ilyen felírású 
zászlót adott nekik: Mária segíts! „Mennyivel feleme-
lőbb lenne —- mondja a czikkíró — s minden vallás-
felekezet tanításával megegyező volna amaz erőteljes 
felírás : Isten segíts 1 De ez nekik nem kell ! A Mária-
kultusz propagálása, a felekezeti érdek emelése, min-
denekben való kidomborítása a főczél s ezt ügyesen 
hajt ják keresztül egyes Mária-egyesületek." De a leg-
érdekesebb Birthának az az értesülése, hogy a honvé-
delmi miniszter elkoboztatta a hadseregben az „Imák és 
könyörgések" czímű Szt. István-Társulati imakönyvet, mert 
benne a protestánsok elleni izgatás nyomai találhatók 
fel. — Hadd fűzzünk mi is egy virágszálat ehhez a han-
gulatos csokorhoz: a budapesti ref. egyházból egy esz-
tendőben se történt annyi kitérés a róm. kath. egyházba, 
mint a háborús évek alatt. Egyik r. kath. hadikórházból 
épen a napokban három ott ápolt ref. katona jelentette 
a róm kath. egyházba való áttérését. Mindez abban leli 
magyarázatát, hogy kevés a ref. tábori lelkész, szegények 
vagyunk önkéntes segitö munkásokban, kik egyházunk 
nevében missziót teljesítenek sebesült katonáink lelki 
gondozása terén, szegények vagyunk — s ez a legége-
tőbb szegénység! — ref. szeretetintézményekben ! Bizony, 
a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület hadikórházából még 
egy ref. katona se jelentkezett a r. kath. egyházba leendő 
áttérésre . . . 

Panaszok. A mult hét folyamán két panaszos le-
velet vettünk a háborús segély kiosztásának mikéntje 
ellen. Mindkettő nehézményezi azt, hogy miért részesült 
három esperes is segélyben, illetőleg' azt, hogy miért 
foglaltak ezek is helyet a segélyosztó bizottságban. 
Az egyik felszólaló az V. t.-cz. 49. §-ára, a másik az I. 
t.-cz. 42. §-ára hivatkozott, De úgy hisszük, e tekintet-
ben az illetők nem vétettek e szakaszok szelleme ellen. 
Hiszen nem maguknak szavazták meg a segélyt, Szava-
zásra nem került a sor. A kiosztás bizonyos elvek szerint 
történt és bizonyos körülmények figyelembevételével, mint 
a rövid tudósításban is jelezve volt. Hogy három esperes 
beleesett a segélyezendők kategóriájába, az csak az elv 
alkalmazása folytán történt. Azt is kérdezi egyik levélíró, 
honnan vette a bizottság a jogot a segélyosztásra. Erre 
nézve válaszunk az. hogy igenis volt szó arról is, hogy 
az egész akczió elhalasztassék a ker. közgyűlésig. De az 
elnökség bizonyára a bis d a t . . . elvét véve figyelembe, 
természetesen a közgyűlés előtti felelősség terhe mellett, 
ezt megelőzőleg óhajtotta kiosztatni a segélyeket és erre 
nézve igénybe vette az állandó, közgyűlés által kiküldött 
s eg ély kér vény - b iz o ttság közreműködését. E sorok írója is 
részt vett az üléseken és bizonyságot tehet arról, hogy 
mily nehéz volt a feladat. Hiszen 100,000 K-val keve-
sebbet kapott az egyház, mint a mennyit kért és a meny-
nyire égető szükség lett volna a legszerényebb igények 
kielégítése czéljából. így bizony sajnos, a kisfizetésű 
családnélküli lelkészeket ki kellett hagyni. Pedig bizonyára 
ezek között is vannak, a kik nagyon rá lettek volna szo-
rulva valami kis „morzsára". Hiszen tudjuk, hogv sokan 
hordozzák a káplánkori silány, „cselédekénél is kisebb" 
(ezt mondja az egyik levélíró) fizetés okozta adósságok 
és a nyugdíjintézeti járulékok terhét. Kimaradtak az ösz-
szes hitoktató lelkészek is, pedig hát ezek is lelkészek 
és többen közülük bizony súlyos helyzetben vannak. Az 
egyházkerületnek és egyetemes konventnek mindenesetre 
minden lehetőt el kell követnie arra nézve, hogy a még 
fennforgó méltánylandó igények is kielégítést nyerhes-

senek. — A L. E.-ben olvassuk egy nyugdíjazott lel-
késznek panaszát, hogy ő róluk is teljesen megfeledkez-
tek. Hát még az özvegyek ? ! Az állami tisztviselők ez-
után 35, 30 és 25%-° s pótlékot kapnak kivétel nélkül. 
Nem lehet, hogy az állam megfeledkezzék a lelkészekről! 

A termények megváltása. Ilyen czím alatt panasz-
kodik az Ev. Őrálló legutóbbi számának vezérczikke arról 
a szerencsétlen helyzetről, a melybe a mai drágaság ide-
jén az egyházi főhatóságok rövidlátása folytán jutottak 
a lelkészek. Ide iktatunk a czikkből néhány sort, mert 
a benne elmondottak mindnyájunk szívéből fakadnak: 
„Egyházi hatóságaink egyik-másik helyen szinte am-
biczionálták a termények megváltásának keresztül erő-
szakolását és nem akadt senki, a ki a megváltásokban 
rejlő veszedelmekre rámutatott volna, pedig a nép sehol 
se ment bele simán és könnyen a megváltásba. Nincs 
azokban az egyházakban, hol terményekben fizetnek' a 
hívek, megközelítőleg sem annyi hátralék, mint a hol 
az egész egyházi adót készpénzben róják le. A megvál-
tásokat úgy kell szabályozni, hogy a megváltási ár évről-
évre a termények napi árához viszonyítva legyen meg-
állapítva." Bizony ott érzik az egyházi tisztviselők külö-
nösen a nehéz idők súlyát, a hol a megváltást .ambi-
czionálták! 

A katonák vallásos irataira Bácskossuthfalva is-
mét 72 K-t adott. — A vak katonák bibliáira Kun Sán-
dorné 2 K-t adott, Nyáry Pál pécsi ref. lelkész erre a 
czélra 217 K-t küldött, a melyből 80'70 K a konfirmál-
tak adománya. 

ISKOLA. 

A debreczeni református kollégiumnak a királyi 
magyar tudományegyetem hallgatói számára felállított s 
modernül felszerelt internátusában az 1916/17. iskolai 
évben 50 hely lesz betölthető. Különböző jótéteményes 
fokok szerint az internátusi tagok egyenkint 700, 000, 
480, 280 és 140 K díjat fizetnek. 700 K-ás helyre nem 
ref. vallásúak is felvétetnek. A szülők vagyoni állapotá-
ról, az előző év tanulmányi eredményéről szóló hiteles 
igazolványokkal felszerelt kérvényeket az internátus igaz-
gatóságához (Debreczen, ref. kollégium) augusztus 20-ig 
kell benyújtani. 

Felvételi hirdetmény a Kálvineumba. A hajdú-
böszörményi internátusba felvétetik 45 fiú lelkészárva. 
Pénzsegélyben részesül 60 felsőbb iskolába járó leány 
lelkészárva. Kérvények Kiss Ferenczhez (Debreczen, ref. 
főiskola) f. évi július 10-ig küldendők. A már segélye-
zetteknek is újból kell kérvényezni. A kérvény mellék-
letei : 1. Az árva keresztlevele (lelkészi kiadvány alak-
jában). 2. Az 1915/16. tanévről nyert bizonyítvány. 3. 
Az illető lelkész bizonyítványa az árva családi és va-
gyoni viszonyairól. 4. Esperesi ajánló levél, mely a. lel-
készi bizonyítványra is rávezethető. 5. Teljes ingyenesség 
esetén nyilatkozat arról, hogy az édesanya (gyám) az orsz. 
ref. lelkészi nyug- és gyámintézettől nyerendő nevelte-
tési segélyt a Kálvirteumnak átengedi. Nyilatkozat-űrla-
pokat 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 bozgólkodni szíves-
kedjenek. Debreczen, 1916. június 6-án. Kiss Ferencz, 
az igazgató-tanács elnöke. 

Dr. Erdős József és Sass Béla egyetemi theol. 
tanárok előléptek az V. fizetési osztályba, a mely elő-



lépéssel méltóságos czím jár. Gratulálunk ! Vannak tehát 
már méltóságos theol. tanáraink is. 

Theologusaink és egyéb felsőbb iskolás ifjaink 
figyelmébe. A Magyar Gazdaszövetség ingyenes mező-
gazdasági munkásközvetítő irodát tart fenn, mely közép-
és főiskolai tanulókat elhelyez különböző gazdaságokban 
ellenőri, felügyelői, irodai stb. munkákra. A ki ilyen 
munkára vállalkozik, forduljon a Magy. Gazda-szöv. mun-
kásközvetítő irodájához (Budapest, IX., Üllői-út 25), 
közölje lakczímót, fizetési igényét, iskolai végzettségét, 
esetleges egyéb megjegyzéseket. Az ifjak a legtöbb he-
lyen a földbirtokosnál kapnak lakást és ellátást. Ezen-
felül természetesen bizonyos tiszteletdíjat, mely 30—60 
koronát tesz ki. 

Evangélikus leányotthon. A Gráz melletti Maria -
trostban van Richter ev. lelkésznek és franczia születésű 
nejének leánynevelő-intézete, a hol 14—2 0 éves leányo-
kat vesznek fel évi 1300 K-ért. (Szept. 15-'ől július 15-ig.) 
A penzió villanyoson 20 percznyire van Grácztól. Az in-
tézet vezetősége szívesen szolgál prospektussal. Czím: 
Evangelisches Töchterheim, Graz—Mariatrost. 

Szép alapítvány. Özv. Vojtkó Pálné, szül. Poszvék 
Vilma abból az alkalomból, hogy a fia érettségi vizsgát 
tett, megboldogult férjének, volt soproni főgimnáziumi 
tanárnak, Vojtkó Pálnak emlékére a soproni ev. licze-
u nmál 1000 koronás alapítványt tett. 

Róni. kath. alapítvány a debreczeni egyetemen. 
(Írók Ferencz debreczeni róm. kath. prépost-plébános a 
debreczeni egyetem róm. kath. vallású hallgatói támoga-
tására létesített Szent László-kollégiumban 20,000 K-ás 
alapítványt tett. 

Az erdélyi Ref. Szemlében olvastuk a következő 
hirdetést: ,,Tanítónői állást keres egy ötgyermekes öz-
vegy papnénk leánya, ki most szerezte meg jeles ered-
ménnyel tanítónői oklevélét a szatmári ref. tanítónőkép-
zőben. Vagyontalan papnénk egyik ref. tanító fia tavaly 
halt hősi halált, a másik theologus fia önkéntesen az 
olasz fronton küzd. Lelkésztársaink jóakaró támogatásába 
ajánljuk az ifjú tanítónő törekvését, ki most a családnak 
egyetlen kenyérkeresetre képes tagja." De szomorú do-
log, hogy még az ilyen pályázók is többnyire csak nagy 
protekczió útján nyerhetnek állást. 

Arany János születésének századik évfordulója 
1917 márczius 2-án lesz. Ebből az alkalomból a Nem-
zeti Múzeum kiadja a szalontai gimnázisták által három 
év óta páratlan szorgalommal gyűjtött Szalontavidéki 
Népköltési Gyűjteményt. 'Úgy a város, mint a nagysza-
lontai ref. egyház lépéseket tett az iránt, hogy nagy 
szülöttjéről a századik évfordulón méltóan emlékezzék meg. 

Gondnoknőt keres a Mezőtúri Ref. Diákotthon 600 
koronás kezdő fizetéssel, lakással, ellátással. Kötelessége 
a háztartás vezetése a „szervezeti szabályzat" értelmében. 
Pályázhatnak 40 év körüli nők. a kik ilyen munkakörben 
megfelelő jártassággal bírnak. A kérvények az'igazgató-
tanácshoz intézve dr. Mezey Sándor vezetőtanárhoz kül-
dendők július 20-ig. Az állás augusztus 15-én foglalandó el. 

A Debreczeni Prot. Lap egyik számában ér-
dekes czikket közölt a debreczeni felsőbb leányiskola 
és leánygimnáziumának igazgatónője, Koncz Aurélné, 
melyben utal arra, hogy Debreczenben a Svetics-féle 
róm. kath. polgári leányiskolában 300 ref. leány tanul. 
Azt mondja, hogy 10 év múlva majd meglesz ennek a 
ténynek a szomorú hatása az áttérések és reverzálisok 
megszaporodásában és melegen argumentál a polgári 
leányiskola felállítása mellett. 

Hála. Három derék ifjú ev. lelkész: Duszik Lajos 
Szatmár, Marcsek János Ujcsanálos, Hain Lajos s.-lel-

kész Torzsa, meleghangú felhívást bocsátott ki az eperjesi 
ev. theol. otthon volt theologus és jogász lakóihoz, hogy 
a reformácziói emlékünnep alkalmával adakozzanak egy, 
az otthon javára való Luther-alapra. Szép és követésre 
méltó példa ! 

Adományok. Dr. Bedő Sándor ügyvédi kamarai 
elnök, a marosvásárhelyi kollégium újonnan beiktatott 
gondnoka, a beiktatási ünepélyen a kollégium elöljáró-
ságának bejelentette, hogy szegénysorsú, jó előmeneteli! 
ós jó magaviseletű, szép reményekre jogosító székely 
fiúk, elsősorban hadiárvák ingyenes neveltetésére 10 fia-
rab, egyenkint 5000 K-ás alapítványt tesz, illetőleg gyűj-
tött, Ez az adomány a marosvásárhelyi kollégium táp-
intézetét 50,000 K alapítvánnyal gazdagította. 

Képesítő vizsgálatok. A pápai ref. nőnevelő-intézet 
tanítóképzőjében júniusban fejeződtek be a képesítő vizs-
gálatok. Tanítónői oklevelet nyert mind a 28 vizsgázó 
jelölt. Kitűnő oklevelet nyert 9, jeleset 11 vizsgázó. 
16-an megszerezték a kántori képesítést is. 

Jelentés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter bo-
terjesztette szokásos jelentését az összes elemi népisko-
lákról, azok tanszemélyzetéről és a hadbavonult tanítók-
ról. E szerint állami iskola van 3659, községi 1283, 
felekezeti 11.632, magán (társulati) 316, összesen 16,890. 
Állami tanító van 5578, tanítónő 4081; községi tanító 
2516, tanítónő 2003; felekezeti tanitó 14,752, tanítónő 
4785 (aránylag kevés!); magániskoláknál tanító 269, 
tanítónő 190. A férfitanítók száma: 23,115, anőtanítóké 
11,059 ; a tanítók összes száma 34,174. Tényleges katonai 
szolgálatot teljesít 9178 tanító, elesett eddig 293. Felemlíti 
a jelentés, hogy sok nehézséget okozott a bevonult taní-
tók helyettesítése, a minek oka részben az is volt, hogy 
a legénységi állományba bevonuló tanítók összes illetmé-
nyeikre lévén jogosultak, a hitközségek nem alkalmaz-
hattak anyagi eszközök hiányában tanítót; azt is mondja 
a jelentés, hogy bár állítólag sok tanító- és óvónő van 
állás nélkül, helyettesítésre még sem vállalkoztak. Tgy 
történt, hogy sok helyen a lelkészek és más intelligens 
egyének is szolgáltak. A miniszter egyébként a jelentés 
során kilátásba helyezi,* hogy a helyettesek díjazására 
segélyt ad a nem állami iskoláknak és pedig különösen 
ott, a hol a tanítás a hadbavonulás miatt már a háború 
kezdete óta szünetel. A miniszter jelentése végén elis-
meréssel emlékezik meg a hadbavonult tanítók nagy szol-
gálatáról és kegyelettel adózik az elesettek emlékének, 
a kiknek száma, mint mondja, bizonyára jóval több a 
fentjelzettnél, mert sokan szerepelnek az „eltűntek" között. 

Leányok a gimnáziumban. Az Orsz. Tanáregye-
sületi Közlöny legutóbbi számában bírálat alá veszi Egye-
temes konventünknek a leányok nyilvános tanulókul való 
felvételére vonatkozó intézkedéseit. Helyesnek találja, 
hogy a konvent kautelákat állított fel egyrészt a koedu-
káczió esetleges erkölcsi veszedelmének elhárítására, más-
részt arra nézve is, hogy tehetségtelen leányok ne tó-
duljanak a középiskolákba. De megemlíti, hogv az utóbbi 
intézkedésnél a konvent túllőtt a czélon, midőn azt a 
feltételt állapította meg, hogy nyilvános tanulókul fiú-
gimnáziumokba csak jeles osztályzatú leányok vehetők 
fel és abban az esetben, ha a jeles fokozatot elveszítik, 
legfeljebb mint magántanulók folytathatják tanulmányaikat. 
E sorok írója is a mellett kardoskodott az E. T. B. 
ülésében, hogy a kedvezményt" a „jó" osztályzatra is ter-
iesszék ki, mert hiszen „jó" osztályzatú az, a kinek 2-néI 
több jó-ja van és a legjobb tanulón is könnyen meg-
eshet, hogy valamelyik tantárgyból nem kap többféle 
körülmény miatt jeles osztályzatot. Jól mondja a jel-
zett folyóiratban a ezikkíró, hogy ennek a drákói szigor-



nak a vége az lesz, hogy az olyan leánydiák, a kinek 
2—3 jó osztályzata lesz, azt ha egyszer már felvették, 
nem dobják ki, hanem „felemelik" méltányossági szem-
pontból is a „pityergések, mamai zokogások" behatása 
alatt ezeket a jó osztályzatokat, a minek azután meg 
lesznek a rossz hatásai. Mi is mondjuk: azt a túlságosan 
és semmivel sem indokolt határozatot, a mely az E. T. 
P».-ban csak néhány szavazattal ment keresztül, már a 
közel jövőben meg kell változtatni! 

EGYESÜLET. 
A Debreczeni Prot. Irodalmi Társaság június hó 

14-iki felolvasó estélye. A tiszántúli ref. egyházkerület 
tavaszi közgyűlésével kapcsolatosan június hó 14-én, 
szerdán este 6 órakor tartotta a kollégium dísztermében 
a Debreczeni Prot. Irodalmi Társaság ez idényben utolsó 
felolvasó-estélyét. Az estélyen annak gondosan összeállí-
tott műsora a nemes szórakozás mellett a protestáns ön-
tudatos nevelés és irányítás czéljait szolgálta úgy az 
énekszámok megválasztásában, mint kivált Dóczi Imre 
középiskolai felügyelő „Nevelésügyi feladatok a reformá-
tus egyházban" czímen tartott előadást, a melyben jelezte, 
hogy a református iskolák számának folytonos- apadásá-
ból megállapítható az, hogy nemzeti nevelésünkben a 
református egyháznak, mint kulturális tényezőnek hatása 
hanyatlóban van. Legelsőrangú feladatokul tekinti a re-
formátus nőnevelés extenzív fejlesztését és a középiskolai 
internátusok szervezését. Az estély e kiemelkedő pontja 
mellett a legteljesebb érdeklődést keltették a Varga Jó-
zsef ny. zenetanár által vezetett új debreczeni templomi 
vegyeskar énekszámai s a Nagy András énekvezér által 
előadott énekdarabjai az új próba-énekeskönyvből. Az 
estélyt dr. Lencz Géza beszéde zárta be. 

GYÁSZROVAT. 
Jalsovai Jalsoviczky István, szabadkai 4. m. kir. 

honvéd-huszárezredbeli zászlós, az l /III . népfelkelő ki-
különített huszárszázad segédtisztje és szakaszparancsnoka, 
a berlini kereskedelmi főiskola oklevéllel végzett hallga-
tója, harmadéves joghallgató, reményteljes ifjú életének 
28-ik évében, Bukovina területén, a Lukaviczával határos 
Mamornicza mellett levő Zurin-Wama vámház közelében, 
kötelességének rettenthetetlen bátorsággal és odaadóan 
lelkiismeretes teljesítése közben, június 12. napján, pün-
köst hétfőjének hajnalán, a román földön át betört ellen-
ség golyójától halántékon találva, elesett. A hősi halált 
halt ifjú, ha Jalsoviczky Sándor min.-tanácsosnak, buda-
pesti egyházunk buzgó presbiterének, a kinek négy fia 
közül még kettő van harcztéren. A nagy gyászban mély 
részvéttel osztozunk! 

Báró Wesselényi Mjklós koronaőr, a főrendiház 
tagja, 71 éves korában meghalt. 

Áldott l egyen e m l é k ü k ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
T. K. K - l y és II—s 1'—1 F - d . Az illető czikkeket nem 

közöljük, de mind kettőre reflektálunk. — K —r Hí—t Bp. A leány-
diákok konferencziájáról szóló tudósítást liely hiány miatt jövő 
számunkban közöljük. A lapot a f. szerkesztő elutazása miatt egy 
nappal előbb zártuk. — Cs—y S - r A—<1. Köszönet a küldemény-
ért. M. Gy. írt összefoglaló tudósítást mindkét gyűlésről. — Y. F. 
A jövő számban. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

PÁLYÁZAT. 

Pályázat helyettes-tanári állásokra. 
A pápai ref. főgimnáziumnál az 1916—17. tanévre 

betöltendő lesz két helyettes-tanári állás matematika-
fizika szakcsoporttal. 

Az állások javadalmazása 2000 korona. 
A kik ezeket az állásokat el akarják nyerni, szü-

letési-, érettségi-, a tanári képesítettséget igazoló bizo-
nyítvánnyal fölszerelt s a Nagy tiszteletű és Tekintetes 
Igazgató-tanácshoz czímzett folyamodásukat 1.916. évi 
augusztus hó 6-ig küldjék be a ref. főgimnázium igaz-
gatóságához Pápára, 

Kelt Pápa, 1916 június 29-én. 
Kis József, Dr. Beöthy Zsolt, 

főisk. e. gondnok. főisk. v. srondnok. 

HIRDETESEK. 

KUNZ JÓZSEF EST ARSA 
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 és női divátczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-ll. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
K párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, usőrenilszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 óv óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely inü ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Ürgonajaví-
tásokat ós hangolásokat a leginórsékeltebb 
Úrban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. 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 H AN GYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

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

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 00 millió korona 
évi áruforgalommal. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis EneMonw 
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 nagytiszteletű 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 16V2» 
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 . 

® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
g tanító urak rendeljék meg és ® 
© terjesszék © 
^ a hívek és a tanítványaik között az ^ 

I ÉBRESZTŐ| 
® képes keresztyén szépirodalmi, csa- jj| 
© ládi és ifjúsági havi folyóiratot. © 
® Szerkeszti: ® 
| M E G Y E R C S Y B É L A . | 
© Előfizetési díja egy évre 4 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. ® 
® © 
®©@®®@® ®@@®®®@® ®®®®®®®®®@© GAZDAK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság; 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyös feltételek melleit . 

Az üz le te redményben a biztosított lagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet" biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,98031 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132*82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagja inak fennállása óla 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000 — K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta 

kifizetett j égká rokban 7.832,000-— K 
Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet á l lománya * 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ö T á r s u l a t Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 . kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosí tást nyúj t , népbizos í lás i 
oszlálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



I f Első m a g y a r v i l l a m o s erőre b e r e n d e z e t t h a n g s z e r g y á r . 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő 
ségü húros, vonós, fuvó- é s ütő-hangszerei t . 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

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

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6 kor.-tóf följebb. 

Egy tábori lelkész 
h a r c z t é r i napló ja 

Irta P a p p G é z a t á b o r i ref . l e l k é s z 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harczoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcz'térről. 
Fekete farsang. Márczius idusán. Őszi imádság. Harcztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 XIOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára elegáns vá-
szonkötésben 180 K, ÍO drb vételnél 1 50 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 80 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
pro tes táns i rodalmi könyvk íadóh íva t a l ában 

DEBRECZENBEN. 

A háború theologiája. A Déli v é g e k e n 
Irta: E n d r e f f y János , 

lajoskomáromi evangélikus lelkész. 

(A „Megértő theologia" 1. füzete.) Ára bérmentes küldéssel 
70 fillér. — E füzet bírálata e lap f. évi 25. számában 

jelent meg. 

K a p h a t ó : Scholtz Testvérek 
protestáns irodalma, terjesztő könyvkereskedésében 

B u d a p e s t , IX., Ferencz-körút 19—21. szám. 

Ugyanitt megjelent: 

Beszéljetek, ti évek. 
Vallásos versek és egyházi beszédek. 

Irta: K u t a s Ká lmán . 

Ára 1 kor. 80 fi l l . 

Tartalmaz 5 vallásos verset és 9 egyházi beszédet. 
A költemények a fohász közvetlen hangján szólaltatják meg 
a távol harcoló katonát s az itthon szenvedők béke utáni 
vágyát, erős hitét és Istenbe vetett bizodalmát. A beszédek 
a nemzet szivével való kapcsolatot keresik a hit világánál, 
erős erkölcsi alapon. Nem annyira a dogmákkal, mint inkább 
az örök jézusi eszményekkel érintkeznek és az időszerű 
ményeket is az Örökkévaló világába helyezik. 

K ö l t e m é n y e k . 

írta: Szántó Róbert . 

Ára 2 korona . 

Endreffy János, az Evangélikus Lapban közölt bírá-
latában többek között ezeket mondja: 

Sokféle érzésszövedékből forródnak Szántó versei 
össze, de alaphangjnk a fájdalom . . . Sokoldalú meglátást, 
sok tapasztalatot, sok szenvedélyt, de mindenek fölött sok 
fájdalmat tartalmaz e verskötet. Verselése ügyes és egyéni. 
A kötet a világháború szülötte, de szeretettel fogjuk olvasni 
a béke áldott napjaiban is. 

I s ten k ö z e l é b e n . 
Énekes és imádságos könyv katonák számára. 

Endreffy János, lic. Fizély Ödön, Hoffmann Károly, Sán-
tha Károly, Sass János, Schultz Aladár és Wolf József 

imádságaiból összeállította 

Sz imonidesz Lajos . 

Ára 30 fi l lér. 



v i w Divatos 
ruhaaljak 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 8 0 . -

Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és kir. udv. szállító 

A tisztviselőit és Katonatiszteli 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

ÚJDONSÁGOK! 
P A P P G É Z A : Egy tábori lelkész harcztéri naplója 
IFJ. P É T E R K Á R O L Y : Református prédikátori tár II. kötet . . 
— Jézus nyomdokain* Egyházi beszédek, elmélkedések . . , 
R É V É S Z I M R E : Bod Péter mint történetíró . 
S E B E S T Y É N J E N Ő : dr. Kuyper Ábrahám 
S. S Z A B Ó J Ó Z S E F : Debreezeni és sárospataki papok a reformá-

czió századában . . . . 
Tegnap és ma. Adalékok a sárospataki Ref. Főiskolának Mís-

kolczra való áthelyezése kérdésében . . . . . . . . . . 
Ü R M Ö S I J Ó Z S E F : A lelkipásztori gondozás és a gazdaság szo-

cziális kérdése . . . . . . 

1.80 
4 . — 
4 . — 
1.50 

- . 3 0 

1.20 

L — 

2. -

Kaphatók Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapes IV*, Kamermayer Károly-u, 3* 

4 

£ 
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PROTESTÁNS 

EGYHAZhl SKOLAI 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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: Az egység mint programi, mk. — Vezérczikk: Jubiláris alkotás a Kálvin-téren. I. Marjay Károly. 
— Második czikk : A msgyar biblia. V. T. — Tárcza : A kis harang* k. Versényi György. — Belföld: Beszá-
moló az Evangéliumi Leánydiákszövetség pápai nyári gyűléséről. Kayser Margit. — Külföldi hírek. — Irodalom. 
— Egyház. — Iskola. — Gyászrovat: Báró Györffy Martba. Dr. Vámji Fercncz. — Szerkesztői üzenetek. 
— Pályázat. — Hirdetések. 

Az Élet Körevébő l . 

Áz egység mint programul. 

„. . . mindnyájan egyek le-
g y e n e k j á n . ev. 17.21. 

A lelki egység jézusi programmja hangzik így. 
E programmot máshol így formulázta: „Legyetek töké-
letesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes". Pál is 
ezt tűzi a thessalonikaiak elé : „Istennek tetsszetek : mind-
inkább gyarapodjatok", vagy: „ez az Isten akaratja, a 
ti szentté lételetek . . . " 

Jmé, a programm az egyes ember, a nemzet, az 
egész emberiség számára, mert a miközben tökéletesebb 
gyermekévé lettem a tökéletes mennyei Atyának: töké-
letesebb testvérévé embertársaimnak is. A míg Isten tet-
szését mind teljesebb mértékben bírom : gyarapodom az 
egységbe avató lelki ajándékokban, a kegyelem legna-
gyobb kincse pedig a szenttélétel. ez az Isten akarata 
titkának fölfejtése. • 

így kaptam meg egész vonalában az emberi életnek 
Jézus szerinti programmját. Most már ennek működése 
nélkül kárbaveszettnek érzem minden napját, óráját. 
„Tévedni emberi dolog!", ezt az életprogrammot kija-
vítom így : emelkedni, javulni, tökéletesedni, szentté lenni, 
ezek által a jézusi egységnek egyik alkotó részévé lenni: 
ez az emberi dolog! Nem igaz, hogy embernek lenni 
egyenlő : tökéletlennek, bűnösnek lenni, az atyai házból 
ez a szó csendül k i : „fiam!" Ez biztosít engem, hogy 
ez az igazság: embernek lenni, mind magasabbra szállni, 
az Atyára rátalálni. Tékozló fiúk vagyunk, de nem az 
a rendeltetésünk, hogy messze idegenben, hontalan, ár-
ván, elfeledten, koldusruhában jár junk, örökké a disz-
nók mellett; annak a fiúnak is nem a disznók eledele 
volt valaha a rendes tápláléka. Egyek legyünk az Atyá-
val az Atya kebelén, haza találjunk, ú j szeretet gyúljon 
ki a szívünkben a megbocsátó iránt, a legszebb ruha, 
saru, gyűrű a mienk legyen, orczánkat az Atya csókja 

hűsítse: ez az = embernek lenni! Erre az egységre 
szomjúhozik az Atya szíve, ezért adta Fia szájára az ezt 
kérő szavakat. Erre szomjúhozik az én szívem is, mert 
érzékenyebbé váló, finomodó lelkiismeretem mindig többet 
követel tőlem, mértékét mindig magasabbra ál l í t ja: „hogy 
egyek legyenek". Nincs nyugta, míg ez óhajtott egységet 
el nem értem. Ezért hát életem programmjául elfogadom ! 

mk. 

JUBILÁRIS ALKOTÁS A KÁLVIN-TÉREN. 
I. 

Örvendünk neki, hogy a budapesti ref. egyház bölcs 
vezetőségének nagyszabású, gyönyörű terve a legtöbb 
helyen megértő lelkekre talált. A dunamelléki kerületen 
kívül is, a többi kerületekben is lelkes pártolói akadtak. 
Különös melegséggel karolták föl Erdélyben s a hatalmas 
tiszántúli kerületnek két egyházmegyéjében. Most legutóbb 
maga a Debreczenben lefolyt kerületi gyűlés is a kon-
vent figyelmébe ajánlotta. Jól esik tapasztalnunk, hogy 
a mikor ilyen évszázadokra szóló, az ország székesfővá-
rosában az egész magyarországi református egyházat 
reprezentáló nagy alkotásról van szó: közkatonák és 
országos nevű vezérek fel tudnak emelkedni, hozzánk, 
magyar kálvinistákhoz egyedül méltó magaslatra. így tör-
tént a hajdúböszörményi gyönyörű intézmény, a Kálvi-
né 11111 százezreinek előteremtésénél is. Ne gátoljanak 
most se bennünket kerületi elfogultság, elvi ellentét, el-
múlt harczok, e nagy jubileumi alkotás életrehívásánál. 
Bízunk az egyetemes konventen helyet foglaló vezéreknek 
bölcseségében, hogy nem fogják elbizottságoskodni a terv 
valóra váltását. 

Sietünk kijelenteni, hogy a budapesti nagy egyház 
vezetőségétől távol állott az a gondolat, mely szerint ők 
a saját egyházközségük építkezésének terhét az egyete-
mes egyház nyakába akar ják varrni. Miért említjük ez t? 
Mert teljes nyíltsággal és őszinteséggel akarjuk tárgyalni 
e kérdést. Nem mondjuk, hogy a föntebbi vád elhang_ 



zott valahol, de — esetleg — az igen távol állók lelké-
ben mint gondolat megszülethetik, ha nem is mondták ki. 

A körülbelül száz esztendővel ezelőtt megújhodott 
pesti egyháznak egy darabig már előkelő úron kívül: 
cselédek, szolgáló leányok, jövő-menő népség voltak a 
hívei. Aztán a hirtelen világvárosi arányokban fejlődő 
főváros megnövelte a ref. hívek számát. Itt földet, fekvő-
ségeket nem hasítottak ki a közbirtokosság földéből. 
A hívek adójától, jó szívek, kegyes lelkek áldozatkész-
ségétől mégis annyit alkotott ez az egyházközség, a meny-
nyit hasonló idő alatt, hasonló nehézségek között egyetlen 
egy sem. 

Háború előtt elhatározott terve az volt, hogy a régi 
Kálvin-téri paróchiális házat lebontja, helyébe ugyanazon 
helyen egy modern ötemeletes bérházat emel, ebben he-
lyezvén el aJTV., V., VtlI. és IX. kerületekből alkotott két 
paróchiális kör lelkészi hivatalait, lelkészek, s.-lelkészek s 
alkalmazottainak lakását és a központi gazdasági hivatalt. 
Templom maradjon a régi. Ez építkezés tervét minden 
fórum jóváhagyta s mivel az egyháznak anyagi tehetsége 
is megvolt: 1914 májusában lebontatta az épületet. Ha 
a háború közbe nem jön : az ötemeletes palota ott díszí-
tené a Kálvin-teret. Egy szóval ez a kis, rövid vissza-
tekintés is bizonyítja, hogy akkor még jubileumra, jubi-
láris alkotásra senki nem is gondolt, A pesti egyház a 
maga emberségéből elkezdett munkáját elvégzi s jubiláris 
tervével csak fel kívánta hívni az egyetemes egyház figyel-
mét arra a páratlan alkalomra, a melyik — úgy lehet! 
— soha vissza nem jő! Hogy miért mondjuk a mostani 
alkalmat páratlannak, soha vissza nem térőnek: alább 
ezt i ^ kifejtjük. Egyelőre még egy kis emlékezés. 

A mikor a magyarországi református egyház „szék-
házát", a konventi palotát Budapesten fel akarták építeni, 
boldog emlékű Hegedűs Sándor v. kereskedelmi minisz-
ter. mint a budapesti egyház főgondnoka, azt a tervet 
ajánlotta, hogy a Kálvin-téri egész telektömböt szerezzék 
meg a reformátusok, vagyis vegyék meg a régi „két 
oroszlán "-hoz czímzett vendégfogadó rozoga épületét és 
telkét, a mely ekkor már a fővárosé volt. Szerezzék meg 
az úgynevezett Rottenbiller-házat, a melyik a „két orosz-
lán" és a templom közt áll, s a melyik a Rottenbiller-
örökösöké volt ekkor. Kik lettek volna a vásárlók? 
1. A budapesti egyházközség, 2. a dunamelléki kerület, % 
3. az egyetemes egyház. Ezek építették volna be az egész 
óriás telektömböt. 

A budapesti egyház belevitte volna a Lónyay-utczai 
főgimnáziumát is, ennek üresen maradó épületét pedig 
eladta volna. A dunemelléki kerület theologiai akadémiá-
ját és székházát vitte volna bele. Az egyetemes egyház 
pedig a mostani konventi palotában lévő hivatalos s 
egyéb helyiségeket, szóval a „székház" költsége, nagy-
sága arányában lett volna részes. A fővárosnak tetszett 
a terv, jutányosán adta volna át házát, telkét. A Rotten-
biller-örökösök az akkori telekárakhoz képest nagy árat 
szabtak, de ha komolyra fordul az alku, engedtek volna. 
Miért, miért nem, ne keressük, a szépséges, hatalmas tervet 

eldobták. A kerület kiment a Ráday-utczába, a konvent 
pedig a messzi külvárosba, a rosszhírű Csikágóba, az 
Abonyi-utczába. Úgy látszott, hogy többet ilyen alkalom 
nem kínálkozik. 

És most a mult hibáját mégis helyre lehetne hozni, 
sőt bizonyos tekintetben kedvezőbbek a körülmények. 

A kik a pesti viszonyokkal ismerősök, tudják, hogy 
évekkel ezelőtt a főváros fejlődésének iránya Zugló felé 
tartott, Aztán hirtelen megszűnt arra fejlődni a város, 
átcsapott a Duna másik partjára s mintegy varázsütésre 
támadt a legmodernebb városrész : a Lágymányos ős a 
fejlődő Kelenföld. A fejlődés iránya ezután is ez marad, 
sőt -— ha a Boráros-téri híd elkészül — soha nem látott 
arányokban fog erre kiépülni a város. Mi köze ennek a 
kérdéshez? Annyi, hogy az Abonyi-utczai székház a jövő-
ben sem fog a főváros középpontjába kerülni. Az ország 
református papságának csak egy kicsinyke része tudja 
a járást a fővárosban. Mikor a konventet keresik s Abonyi-
utczát kérdik, sokan még a fővárosi emberek közül sem ké-
pesek útbaigazítani a kérdezősködőket, Orle-gyűlések alkal-
mával, hol a fővárosnál az újvárosháza nagyterméért, hol 
a Nemzeti Múzeum igazgatóságánál kellett instáncziázni, 
hogy megfelelő teremhez jussunk. Hja, a ref. egyház szék-
háza messze van, abban csak a konventi előadó székel, ott a 
távolság miatt nem lehet kongresszust tartani. Milyen szép 
volna pedig a magunk házában tanácskozni az ország min-
den részéből egybegyűlő lelkipásztoroknak! Mit csináljunk? 
A jubileumi tervet tessék elfogadni, épüljön föl a Kál-
vin-téren az egyetemes magyar református egyház szék-
háza, itt hirdessék mindeneknek ezt a szép czímet a 
nagy aranyos betűk. A Kálvin-tér ma a főváros leglük-
tetőbb tere. Bent van igazán a város szívében. A leg-
messzebbről felérkező vidéki ember is könnyen megta-
lálja. Úgy érzi ma is ezen a téren átmenő református 
ember, mintha református volna az a terület is! Az Abo-
nyi-utczai palotát pedig tessék eladni. Olyan szolid, jó 
épület, hogy könnyen lehet rá vevőt találni s veszteség 
sem ér bennünket, 

Nem kívánjuk tárgyalni tovább, hogy milyen intéz-
ményeket vigyünk még be, ez mind későbbi dolog. E he-
lyett a mostani alkalom páratlan kedvező voltát mondjuk 
el lapunk jövő heti számában. 

Marjay Károly. 

A MAGYAR BIBLIA. 
Vájjon érted-é, a mit olva-

sol ? . . . Mi módon érthetném, 
hacsak valaki meg nem ma-
gyarázza nékem ? 

Csel. 8.30-31. 

Sokat sóhajtozunk azon, hogy a magyar már nem 
bibliás nép. Örvendetes kivételeket persze találunk. Akad-
tam gyülekezetem egyszerű tagjai közül olyanra, ki ele-
jétől végig elolvasta már a bibliát (theologus if jak, szívre 
a kezet, megtettétek-e már?!) s azon panaszkodott, hogy 
gyöngül a szeme, már egy óránál tovább egyfolytában 
nem igen tudja az írást olvasni. De ezek — ismétlem 



— kivételek, még pedig ritkák. Miért? Mert a magyar-
nak nincsen annyi türelme, mint a szerecsen komornyik-
nak. Nem igen olvas sokáig olyasmit, a mit nem ért meg. 

Miért nem érti meg hát a mi magyar bibliánkat? 
Teljesen figyelmen kívül hagyom itt az erre adható vá-
lasznak egyik (elismerem : fontosabb) oldalát, azt tudni-
illik, hogy nincs meg benne eléggé a fogékony érdek-
lődés, az igazi lelki éhség az örökkévaló dolgok iránt. 
(Talán jobban megvolna, ha oly sokszor meg nem ter-
helték volna a gyomrát „lelki eledel" czím alatt emészt-
hetetlen zöldségekkel!) 

Csak arra akarok utalni, hogy ha a mi mai magyar 
bibliánkat, úgy, a hogy van, egy átlagos magyar ember-
nek a kezébe adjuk, nem érti meg, mert az a biblia nem 
olyan, hogy egykönnyen megérthetné. 

Hogyan, hát az Ige szövétnekének fényes lángja 
meglohadt volna? Az Ige pengéje eltompult volna? Gyó-
gyító olaja megerőtlenedett volna ? Sokan, úgy látszik, 
azt hiszik, hogy igen. Még az Ige szolgái közül is. 
Hatást hajhászó „igehirdetésükben" fúvogatják azt a 
lángot, köszörülgetik azt a pengét, pancsolják azt az 
olajat. Nem úgy, barátaim! Lobog az a láng eléggé, 
csak a lámpa üvegjét kell megtörülni. Éles az a kard, 
csakhogy hüvelybe van dugva; húzzátok ki! Jó az a 
balzsam, csak vegyük ki az edényből! 

Adjuk népünk kezébe a bibliát modern, közérthető 
fordításban! Lássuk el az Igét írásban és szóban, olyan 
magyarázatokkal, melyek semmit se akarnak freZemagya-
rázni, hanem egyszerűen megértetik, hogy mit akar 
mondani! 

Modern magyar bibliafordítás! Nem vagy-e soha 
meg nem valósuló szép álom ? Hinnünk kell, hogy nem. 
Szembe kell néznünk veled: mit is jelentesz? 

Modernnek kellene lennie annak a fordításnak 
abban, hogy mit fordítanánk? Bűn volna holmi Textus 
Receptusok romlott szövegéhez ragaszkodni s nem venni 
figyelembe a szövegkritika nagyszerű eredményeit, me-
lyek olyan óriási lépéssel vittek bennünket közelebb az 
eredeti bibliához, úgy a mint az egy János evangélista 
vagy egy Pál apostol keze alól kikerült. 

Modern fordítást kérünk, abban is modernet, hogy 
hogyan fordítsuk. Menten a szószerintiség babonájától. 
Ugyan mikor értjük meg, hogy a fordítónak nem szavakat, 
hanem gondolatokat kell visszaadni ? A míg annyira meg-
van kötve a keze, vagy lelkiismerete, hogy mikor leírja 
Csel. 10: 6-ban: „egy Simon nevű tímárnál", akkor a 
nevü-t dűlt betűvel kénytelen írni, hogy mindenki lássa, 
hogy az az eredetiben nincs ám benne, addig nem vé-
gezhet igazán lelket építő munkát! Előttem fekszik a 
„The twentieth century New Testament" czímű modern 
angol bibliafordítás. (A másik közkézen forgó ilyen 
munka talán még jobb: New Testament in modern 
spech.) Üdül a lelkem, mikor olvashatom. Gyenge angol 
tudásommal is könnyebben és több épüléssel el tudok 
olvasni ebből egy bibliai könyvet egyfolytában, mint a 
mi Károlyinkból. Ugyan kinek vagy kiknek lesz bátor-

sága a bibliát úgy fordítani le magyarra, mint a hogy 
Baksay lefordította Homéroszt? De persze, ehhez Lélek 
kell. Nagy L-lel írva. Szószerint akárki lefordíthatja a 
bibliát, a ki megtanult görögül meg héberül, de úgy, 
hogy azt értsük belőle, a mit mondani akar — nagyon 
kevesen. 

Sőt senki se. A még olyan tökéletes bibliafordítást 
is magyarázni kell. A ki azt mondja: nem, az rontsa 
le a templomokat;, kergesse szét a keresztyén össze-
jöveteleket, égesse el a keresztyén irodalmat. Mindezek 
a bibiát magyarázzák! Úgy? De hát akkor minek beszélek 
arról, hogy magyarázzuk a bibliát!? Hiszen olyan sokat 
magyarázzuk! 

Nem magyarázzuk eleget s nem magyarázzuk elég-
jé l ! Mert magyarázni, úgy-e, nem annyit jelent, hogy 
görögre fordítani? Sok igehirdető az egyszerű biblia-
igazságokat olyan poétikusan tudja hirdetni, liogy a hall-
gatóság oda van az esztétikai élvezettől, de az egészből 
nem ért egy kukkot sem. 

Két dolgot akarok azért mondani, nagy nyoma-
tékkal. Először. Adjunk nagyobb helyet templomban ós 
templomon kívül, összejöveteli teremben stb. az egyszerű 
és igazi bibliamagyarázatnak, a melynek semmi egyéb 
czélja a világon nincs, mint hogy „a kinek van füle, 
hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek". (Jel. 2, 
17.) Azt a hiányt pótolni, hogy ha az emberek maguk 
olvassák a bibliát, tárgyi s egyéb nehézségek miatt nem 
értik meg vagy nem azt értik belőle, a mit mondani 
akar. Ezzel természetesen nincs kimerítva az igehirdetés 
egész fogalma. A hívő prédikálásra, prófétálásra még 
ezen kívül nagy szükség van. De ne feledjük, hogy az 
írást tanítani is kell! 

Második mondanivalóm: a kik hivatva vannak rá, 
vessék rá egész erejüket egy magyarázatos, vagy leg-
alább egy jegyzetes bibliakiadásra! Tudom, hogy ilyesmi 
készül, de félek, hogy igen vegyes valami lesz, ha csak-
ugyan sikerül is, mert a munkatársaknak nagyon eltérő 
felfogásuk van arról, hogy kinek ós hogy mit kell csi-
nálniok. Lesznek abban magas theologiai értekezések és 
szubjektív elmélkedések, de vajmi kevés a bibliát igazán 
megvilágosító egyszerű magyarázatokból. A Diákszövetség-
jobb úton indult el, mikor elkezdte a bibliakörök czéljait 
szolgáló Vezérfonalak kiadását. Ezeknek folytatásával a 
magyar diákságnak s általában a magyar müveit közön-
ségnek megbecsülhetetlen szolgálatokat tenne s hisszük, 
hogy fog tenni. 

De itt áll előttünk a mi szegény, sok sebből vérző, 
az evangélium isteni erejére oly nagyon rászoruló magyar 
népünk. Kérdezzük tőle: „Érted-e az Igét?" S halljuk 
a szemrehányó feleletet: „Mimódon érthetném, ha csak 
valaki meg nem magyarázza nékem ? !" V. T. 

Távíratmegváltásí lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX, ker., Ráday-utcza 28. szám). j X j t ^ t ^ J t 



TÁRCZA. 

A kis ha r angok . 

Tornyunkban a két kis harang 
Ágyú vala hajdan. 
Futó török sülyesztette 
Tengerbe a bajban. 

Kihalászták, megöntöttek. 
Hívogató hangja 
Azótától a hívőket 
Hívja, vigasztalja. 

Most leszállnak és belőlök 
Újra ágyú válik, 
A szabadság nagy harezában 
Mennydörög, villámlik. 

Végzi, a mit harangképen 
Idehaza végze: 
Eljegyezi a hősöket 
Örök dicsőségre. 

A születő diadalra 
Áldó szava csendül. 
Vérkeresztség harmatából 
Új, szebb világ zsendül. 

Elsiratja a holtakat, 
Mint az édesanyjok, 
Menjetek szép utatokra, 
Megszentelt harangok. 

Versényi György. 

BELFÖLD. 

Beszámoló az Evangél iumi Leánydiákszövet -
ség pápai nyár i gyűlésérő l . 

Mikor föl akarom idézni azt a hangulatot, a mely 
a pápai nyári gyűlés mindegyik résztvevőjének lelkét 
eltöltötte, csupa kedves, tarka kép merül föl előttem. 
Képek, a melyek töredékesek, a melyeket csak azok tud-
nak kiegészíteni, csak azok tartanak jelentősnek, a kik 
resztvettek ezen a konferenczián s az én előadásom gyarló 
és bizonytalan körvonalait megtelítik mintegy a maguk 
érzéseinek és gondolatainak meleg színeivel. És csakis 
ezek tudják azt is, hogy azoknak a harmonikus benyo-
másoknak kialakulásához, a melyek a konferenczia ideje 
alatt állandóan betöltötték lelkünket, mennyire szüksége-
sek voltak a kedvező külső körülmények és azoknak az 
embereknek kedves magatartása, a kik állandóan körül-
vettek bennünket. Különösen nagy hálával tartozunk dr. 
Pongrácz József ref. theol. tanárnak és nejének, a kik 
előkészítették a konferencziát Pápán. Elsimítottak minden 
akadályt, előadókat szereztek számunkra és gondoskodtak 
szórakozásainkról. 

Maga Pápa városa is méltó környezet volt nyári 
gyűlésünk számára. Vonzották a szívünket napsütésben 
ragyogó karcsú tornyai, barátságos, csöndes utczái, szűk 
sikátorai és ódon történelmi múltú házai! Szállásunk a 
Ref. Nőnevelőintézet, a legideálisabb tartózkodási hely 
volt a számunkra. Az egész tanári kar, ele különösen az 
intézet igazgatónője, Kutassy Mária, mindenképen azon 
voltak, hogy otthonosan érezzük magunkat az ő kis biro-
dalmukban. Mintha csupa régi-régi jóismerős közt lettünk 
volna! Úgy megszerettük az intézet nagy kertjét és hó-
fehér falú ebédlőjét, melynek rácsos ablakai előtt össze-
hajlottak a nyírfák és ott folydogált szűkreszabott med-
rében a zöldvízű Tapolcza. Mennyi lelket üdítő kaezagás 
hangzott föl itt naponta! 

A konferenczia résztvevői között körülbelül 12 buda-
pesti volt. Legnagyobb örömünkre a Bethánia-nőegylet 
és a Lorántffy Zs.-egyesület egy-egy képviselőjét is üdvö-
zölhettük a magunk körében. A Lorántffy Zs.-egylet ré-
széről dr. özv. Mislev Sándorné jelent meg, a kinek neve 
különben előadóink sorában is szerepelt. A vidéket né-
hány veszprémi és kisújszállási tanítónő képviselte. A pá-
paiak részéről 45 — 50 fiatal leány vett részt állandóan 
üléseinken. Hallgatóságunk sorában ezeken kívül naponta 
ott voltak Pongrácz, Rácz és Czeglédy theol. tanárok, 
Fazekas Lajos lelkész és Székyné, a ref. leányegylet 
elnöknője, a ki igen mélyen és melegen érdeklődött 
ügyünk iránt, az intézet tanári kara és néhány érdek-
lődő hölgy. Az ág. ev. egyház képviselői, fájdalom, nem 
jelentek meg körünkben. 

Azok a kedves pápai leányok azonban mindig velünk 
voltak! Résztvettek reggeli áhítatunkon, kivonultak velünk 
együtt a nagy kert ősi fái alá, a hol bibliaköreinket tar-
tottuk ós nem mulasztottak el egyetlen előadást sem. 
Az ülések elején rendesen egy kis zsivaj. Élénk beszél-
getésben hajlott össze sok szőke-barna fej. Aztán ide-
oda futkostak a leányok a díszteremben és kedvesen 
ostromoltak mindenkit névaláírásokért. De a hogy föl-
hangzott az ének, mintha kicserélték volna azt a sok 
fürge, csacsogó leányt. Meghatott csöndben ültek a he-
lyükön. Arczukról lesugárzott várakozó, befogadásra kész 
lelkük. Látszott rajtuk, hogy, ha nem is öntudatosan, 
öntudatlanul mindenesetre érzik, hogy azok a beszédek, 
a melyek konferencziánkon elhangzanak, nem oktató 
czélú előadások, hanem emberi lelkeknek mélységesen 
komoly megnyilatkozásai. Szemükből megindultan olvas-
tuk ki a kérést: „Tanítsátok meg repülni, a magasba 
szállni a mi lelkünket is! Élesszétek bennünk is azt a 
mennyei tüzet, a mely világít ennek a háborúnak a sötét 
éjszakájában is és melegíti remegő szívünket. Mi éhez-
zük és szomjúhozzuk az igazságot! Mi inni akarunk az 
élet vizéből, hogy soha többé meg ne szomjúhozzunk. 

A konferencziai előadások két gondolatkörben mo-
zogtak. Voltak olyan előadások, a melyek inkább theo-
retikus irányúak voltak, a melyek révén segíteni akartunk 
a leányoknak mélyen a lelkükben gyökerező és többször 
kifejezésre juttatott kételyeik eloszlatásában. Ezek az 



előadások a bűn, a szenvedés, a csoda és Krisztus isten-
ségének problémájával voltak kapcsolatosak. Az előbb, 
hallgatóink sorában, említett theologiai tanárok és a M. 
E. K. D. SZ. részéről Benkő István és Kiss Géza szó-
lottak ezekről a kérdésekről igen meggyőzően és mély 
hatást keltve. A második előadássorozat jobban kapcso-
latos volt az élettel. Itt az irányító eszménk az volt, hogy 
ráeszméltessük a leányokat arra, hogy egyfelől lelkük 
boldogságát és békéjét úgy biztosítják a legjobban, más-
felől hazájuk iránti kötelességüket akkor teljesíthetik csak 
a legnagyobb mértékben, a legigazabb önzetlenséggel, 
ha az evangélium alapján állnak, akár mint diáklányok, 
akár mint tanítónők, akár mint családban élő leányok. Vol-
tak olyan előadások is, a melyek természetüknél fogva 
mindkét gondolatkörbe beletartoztak. Ezt a két utóbb 
említett előadássorozatot már a körünkből kikerült elő-
adók tartották meg. Ráutaltunk az evangélium tanulmá-
nyozására, Jézus példaadására és az imádság erejére, 
mint a keresztyén jellemalakulás legfontosabb tényezőire. 
A nyilvános konferenczia négynapos volt, utána tartottuk 
a vezetők konferencziáját. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
hűséges hallgatóságunk sorában igen sok olyan leány 
akadt, a ki mélyebben meg akart ismerkedni szövetsé-
günk benső életével és a működésünket irányító eszmék-
kel. A vezetők konferencziáján is 35—40 leány vett részt 
állandóan. 

Az egész hétnapos nyári gyűlés üléseit megbeszé-
lések és viták tették élénkké. Ereztük, milyen szoros a 
kapcsolat köztünk és a hallgatóság között. De legfőképen 
éreztük, hogyan munkálkodik köztünk istennek szent 
lelke. Eleinte még volt úgy, hogy akadt egy-két ember, 
a kinek lelkében a mi gyarló beszédünk nem tudott 
világosságot gyújtani és azért kissé idegenkedtek a mi 
eszméinktől. De ezek az apró félreértések is mindinkább 
eloszlottak. Ereztük, hogy a kik velünk vannak, hogyan 
akarnak mindnyájan jobb, tisztább, nemesebb életet élni, 
mint azelőtt. Hogyan nő és fejlődik épen ezért a kon-
ferenczia résztvevőinek szívében az együttérzés, a közös 
lelkesedés és tettvágy. Hogyan forr össze egyre jobban 
és jobban a lelkünk. Hogyan emelkedünk együttesen, 
mindig közelebb és közelebb Istenhez, az imádság ha-
talmas szárnyain. Csodálatos érzéseink és gondolataink 
támadtak. Úgy éreztük, hogy egy tisztultabb régióban 
élünk és valami földöntúli boldogság sugározza be a 
lelkünket. A legnagyobb problémákkal foglalkoztunk, 
kitárult előttünk az élet minden sötét mélysége, magunk 
előtt láttuk a szenvedő hazát és veszélyben forgó ked-
veseinket is. És mégis föl tudtunk emelkedni és mégis 
diadalmasnak éreztük magunkat az egész világgal szem-
ben. De olyanok is voltunk egyúttal, mint a gyermekek. 
A kik gondtalanok, vidámak és bízó szeretettel simulnak 
az atyjukhoz. — A délelőtt folyamán magunkba szállva, 
egész odaadással figyeltünk az előadásokra, délután már 
könnyű szívvel játszottunk a nőnevelő-intézet nagy kert-
jében, vagy pedig tréfálkozva, nevetgélve sétáltunk az 
Eszterházy-park gyönyörű fái alatt. Csaknem minden nap 

voltunk egy-egy kiránduláson és a legkedvesebb társa-
ságban, önfeledten élveztük a természet júniusi pompáját. 

Ha visszagondolok a pápai konferenczia felejthe-
tetlen napjaira, újból és újból fölmerül előttem az utolsó 
est emléke. Hányan sírtak akkor — olyan nehéz volt a 
búcsú! Egy rendületlen kis csapat kikísért bennünket a 
vonathoz. Pedig éjjel, fél kettőkor utaztunk el Pápáról. 
Gyönyörű, csillagos éjszaka volt. Az illatos hársak alatt 
lassan imbolygott a halkbeszédű leánycsapat. Kezünkben 
nagy virágbokrétákat szorongattunk, a pápai leányok 
adták szeretetük jeléül. Lelkünket még egyszer, utoljára 
megtelítettük azokkal a benyomásokkal, a melyek majd 
erőt adnak egész évi munkánkhoz. 

Tudjuk jól, hogy mindazt a szeretetet, a mely 
mintegy egy láthatatlan kéz érintésére olyan melegen 
fakadt föl a szívekben, nem a mi személyiségünk kel-
tette. Az természetes következménye volt annak, hogy 
a konferencziának igen sok résztvevője átérezte azt a 
boldogságot, a mely akkor tölti el szívünket, mikor elő-
ször életünkben szerezünk egészen személyes tapasztalatot 
Isten világot megváltó szeretetéről. Mi „beati possiden-
tes" vagyunk. Sokszor megfeledkezünk pillanatokra arról, 
hogy hányszor nyilvánult meg már életünkben Isten vég-
telen kegyelme. Vannak gyáva perczeink. vagy óráink, 
a mikor kezd bennünk kialudni a lelkesedés és a tett-
vágy. Egy-egy ilyen konferenczia újból fölfegyverez a 
harczra. Édes magyar hazánkra a fájdalom gyászos éj-
jele borul. Halljuk sok vergődő lélek kétségbeesett sikol-
tozását. Mélységes hálával vagyunk eltelve Isten iránt, 
hogy ezek alatt a csöndes nyári napok alatt annyi min-
dent megértetett velünk és annyi erőt adott nekünk. 
Szívünket most Jézus békessége tölti el. 

0 megsegít majd akkor is, ha egy-egy élet omladékain 
is biztatni fogjuk a lelkeket arra, hogy emelkedjenek a 
magasba. Rendületlen hittel imádkozunk egy szebb jövőért. 

Kayser Margit, 
az E. L. Dsz. elnöke. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

A Diákszövetség háborús munkája Németországban. 
A Ref. Kirchenzeitungban meleghangú közleményt ol-
vasunk a „Deutsche Christliche Studenten-Vereinigung" 
háborús munkájáról. A szövetségnek mintegy 3000 tagja 
vonult be hadi szolgálatra. Ezeknek rendesen elküldik 
a „Furche", „Az Akadémiai Tábori-posta" cz. lapokat; 
ezeken kívül más keresztyén építő iratokkal is rend-
szeresen ellátják őket. De nemcsak saját tagjait látta 
el lelki táplálékkal, hanem gondoskodott a szövetség 
arról, hogy a kötelékébe nem tartozó diákokhoz is jus-
sanak el sok ezer példányban megfelelő olvasmányok. 
A nagy közönség előtt is beszámolt háborús munkájáról 
egy kiállítás keretében, a melyet maga a császárné is 
meglátogatott. A Diákszövetség áldásos munkát végez a 
foglyok között is. Eleddig 12 „olvasó csarnokot" épí-
tettek 6000—6000 K költséggel, részben ott is az ame-



rikaiak támogatásával. Nagy munkát végzett a szövetség 
a fogságban lévő német főiskolai hallgatóknak megfelelő 
olvasmányokkal, tankönyvekkel való ellátása terén is. 
Ez természetesen, különösen eleinte, sok nehézségbe üt-
között. 300 könyvtárt állítottak össze, mindegyiket 300, 
összesen 90,000 kötettel. A könyvexpediálást dr. Schairer 
kopenhágai tanár közvetítette. Először rendes kötésben 
küldték a könyveket, de Kopenhágában a könyvtáblákat 
mind le kellett fejtegetni, mert átlátszó pergamenbe kötik 
a könyveket. Mindez a munka természetesen a kölcsö-
nösség elvének érvényesítésén alapul. Oroszországban is 
gondoskodott arról, hogy a fogolytáborokban legyenek 
olvasó csarnokok. Dr. Mott és Harte titkárok gondos-
kodnak ezeknek a felállításáról. Érdekes epizódot mond 
el a Ref. Kirchenzeitung. A német trónörökösné kérdezte 
Hartetól, hogy látta-e N. herczeget. Harte válasza ez 
volt: „igen és adtam neki kölcsön 25 rubelt, inert nem 
volt pénze, ennél többet egyszerre nem lehetett adni". 
— Az oroszok is sok könyvet küldtek Németországba 
az ottani fogoly-táborok számára. Egy G-rote nevű volt 
szentpétervári könyvkereskedő teljesíti a czenzori szol-
gálatot. íme, a nagy gyűlölség és vérözön közepette 

.mégis van valami oázis! 

IKODALOM. 
Értesítés. „Szeretet a harczmezön" czímű köny-

vecskémből, a mely a doberdói fronton ez év februárius 
és márczius havában mondott hat beszédemet tartalmazza 
s katonahíveim óhajtására, kizárólag az ő számukra, em-
lékül készült, a mű megjelenésével egyidejűleg beállott 
változások következtében pár száz példány megmarad. 
Sajnos, nem tudom azokhoz eljuttatni, a kiknek szántam 
s ezért a hadi árvák javára árúba bocsátom; 2 K-ért 
megrendelhető Mezőtúron, az újvárosi parokhiális kör 
lelkészi hivatalánál. Kónya Gábor dandárlelkész. 

Háborús idők imádságos könyve. Hadbavonult 
katonák és azok családtagjai számára. Szolnoky Gerzson 
hajdúböszörményi ref. lelkész. (Debreczen, Hegedűs és 
Sándor könyvkiadóliivatala. 1915. 9-ik bővített kiadás. 
Ára kötve 1'20 K.) —- A különböző felekezetek szinte 
versenyeznek most egymással a háborús vallásos iroda-
lom terén. Itt is különösen a prédikácziók és imádságos 
füzetek és könyvek jönnek létre nagyszámban. Mindez 
azt mutatja, hogy szükség van rájuk. Az emberek jobban 
járnak a templomba és többet imádkoznak, mint ezelőtt. 
A harcztéren küzdő vagy itthon szenvedő katonáink pedig 
súlyos helyzetükben valósággal szomjúhozzák azt a lelki 
táplálékot, a mely őket felfrissíti, megerősíti, megnyug-
tatja. Az eddigieknél nagyobb terjedelmű, katonáknak és 
hozzátartozóiknak egyaránt alkalmas, tartalmában, hang-
jában és alakjában a nehéz időknek megfelelő imád-
ságos könyv, a Szolnoky Grerzson könyve. Rövid idő 
alatt oly népszerűvé vált a könyvecske, hogy íme most 
már 9-ik kiadásban jelenik meg. Szolnokyt már ismerjük 
az egyházi irodalomban. Szétszórva több imádsága, könyv-
alakban is pár imádságos könyve jelent meg, melyet a 
kritika általában kedvezően fogadott. Egyszerűség, mes-
terkéletlenség, a belső kegyességnek alkalmas kifejezésre 
juttatása jellemzik imádságait. Ezeket találjuk háborús 
imádságaiban is, melyek a helyzethez mérten rövidek. 
A könyvben először köznapi és vasárnapi imádságok 

vannak, azután a hadbavonultak és itthonmaradottak 
imádságai, végül zsoltárok és dicséretek, melyek a mos-
tani háborús hangulatot tüntetik fel, különösen gazdag 
mindenféle alkalomra szóló (mintegy 40 imádság) imád-
ságokban a katonák és családjaik számára szóló rész. 
Ezeket egészítette ki most a jeles szerző a következő 
ú j imádságokkal: Hadbavonult imája szülők halálakor. 
Hadbavonult imája felesége halálakor. Hadbavonult imája 
gyermeke halálakor. Hadifogságból visszajött imája. 
Szüle imádsága idegen földön fia sírjánál. Szüle imád-
sága, mikor fia hazahozott holttestét itthon eltemeti. 
Szüle imádsága, mikor mindenik fiát elvesztette. Feleség 
imádsága idegen földön férje sírjánál. Feleség imádsága, 
mikor férje hazahozott holttestét itthon eltemetik. A csi-
nosan bekötött kis könyvecskét szívesen ajánljuk. (Be-
küldetett.) 

A „Mustármag" (szerk. Vargha Gyuláné és Vargha 
Tamás) júliusi számának tartalma: Vargha Gyuláné: 
A Szent Lélek. Dr. Kováts L . : Úrvacsora és dogma. 
Észrevételek a „Bethánia programmja" czímű czikkhez. 
Dr. Kováts L . : Cisneros Leonora. Dr. Csia S . : A Be-
thánia programmja. Mojsicsovich M.: Az Ev. Leánydiák-
Szövetség konferencziája. Hírek. Melléklet: 1. Útmutató 
a Szentírás olvasásához. 2. Napsugár. 

Az országos ref. tanáregyesület Évkönyve az 
1915—1G. tanévre, S. Szabó József szerkesztésében, 42 
lapnyi terjedelemmel jelent meg. Jelentős közleményei 
közül különösebb figyelemre méltó az egyesület 1914/15. 
és 1915/16. évi működéséről szóló jelentés. Az egyesület 
tiszta vagyona az 1914/15. év végén 22,431'23 K volt, 
a melyből a négy hadikölcsönre névértékben 35,000 K-t 
jegyeztek s erre tartoznak még 15,230 K-val. Az egye-
sület kiadásában megjelenő könyvek eddigi tiszta jöve-
delme 3683'64 K. Feljegyzi az Évkönyv a hősi halált 
halt 18 ref. tanár nevét; megemlíti, hogy hadifogoly 14, 
eltűnt 4 s hadiszolgálatot teljesít 107 középiskolai tanárunk. 

A „Protestáns Szemle" 5—6. füzete dr. Ravasz 
László szerkesztésében a következő tartalommal jelent 
meg: I. Czikkek. Kétféle látás. R, L. Nietzsche és Kál-
vin. Sebestyén Jenő. (Első közlemény.) O-heidelbergi 
diákok. G-yöngyösy László. A reformáczió Magyarországon 
a mohácsi vész után, a prot. irányú rendezkedések meg-
indultáig (1526—1542). Zoványi Jenő. (Befejező közle-
mény.) II. Szemle. Mi a liberálizmus ? R. L . I I I . Irodalmi 
szemle. Szabolcska Mihály vallásos költészete. Dr. Kristóf 
György. A „Magyar Kultúra" vitézkedése. Révész Kálmán. 
Ifjúsági irodalmunkról. Raffay Sándor. IV. Apró kriti-
kák. V, Jelek és magyarázatok. VI. Társulati értesitö. 

„Debreczeni Lelkészi Tár." (Szerkesztik: dr. 
Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond.) A 6-ik szám tar-
talma : I. Theol. Értesítő: Dr. Varga Zsigmond. Az 
ótestamentumi bevezetéstan, szövegkritika és archeologia 
irodalma és problémái. (Folytatás és vége.) II. Beszédek 
és imák különféle istentiszteleti alkalmakra. Andrássy 
Tivadar. Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem ? Bereczky 
József. Megdicsőül a hős a halálban. Bokor József. A meg-
ízetlenedett só. Dávid Pál. Sok gabona, kevés arató. Kiss 
Albert. „A mit vet az ember, azt aratandja." Székely 
János. Bibliamagyarázat. Kiadja: Hegedűs és Sándor 
Debreczen, Piacz-u. 34. 

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. 



EGYHÁZ, 
A tábori lelkészek és hadbavonnlt tanítók hadi 

szolgálati ideje a nyugdíjban kétszeresen számíttassák — 
ezt az eszmét veti fel az „Ev. Egyh. Elet'1-ben egy tá-
bori lelkész s ez ügyben nyílt kérelmet intéz az egyház-
megyei és kerületi gyűlésekhez. Hivatkozik arra, hogy 
őfelsége a király elrendelte, hogy a hadsereg nyugdíj-
képes tagjai : tisztek és altisztek számára kétszeresen 
számíttass ék be a hadi szolgálati idő, tehát a hadi szol-
gálatot végző lelkészek és tanítók is megérdemelnék ezt, 
a kik bőven kivették részüket a nélkülözésekből és szen-
vedésekből. Kérelme végén tömörülésre hívja fel az ér-
dekelteket a czikkíró. 

A ref. tábori lelkészek eddigi névsora. An-talfíy 
László, Árkossy Jenő, Balogh Béla, Balogh Ferencz, 
Bazsó Lajos, Benedek Gyula, Benedek József, Bereczky 
László, Berényi István, Boda Péter, Böszörményi Sándor, 
Böszörményi Jenő, Czakó Gyula, Czirjék Mihály, Czövek 
Zoltán, Osatáry Gyula, Csighy Andor, Csikesz Sándor, 
Darányi Mihály, Dávid Pál, Demjén István, Fazekas Mi-
hály, Fekete Antal, Fekete István, Fekete Lajos, dr. Föl- * 
dessy József, Glöckner Károly, Göde Lajos, Györké Já-
nos, Harsányi Pál, Hettesheimer Fülöp, Hettesheimer 
Henrik, Hideg János, Hodor István, Horkay Lajos, Hor-
váth Lajos, Hubay Bertalan, Jávor János, Joó Miklós, 
dr. Kacsóh Lajos, Karácsony Ferencz, Kájel Endre, Ke-
rekes Kálmán, Keresztes Gyula, Kirner Bertalan, Kiss 
Lajos, Kontra Aladár, Kónya Gábor, Gergely Kovács 
István, Gy. Kovács József, Kövy Árpád, Kun Zoltán, 
Laczák Dezső, Lengyel István, Marjay Géza, Máté Mik-
lós, Mohácsy László, Nagy Dénes, Nagy Géza, Nagy Ist-
ván, Nagy Lajos, Nagy Sándor, Nádascly Benő, Nemes 
Elemér, Nóvák Lajos, Nyerges Ferencz, Okos Gyula, 
Ory La jos, Papp Géza, Papp József, Papp József (Wien), Pál 
Dénes, Pálffy Károly, Pálur István, Peti Sándor, Pigall 
József, Rúzsa József, Sebestyén Jenő, Eőri Szabó Dezső, 
Szombathy Szabó István, Szappanos Gyula, 'Szarka Gyula, 
Takaró Géza, Takaró Imre, Takács József, Tancsa Pál, 
Tóth Bertalan, Tóth József, Tóth Lajos, Tuba András, 
Varga Sándor, Vass Antal, Vass Jenő, Veress Jenő, Vincze 
Sándor. Oszszesen 58. Közülök egyedül egy, a legutóbbi 
helyen említett Vincze (Venetianer) Sándor halt meg. Holt-
testét Kassáról Újsoóvéra szállították és ott temették el 
atyja mellé, a ki az új-soóvéi ref. gyülekezetnek volt feled-
hetetlen nagyemlékű lelkésze. 

Búcsú ünnepély. A f. hó elsejével nyugalomba vo-
nult Molnár Hugó újvidéki ref. lelkész a július 9-iki 
istentiszteleten tartotta egész f gyülekezete előtt utolsó 
prédikáczióját. Molnár Hugó Újvidéken sok nemzetiség 
ós sok felekezet közé ékelt egyházában 29 éven át mun-
kálkodott teljes odaadással, apostoli buzgósággal. Az 
istentisztelet után a hívek nevében a három évtizednek 
fáradságos munkáját Ugray Lajos presbiter, polgári is-
kolai tanár köszönte meg. Egyben átnyújtotta a gyülekezet 
ajándékát és emlékét: egy klasszikus arany bibliát ésjegy 
albumot a gyülekezeti tagok fényképeivel. A hívek kö-
zött előzőleg eszközölt gyűjtés 400 K-t eredményezett, 
mely összegből egy Molnár Hugó nevét viselő egyházi 
és iskolai alapítvány létesül. így akarja a hálás gyüle-
kezet szeretett lelkészének nevét és emlékét megörökí-
teni. A búcsúünnepélyen a városi hatóság is képviseltette 
magát, melynek közgyűlési termében Molnár Hugó nem 
egy ragyogó szónoklatát hallatta. Kísérje az Ég minden 
áldása a távozó lelkipásztort. A megüresedett lelkészi 
állásra a gyülekezet Horváth Lajos eddigi segédlelkészt 
hívja meg. {G. A.) 

Lelkészi íizetésrendezés az erdélyi szász egyház-
ban. Az erdélyi szász ev. egyház legutóbb tartott köz-
gyűlése ú j törvényt hozott a lelkészi fizetésekről. A tör-
vény szerint a papok két osztályba soroztatnak. Az egyik 
az akadémiai képzettségű, a másik az akadémiai kép-
zettséggel nem bíró papok osztálya. Az egyházak lélek-
szám szerint három csoportba vannak beosztva. A lelkészi 
fizetés e két csoportosítás kombinálása szerint változik. 
Az akadémiai képzettségű lelkész 600 lelkes egyházban 
2600—5500 K, 601—1200 lelkes egyházban 2 6 0 0 - 6 0 0 0 
K, 1200 leieknél nagyobb egyházban 3 0 0 0 - 7 0 0 0 K-ig 
terjedő fizetést élvez három fizetési osztályban. A nem 
akadémiai képzettségű lelkészek 400 lélekig 1400— 
3300 K, 401—800 lélekig 1500—3500 K, 800 lélekné 
többel bíró egyházban 1700—4000 K-ig terjedő fizetési 
kaphatnak. Ezenkívül jár még a lelkészeknek m e g f e l e l ő t 
lakás. Öt évi szolgálat után • évi 200, 15 évi szolgálat 
után évi 300, 25 évi szolgálat után évi 500 K korpótlók. 
Az egyes fizetési osztályokon belül levő fizetési fokokba 
három, illetve négyéves időközökben történik az előlépés. 
Az egyházak kötelesek a lelkészi fizetés előteremtéséről 
gondoskodni,-esetleg adókivetés útján is. De az országos 
egyház támogatja az egyházakat a rendelkezésére álló 
eszközökkel. Az igénybe nem vett lelkészi javadalomból 
lelkészi) zetés javítására szolgáló alapot gyűjtenek, mely-
nek csak a kamatai használhatók fel. 

Az ág. ev. egyetemes theol. akad. bizottság f. é. 
július 5-én Budapesten ülést tartott, melyen főképen a 
Csengey Gusztáv nyugalomba vonulása alkalmából teendő 
intézkedések alkották a tárgyalás anyagát. Csengeynek 
46 évi (theol. tanári minőségben 30 évi) működésével 
szerzett érdemeiért hálás elismerést szavazott a bizottság. 
Csengey az eperjesi theol. akadémián a régi rend szerint 
az ószövetségi és egyháztörténeti szakot képviselte. A nyu-
galomba vonulásával megüresedő rendes tanszéket a bi-
zottság ószövetségi tanszéknek minősítette és arra pályázat 
mellőzésével dr. Deák János rendkívüli tanárt hívta meg 
rendes tanári minőségben. Az egyháztörténeti szakot dr. 
Obál Béla továbbra is rendkívüli tanári minőségben fogja 
ellátni. A theol. tanárok nyugdíjügyében a bizottság az 
érdemleges határozatot az őszi ülésre halasztotta. 

A pestvidéki ev. egyházmegye július hó 5-én tar-
totta meg évi rendes közgyűlését Budapesten, a Deák-
téri díszteremben Sárkány Béla toesperes és Földváry 
Elemér egyházmegyei felügyelő elnöklete mellett. A köz-
gyűlést a lelkészek, tanítók és világiak közös úrvacsorája 
előzte meg. A nagyrészt folyóügyeket intéző tárgysoro-
zatból két érdekes és aktuális pontot emelünk ki. Á köz-
gyűlés felhívta a gyülekezeteket, hogy a hol a termé-
nyeket bármely időben egyszersmindenkorra megváltották, 
a megváltási összegeket a mostani drágaságot figyelembe 
véve méltányosan emeljék fel. A hol megváltás ugyan 
nem történt, de a lelkésznek és kántoroknak a jövedelme 
a megélhetésre nem elég, adjanak a gyülekezetek drá-
gasági pótlékot. Az indítványok során Bódy Pál kérelmet 
intézett az elnökséghez, hogy tegyen lépéseket a püspöknél 
az iránt, hogy a katonai szolgálatot teljesítő s nem tiszti-
rangban lévő levita-tanítók felmentése iránt keresse meg 
a honvédelmi minisztert, mert a levita-tanító nélkül ma-
radt leányegyházak pusztulnak, az iskolák növendékei 
elziillenek s ha a tanítással foglalkozó sok szerzetes had-
mentes, miért ne mentesíttessenek azok a tanítók, illetve 
leviták, a kik papi, lelkipásztori szolgálatot teljesitenek a 
kisebb, de egyházi szempontból igen fontos helyeken. 

A vak katonák bibliáira özv. Soltész Károlyné 
1 K-t adományozott. 



ISKOLA. 
Internátusba való felvétel. A nagykállói m. kir. 

állami főgimnázium tanulói számára létesített internátus-
ban megüresedő helyekre az 1916—17. évre I—VIII. o, 
gimnáziumi tanulókat vesznek fel. A növendékek az in-
tézetben lakó tanárok felügyelete alatt állanak. A teljes 
ellátás évi díja 500 K és ehhez 100 K drágasági pót-
lék ; kedvezményes helyen az évi tartásdíj 300 K. Az 
internátus összes helyiségeiben villany világít. A felvé-
telre vonatkozó kérvények az internátus igazgatótaná-
csához czímezve f. év július hó 20-ig küldendők be. 
Bővebb felvilágosítást (prospektust) ad az internátus igaz-
gatósága Nagykálló (Szabolcs vármegye). 

Sárospatak ügye gróf Tisza István előtt. Sziny-
nyei-Merse István főispán és ifj. dr. Molnár Viktor sá-
rospataki orsz. képviselő a napokban küldöttséget vezet-
tek a miniszterelnök elé a főiskola érdekében. A kül-
döttség szónoka, dr. Kun Zoltán, a főiskola számára 
gazdasági tanszékek felállítását, a város számára föld-
mi vesiskolát, a vármegye által a hadíárvák részére ter-
vezett internátus jóváhagyását s más városfejlesztési 
érdekek pártolását kérte. A miniszterelnök szívesen fo-
gadta a deputácziót, kéréseikre adott válaszában többek 
között a következőket mondta: „Nekem, a ki teljes lel-
kemmel össze vagyok forrva általában a magyar kultura 
ügyével, de azonkívül mint ref. ember, ép úgy ref. intéz-
ményeinkkel is, nekem nagyon rosszul esett az a gon-
dolat, hogy Sárospatak elveszítse az ősi kollégiumot, 
melyhez annyi lélekemelő emlék fűződik. A magam ré-
széről nagyon szívesen nyújtok ott, a hol erre alkalom 
nyílik, minden tekintetben segédkezet arra, hogy most 
már azután az a frigy, a mely Sárospatak városát az 
ősi kollégiummal egybeköti, úgy megerősíttessék, hogy 
jövőre hasonló veszély egyáltalán fenn ne forogjon." 
A küldöttség ezután a belügyi, földmívelésügyi s val-
lás- és közoktatásügyi minisztereknél tisztelgett. 

A nagykőrösi ref. tanítóképző intézetben kilencz 
olyan tanítójelölt tett vizsgálatot, a kik vagy a harcz-
térről szabadságoltatva, vagy a katonai szolgálatra be-
vonulásuk előtt résztvettek az egy hónapig tartó előké-
szítőtanfolyamon. Tekintve a rendelkezésre álló rövid 
időt, fényes és meglepő sikerrel ment végbe a képesítő 
vizsgálat, mert a kilencz jelölt közül ketten jeles, hárman 
jó s négyen általános elégséges tanítói oklevelet kaptak. 
A bizottság elnöke Takács József egyházkerületi főjegyző 
volt, a közoktatásügyi kormány megbízott képviselője 
pedig dr. Petri Mór kir. tanácsos, Pestmegye kir. tan-
felügyelője volt, a ki szép beszédet intézett a sikeresen 
vizsgázó s a harcztérre vagy katonai szolgálatra vissza-
térő ifjakhoz s őszinte, meleg elismerését fejezte ki a 
tanári kar tagjainak az eredményt biztosító odaadó buzgó 
igyekezetükért. 

A nagykörösi ref. főgimnáziumban a hősi halált 
halt Huszár György tanszékére a fenntartó testület 28 
szavazattal dr. Györe János máramarosszigeti tanárt vá-
lasztotta meg dr. Illés Gyula 3 szavazatával szemben. 
A pótérettségi vizsgálaton egy növendék jeles, egy jó 
és öt elégséges bizonyítványt kapott. Ezek is mind ka-
tonák, mindannyian egy éves önkéntesek. 

A pesti ref. egyházmegye tanító egyesülete e hó 
5-én, Yáczon tartotta évi közgyűlését, a melyen meg-
jelentek az egyházmegye tanítói csaknem teljes számban, 
sőt a lelkészek közül is igen sokan, élükön az egyház-
megye esperesével. A gyűlést isztentisztelet előzte meg, 
a melyen Sáfár Béla váczi lelkész imádkozott. Vargha 
Lajos szép elnöki megnyitó beszéde után Csép Gyula 

referált a választmány működéséről s az egyesület folyó 
ügyeiről. Fülöp Béla meleg és kegyeletes emlékbeszédet 
mondott néhai Borzsák Benő felett, ki az egyesületnek 
hosszú időn keresztül volt köztiszteletben álló elnöke. 
Simon Dénesnek a szülői értekezletről tartott előadása 
nagy gyakorlati érzékről tett tanúságot. A vallásos neve-
lésről Fiers Elek, a Kálvin-Szövetség utazó-titkára érteke-
zett. — Tárgyalta agyülés az egyházhivatalnokok betegsegé-
lyezésének kérdését is. Vargha Lajos elnök arra hivatkozva, 
hogy az intézmény megvalósítása érdekében támadt moz-
galom élén a Kálvin-Szövetség áll: felkérte a Szövetség-
nek jelen levő utazótítkárát, hogy ismertesse behatóan 
és részletesen a tervet. A gyűlés nagy érdeklődésse-
kísérte a kérdés tárgyalását, s kimondta, hogy szívvell 
lélekkel támogatja az üdvös czél érdekében indult moz-
galmat. 

A debreezeni ref. egyház presbitériuma elhatá-
rozta, hogy a leánygimnáziumban újonnan szervezett latin-
görög tanszékre Nánai Béla kunszentmiklósi tanárt hívja 
meg. 

G Y Á S Z R O V A T . 

BÁRÓ GYŐRFFY MÁRTHA 

„Letört a szép virág, 
Álig volt reggele. 
Mennyi öröm s remény 
Enyészett el vele !" 

Borongós, hűvös őszi napon látni az elmúlást, leve-
lek hu l lásá t . . . lehangoló, elszomorító. Viruló tavaszban, 
kikeletnek idején látni virág hervadását, ifjú életnek 
gyors elpusztulását . . . fájdalmas, szivettépő. Elte leg-
szebb idején, viruló tavaszán szakította ki a könyörtelen 
végzet az élők sorából báró Győrffy Márthát. Telve vá-
gyakkal, reményekkel, az ifjú lélek derűjével szőtte a 
jövő terveit, midőn a gyilkos kór alattomosan megtámadta 
s áldozatul követelte. Földi javakkal felruházva, a leg-
szebb lelki tulajdonokkal gazdagon megáldva, egy minden 
szépre és jóra jogosító élet küszöbéről hívta vissza a 
halál, mélységes gyászba borítva hozzátartozóit s vigasz-
talan szomorúságot hozva azokra, a kik őt ismerték. Mert 
azok közé a kevesek közé tartozott, a kik szelidségük-
kel, gyöngédségükkel, szívjóságukkal s megnyerő modo-
rukkal rokonszenvet s szeretetet ébresztettek mindazok-
ban, a kikkel csak egyszer is találkoztak. Típusa volt az 
igazi keresztyén nőnek. Legszebb ékessége volt a hit, 
melyből erőt merített mindannyiszor az önkéntesen vállalt 
sok nagy teendői elvégzésére. Bővelkedett a szeretetben, 
mit nemcsak leendő életpályája iránt erezett, de a mely-
lyel elhalmozta övéit s arra érdemes embertársait. Élet-
hivatását is munkában találta. De oly nagy lelkesedéssel, 
odaadással szánta magát a neki tetsző feladatra, hogy a 
léleknek akaraterejével a gyenge testi szervezet nem 
tudott lépést tartani. Kimerülve, kifáradva is az imádság 
nyújtott neki vigaszt s egy perezre is meg nem rettenve 
a nehézségektől, tört előre a czél felé. A hőn óhajtott 
„érettségi" — isten végtelenül bölcs rendelkezése sze-



rint — csak terv, vágy maradt számára. Életével, gon-
dolkozásával [azonban bizonyságot tett róla, hogy a 
lelkiekben gazdagabb, tündöklőbb volt sokaknál, kik a 
látszat szerint már túlhaladták őt. 

Korán távozott e földi világból, melynek örömei 
csak ezután tárultak volna föl előtte. Tizennyolcz virágos 
tavasz s azu tán . . . elmúlt! — Oh ! fá j az emlékezés ! 
S a néma fájdalom hol találhat vigasztalást, a sajgó szív 
megnyugvást a pótolhatatlan veszteség felett ? Egyedül a 
hitben, hogy ez is a jóságos Isten akarata volt! Az a 
krasznai sír, hol a mult hó 28-án elhantolták, nem néma 
jel, de beszédes szimbólum, mely örökké emlékeztet az 
igaz Márthára, ki „szorgalmatos vala és sokra igyekezett". 

Lelke találjon megnyugvást ott fenn a tisztaszivűek 
honában, teste itt a földi hantok alatt! 

Mint igaz embernek: élete példánykép, emléke örök-
életű lesz közöttünk. 

Dr. Ványi Ferencz. 

Nádasdy Sárközy Aurél cs. ós kir. kamarás, ny. 
főispán július 7-én pettendi kastélyában 72 éves korában 
elhunyt. Régi vágású magyar úr volt, ki egyházunk éle-
tében, mozgalmaiban tevékeny részt vett, mint zsinati kép-
viselő, egyházkerületi tanácsbíró s mint a drégelypalánki 
egyházmegye gondnoka. Komoly, hazafias, egyháza iránt 
mindig legélénkebb figyelemmel viseltető lélek volt, kinek 
elhunyta széles körökben mély. részvétet keltett. Teme-
tése — a melyen a gyászoló család, nagyszámú előkelő 
közönség s több egyházi és világi küldöttség jelent meg, 
köztük a dunántúli egyházkerület képviseletében Német 
István püspök — j ú l i u s 10-én volt. A gyászszertartást 
Petri Elek püspök és Úrházy Lajos lelkész végezték. 
Az elhunyt holttestét a kápolnásnyéki családi sírboltba 
helyezték örök nyugalomra. 

Özv. Dáné Istvánné született Bong Rozália, bol-
dogemlékezetű Dáné István hunyadmegyei ref. esperes 
és szászvárosi első pap özvegye, élete 90-ik, özvegysége 
41-ik évében végelgyengülésben, folyó hó 2-án meghalt. 

Germány Elemér festőművész és okleveles rajz-
tanár, a cs. és kir. 6-ik gy.-e. vadászszázad zászlósa, az 
orosz harcztéren folyó évi június hó 4-én, életének 26-ik 
évében hősi halált halt. A nagyreményű ifjú, kinek halá-
lát szülői és testvérei gyászolják, budapesti ref. főgim-
náziumunknak volt kiváló növendéke. 

Balogh István kiskolcsi ref. lelkész f. é. június hó 
28-án, életének 84-ik évében elhunyt. 

Szász András a kenderesi ref. egyház 19 évig hű-
séges tanítója, rövid szenvedés után elhunyt. 

Áldott legyen emlékük! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 
M. Ö. U—t. Köszönettel vettem, a jövő számban. Számítok 

az ígéret beváltására. 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázat polg. iskolai segédtanítónői állásra. 
A szentendrei református polgári iskolánál egy se-

gédtanítónői állás betöltendő. • 
Javadalma a 85,400/912. sz. min. rendelet szerinti. 
Pályázhatnak ref. vallású nyelv.-történet szakra ké-

pesített nők, kik a kézimunkatanítást is vállalják. 
A kellően felszerelt kérvények 1916 augusztus hó 

l-ig küldendők be a szentendrei ref. polgári iskola igaz-
gatóságához. 

Felelős szerkesztő: B. Pap I s tván . 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó h í rn ev ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épiiit minden modern 
kényelemmel felszerel i ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

CSUHA ANDRÁS S S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D I F á i F D A T T f l gőzüzemre berendezett csász. 
I A I L U L I V 1 / I I U és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefi end 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, villanyerőro berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását' el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 
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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 

99 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 áruforgalommal. 
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Ára K 
Hitünk hősei a XVI. században. Irta dr. Pruzsinszky 

Pál , 3 — 
Akarsz-e d iada lmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-

sen, fordította báró Podmaniezky Pál 3.— 
A va l lás élete. írta dr. Szöts Farkas 3. — 

KoszorúfiizeteK: 
201. A tudás f á j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiböl. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó rában . írta Ujlaky Vilma —.08 
204. A j a p á n o k apostola. Irta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados Jolán . írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az öreg1 ember . írta Lengyel Gyula 08 
207. A k ik az Istent szere t ik . írta Fejér Endre . —.08 
208. Az igazi is tent isztelet . írta Kimer 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 hé tpecsé tes könyv. írta Bitay Béla . . . — .08 
214. Élet a ha lá lban . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon val lás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz János . írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.08 
217. A haza i , fö ld . Irta Lengyel Gyula ' —.08 
218. Jancsi . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Acs Jancsi . írta Szabó Miklós --.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvhiadóhivatala 
Budapest, V. Ker., Shadémia-utcza 4. sz. 
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Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az ÉBRES 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi é s ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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. 

® ® @ 

® ® @ 

® ® 

® 

® <§) (§> Cg) (§) Cg) (©) ©) (g> (§> Cg) ® ® © <§) (§) <§> <§) 
GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott (900-ban. Igazgatóság: 
Budapest, Kálvin-tér 10., .saját székházában 

Biztosításokat elfogad tüz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,13282 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000 — K 
Biztosított tagjainak fennállása óla 

kifizetett jégkárokban 7.832,000-— K 
Biztosított ér ték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben „ . „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet állománya 19.200,505 — 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 t e r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosítási 
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 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 maorar — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
cs. és kir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Lánczíhd-u. 5. sz. Gyár: Únföhaz-u. 2. sz, 
saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-

is fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

STOWASSER J. 
mely ál-
tal bár-

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
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 pontossá ggal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = = = = = = = = = 
= = = = = és kicsinyben. 

Tele fon 81—20. 

Egy tábori lelkész 
hareztér i naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harezoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg ós megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márczius idusán. Őszi imádság. Hareztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensikon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 XIOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára elegáns vá-
szonkötésben 180 K, Í0 drb vételnél 150 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 30 K, 100 drb vétel-

nél 120 K. — Kapható: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhivatalában 

DEBRECZENBEN. 

A háború theologiája. A Dél i v é g e k e n . 
írta : Endref fy János , 

lajoskomáromi evangélikus lelkész. 

(A „Megértő theologia" 1. füzete.) Ára bérmentes küldéssel 
70 fillér. — E füzet bírálata e lap f. évi 25. számában 

jelent meg. 

Kapható: Scholtz Testvérek 
protestáns irodalmat terjesztő könyvkereskedésében 

B u d a p e s t , IX., Ferencz-körút 19—21. szám. 

Ugyanitt megjelent: 

Beszéljetek, ti évek. 
Vallásos versek és egyházi beszédek. 

Irta: Kutas Kálmán. 
Ára 1 kor. 80 fil l . 

Tartalmaz 5 vallásos verset és 9 egyházi beszédet. 
A költemények a fohász közvetlen hangján szólaltatják meg 
a távol harcoló katonát s az itthon szenvedők béke utáni 
vágyát, erős hitét és Istenbe vetett bizodalmát. A beszédek 
a nemzet szivével való kapcsolatot keresik a hit világánál, 
erős erkölcsi alapon. Nem annyira a dogmákkal, mint inkább 
az örök jézusi eszményekkel érintkeznek és az időszerű 
ményeket is az Örökkévaló világába helyezik. 

Költemények. 

írta: Szántó Róbert . 

Ára 2 korona. 

Endreffy János, az Evangélikus Lapban közölt bírá-
latában többek között ezeket mondja: 

Sokféle érzésszövedékbő! forródnak Szántó versei 
össze, de alaphangjuk a fájdalom . . . Sokoldalú meglátást, 
sok tapasztalatot, sok szenvedélyt, de mindenek fölött sok 
fájdalmat tartalmaz e verskötet. Verselése ügyes és egyéni. 
A kötet a világháború szülötte, de szeretettel fogjuk olvasni 
a béke áldott napjaiban is. 

I s ten k ö z e l é b e n . 
Énekes és imádságos könyv katonák számára. 

Endreffy János, lic. Fizély Ödön, Hoffmann Károly, Sán-
tha Károly, Sass János, Schultz Aladár és Wolf József 

imádságaiból összeállította 

Szimonidesz Lajos. 

Ára 30 fillér. 



Divatos 
ruhaaljaK 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 

Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatHozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőit és Katonatiszteit 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

í-

ÚJDONSÁGOK! 
P A P P G É Z A : Egy tábori lélkész hareztéri naplója 1.80 
IFJ. P É T E R K Á R O L Y : Református prédikátori tár II. kötet . . 4 . -
— Jézus nyomdokain. Egyházi beszédek, elmélkedések . . . . 4.— 
RÉVÉSZ I M R E : Bod Péter mint történetíró 1.50 
S E B E S T Y É N J E N Ő : dr. Kuyper Ábrahám —.30 
S. SZABÓ J Ó Z S E F : Debreczeni és sárospataki papok a reformá-

czió századában 1.20 
Tegnap és ma. Adalékok a sárospataki Ref. Főiskolának Mís-

kolczra való áthelyezése kérdésében . . . . . . . . . . U— 
ÜRMÖSI J Ó Z S E F : A lelkipásztori gondozás és a gazdaság szo-
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€ 
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Kaphatók Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapes, IV*, Kamermayer Károly-u, 3* 

€ 
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« 
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Ötvenkilenczedik évfolyam. 3 ( M k SZáUL Budapest, 1916. július 23. 

PROTESTÁNS 

EGYHAZhl SKOIAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. Felelős szerkesztő : Előfizetési ára: Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX.. Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előflzetésiéshirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előf ize tés i 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, nyolczád oldal 5 K. 

T A R T A L O M . A Z Élet Könyvéből: Egység mint élethivatás, mk. — Vezérczikk : Jubiláris alkotás a Kálvin-téren. II. Marjay Károly. 
— Második czikk: Tanterv, tankönyv, tanító. Fiers Elek. — Krónika: A legsötétebb egyliáztörténelmi „adalék". 
— Táreza: A hadifogoly. Engel Frigyes — Szabados Ede. — Külföldi hírek. — A mi ügyünk. — Irodalom : 
Ifjúsági irodalmunkról, llaffay Sándor. — Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Pályázat. — Hirdetések. 

épen bűnökkel való hűtlenségem Jézus nagy konczep-
cziójú világtervét: az egész emberiség tökéletesítését, az 
Atyával és egymással való lelki egység magaslatára való 
felemeltetését koczkáztatja, vagy legalább is késlelteti. 
Én tehát, a ki ez élethivatás szolgálatára vagyok elje-
gyezve, irtózom, attól is, a mit a másik tábor csak „em-
beri gyengeségének, „természeti gyarlóság"-nak nevez. 
Őrszem vagyok, a ki nem csak magamra, hanem egy 
nagy tábor nyugalmára, biztonságára, győzelmére is vi-
gyázok. Mint ilyen hivatást betöltő valaki, háborút vise-
lek ellenségeimmel, talán ép ezáltal jutnak el egykor ők 
is az atyai házzal való egységnek boldog békességére. 
Ez a liarcz az én élethivatásom s így állandóan szigorú 
czenzura alkalmazására késztet. Nem csupán magamért, 
hanem elsősorban is és főképen a nagy ügyért szigorú 
a czenzurám, akár cselekedetekről, akár szóról, akár 
gondolatról legyen is szó. 

Az első lépésnél csüggedten fel kellene adnom a 
diadalom reményét, ha csak magamra számíthatnék. Jé-
zus egész főpapi imája kezesség előttem arra nézve, hogy 
0 is akarja ezt, különben nem imádkozott volna érte. 
Élete is ebben telt el. Jézus csak azt akarta mindig, a 
mit az Atya, így hát méltán mondja Pál, hogy „Isten 
akarata" ez! Ez az a sík, a melyben Isten hat és erejét 
kifejti. Az „élet árja" ebben az irányban folyik, beleve-
tem hát magamat és vitetem életem. így s itt csalódás 
nem érhet! Mindnyájan így s itt lehetünk egyek. Dicső 
dolog, boldog egység, a mikor életünk vékonyan szivárgó 
kis ere beleömlik a nagyok, a szentek életfolyamába, 
de csak azért, hogy egykor, valamennyiünk élete a ke-
gyelem árjának tengerében gazdagodjék meg. 

Mikor ezt a háborút kezdtük, mindnyájunk 'gon-
dolata ez volt: egy-két hónap s vége lesz. Az első lomb-
hullató őszre mindenki szerettei közt akart lenni. Innen-
onnan két hosszú esztendő, s a végét még most sem 
látjuk. Már ilyen gyors eredményt régen nem várunk. 
Hiszen fájdalmasan kellett újra és újra kitolni a határ-

Az Élet Könyvéből . 

Egység mint élethivatás. 
„. . . mindnyájan egyek le-

gyenek. . . " Ján. ev. 17.21. 

Megértettem, hogy nincs más, nem is képzelhető 
igazi egység, csak a Jézusé, rájöttem, hogy miben ál l : 
ezért elfogadtam életem programmjául. Hozzálátok a 
programúi valóra váltásához. Szomorúan tapasztalom, itt 
nincs kapkodás, máról holnapra élés. Ezt tervszerűen 
kell megfognom. Sok éber vigyázat kell, örökös készenlét. 
Elszámítottam magam, a mikor csupán műkedvelő akar-
tain lenni e programm lejátszásában, a mint eddigi éle-
temben megszoktam. Ide több kell, mint komolyság: 
hivatásérzet. E programm, mint élethivatás, örökre ma-
gához köt! Miközben az eddigi világomhoz tartó kötelek 
megoldódtak szinte maguktól, egy másik világ egységébe 
sodródom, már vállalom is a vele való szolidaritást. 
A jézusi egység gondolata így elhatalmasodott rajtam. 
Most látom, azért hog}r a messze jövendő hatalmas egy-
sége valóra válhassék: jelenvaló világunkban két részre 
osztja az emberiséget: a bűn nemcsak az egyén baja, 
ügye, hanem az emberiségé is, mert „a bűn árulás az 
emberi jólét ügye ellen: átpártolás a fajunkat romboló 
ellenségek táborához. Az igaz élet a világ megváltása 
(egyetlen úton létrejövő felséges egység) ügyének szol-
gálata". (Fosdick.) Világos, hogy nem állhatok mind a 
két párton. El kell itt dőlnie, hogy melyikhez szegődjem. 
Önként vállalt élethivatásom a Jézus pártjára állít, így 
pszichológiai lehetetlenség rám nézve bűneimet palás-
tolgatni, mentegetni. A legkisebb bűn is azért égeti a 
lelkemet, mert érzem, hogy nincs mit keresnie bennem! 
Amiképen mostani élet-halálharczunkban az egyes em-
ber hanyagsága, léhasága bűn a harczoló, küzdő nemzet, 
tehát az összesség ellen, mert gyengíti, sorvasztja azt 
*— akképen az én élethivatásom laza betöltése, vagy 



időt. De azért ki az közöttünk, a ki lemondana a liarcz-
ról, gyáva megalkuvásképen, hogy a rabság lánczait 
csörgethesse ? Ha a távolban van is a vége, kitartóan 
küzdünk a diadalomig! 

Az igazi egység eljöveteléért, a mikor Isten lesz 
minden mindenekben, a mikor mindenek megtérnek Hozzá: 
— bár a győzelem messze —- nagy reménységgel küz-
dünk. Ha valamikor el nem juthatnék oda, nem kívánná 
ezt tőlem az én nagy jó Uram. A haladás nem egyenes vo-
nalban történik. Több a tört vonal! A mint emelkedtem, 
hányszor elestem? Mégis . . . mégis újra kezdem. El-
botlom, felkelek. Elfáradok, pihenés után újra hozzálátok. 
Lábam fáj , fejem szédül, ólomsúlyok húznak lefelé, de 
eszembe jut, hogy én a Jézus nevében követségben járok 
s ág megtéphet, tüske megvérezhet, szégyen is érhet: 
mégis egyszer hazaérek! Az én hangom is belevegyül 
a szentek és vének harmóniás hallelujahjába, hogy mind-
nyájan egyek legyünk! m. k. 

JUBILÁRIS ALKOTÁS A KÁLVIN-TÉREN. 
II. 

Miért mondtuk, hogy a mostani alkalom páratlanul 
kedvező arra, hogy felépüljön a magyar református egy-
ház székháza a Kálvin-téren ? 

Gondoljuk el, hogy az összes fórumok által jóvá-
hagyott építési terv valóra vált, tehát a most üresen álló 
egyházi telken készen áll a nagy bérpalota. A pesti egy-
ház vezetőihez ekkor már ugyan hiába fordulna az itt 
fejtegetett nagy tervvel bárki is. Hátha még a főváros 
is elkészült volna, a templom másik oldalán az egyház 
palotájával azonos stílusban kiépített óriási több udvaros 
palota-kolosszusával: a jubileumi terv várhatna a 600-ik 
évfordulóra. 

Most úgy állunk, hogy egyik építkezés sincs meg-
kezdve. Igaz, pályatervek — egyház és főváros rengeteg 
pénzén! — készek s a kivitelre elfogadvák. Egyház a 
maga részéről az építkezést is kiadta már. De ez a szer-
ződés még felbontható. A már elfogadott pályaterveket 
félretennék, tekintet nélkül az eddigi sok költségre. 
A pályaterv kitűzése alkalmával már foglalkoztatta ez az 
együttes építkezés az egész fővárost, a napilapokat, a 
szaksajtót, az építőművészek országos egyesületét. Min-
denki azon panaszkodott, hogy ha a templom a régi helyén 
marad, rossz elhelyezése, falusias szegénysége, sivár 
frontja miatt építészeti lehetetlenség a problémát méltó-
képen megoldani. Kedvetlenül ment bele a főváros is a 
terv elfogadásába. Relatíve nagyszerű az, de a Kálvin-tér 
oly előkelő köztere ennek a világvárosnak, hogy abszo-
lút nagyszerű építészeti megoldás kerülhet csak arra a 
helyre. Ezek miatt egyház és főváros különösebb unszo-
lás nélkül elállanának az elfogadott terv kivitelétől. íme, 
egy évszázadok múlva is alig visszatérő páratlan kedvező 
alkalom. 

A „két oroszlán" épületét hatalmas telkével azon 
szándékkal vette meg a főváros, hogy arra egy közintéz-

ményt helyez el. A főváros vezetőségében meg is volt a 
jószándék, de a kerületek és a különböző hatalmas klik-
kek érdeke azt követelte, hogy az ide szándékolt köz-
épületek vagy közintézmények másutt nyerjenek elhelye-
zést. Végső szükség esetén, mert már nem maradt ekkor 
tervbe vett közintézmény elhelyezés nélkül s viszont az 
egyház építkezése sürgette a „két oroszlán" s a mellette 
lévő telek beépítését, s mert a főváros ilyen drága nagy 
telken pusztán bérpalotát nem építhet: utoljára az a terv 
maradt meg, hogy a Kálvin-téren itt felépülő palotában 
nyer elhelyezést a székesfőváros nagy nyilvános könyv-
tára. Csakhogy mihelyt ez nyilvánosságra jutott, meg-
indultak az ellenzők s ezek befolyása oly nagy, hogy 
ezen közintézménynek itteni elhelyezéséről szívesen le-
mond a főváros. Egyszóval ebből az is következik, hogy 
elhelyezést váró közintézmény híján, a főváros ez idő 
szerint hajlandó lenne eladni nem magánosoknak a re-
formátus egyháznak azt a telkét. Telkét írtunk szándé-
kosan, mert a raj ta álló egyemeletes épület oly nyomo-
rúságos, hogy az nem ér többet, mint a mennyibe az 
elbontása kerül. 

íme a második és harmadik kedvező körülmény, a 
főváros vezetőségének elsorolt helyzete és akarata és az 
ezidőszerinti épület értéktelensége. 

Javult a helyzet az úgynevezett Rotten biller-házzal 
szemben is. Nevezetesen az örökösök, a kik egykor olyan 
magas vételárat szabtak az egyháznak, házukat eladták 
—• a fővárosnak. Vagyis a telektömb egész területe — 
kivévén az egyházét — ma már mind a fővárosé! Nem 
szükséges magyaráznunk, hogy ez mennyivel kedvezőbb 
helyzet, mintha a kettő közé szorítva ma is magántulaj-
don állana. E telek felhasználását együttesen tervezte a 
város, a mint föntebb elmondottuk. Ezt a Rottenbiller-
házat a főváros tataroztatni akarta a mult esztendőben 
azzal a szándékkal, hogy esetleg évtizedekig is meg-
marad még a helyén. Ma a budapesti egyház hivatalai 
bérelt helyiségben e házban (Kálvin-tér 8) vannak. A be-
költözés előtt apróbb-nagyobb alakítás vált szükségessé. 
Az említett tatarozásnál is, ennél az átalakításnál is ki-
tűnt, hogy a Rottenbiller-ház rosszabb állapotban van, 
mint a már lebontott paróchiális ház vagyis teljesen meg-
érett a tótok csákányára. Ez a ház is elhasznált, vén 
rozoga épület. Milyen kedvező alkalom, mert vásárlás 
alkalmával itt is csak a telek értékét kellene megfizetni. 

A főváros ezen telkeit jutányos áron meg tudnánk 
venni azért is, mert a székesfőváros mostani feje és 
munkatársai nagy jóindulattal vannak a ref. egyház iránt. 
Mihelyt az új községi választói törvény elkészül, e tekin-
tetben rögtön gyökeresen megváltozik a helyzet, mert 
olyan elemek kerülnek majd be a törvényhatósági köz-
gyűlésbe városatyáknak, a kik nemhogy jóakarók nem 
lesznek, hanem csak nyílt ellenségek ne legyenek! 

Városszépészeti szempontból nagyon bántotta a fő-
várost az, hogy az egyszerű, kis falusi külsejű Kálvin-
téri templom régi formájában, régi helyéin marad ; minden-
képen szerették volna az egyház vezetőségét rábeszélni, 



hogy bontassa le, adnak jobb helyet, csak építtessen 
másikat a pompásan kiépülő Kálvin-térhez s az ottani 
környezethez méltót. Hiába volt a kérés. Ha most azt 
mondaná az egyház : „nézd főváros, megteszem a ked-
vedért, egyszerű, rosszul elhelyezett (a térszabalyozást 
lehetetlenné teszi a ferdén álló front) templomomat le-
bontom, de viszonzásul és segítségül arra kérlek, hogy 
Kálvin-téri telkeidet méltányos árért add át, hogy azt 
egy stílban béépítsem", hisszük, hogy sikeres volna ez a 
beszéd. Ha most ezt az alkalmat elszalasztjuk: a főváros 
is, az egyház is beépítik mostani tervük szerint telkei-
ket s a szép jubileumi tervnek vége. 

Azt nem szükséges elmondanunk, hogy végtelen 
nagy ugrásokkal megy fölfelé a telek értéke. Most még 
olyan árakat érhetünk el, a melyek mellett a befektetett 
tőkének tisztességes hozamot biztosít a majd felépítendő 
palotának üzletes és bérlakásos része. Sőt, talán most 
még a 30 éves adómentességet is lehetne biztosítani, 
mert beleesik az e czímen kijelölt városrészbe. 

Hosszúra nyúlt fejtegetésünket befejezzük. Ezeket 
azért tartottuk szükségesnek elmondani, hogy bár a szép 
jubiláris tervet a nagy, 400 éves évforduló pattantotta 
k i : valóraváltásának soha többé vissza nem térő körül-
mények ma rendkívül kedveznek. 

Marjay Károly. 

TANTERV, TANKÖNYV, TANÍTÓ. 
I. 

A hitoktatás eredményesebb jövője érdekében tar-
tottak a minap Budapesten igen beható tanácskozást. 
A gyűlést a pesti ref. egyházmegye esperese hívta össze. 
Nem úgy gondolta, hogy 110 most hozunk egy bölcs hatá-
rozatot, delegálunk reform-bizottságot és holnap már 
semmi baj se lesz. Nem így gondolta. Csak engedett 
annak a belső kényszerűségnek, a mely nem engedi, 
hogy vallásos nevelésünk állapotával szemben néma ma-
radjon az elégedetlenség s jobb jövő útjait keresi. Ez 
az elégedetlenség s a jobb jövő vágya benne van a 
levegőben, ott feszült és sistergett a gyűlésterem leve-
gőjében is. És mi kalapot emelünk e tiszteletreméltó 
türelmetlenség előtt, mert benne javításra kész akarat 
forrong s a szebb jövő vágya, ha komoly, már egymaga 
reményre jogosít . . . 

Öntsüilk hát egy kis olajat a tűzre. 
Hát először i s : a ta?iterv. Érdekes, hogy én tanító-

koromban mélységesen meg voltam róla győződve, hogy 
jó hitoktató vagyok s a reál-tárgyak rovására több hit-
tanórát állítottam be, mint a mennyit az előírás megenged, 
azonban azt sohasem tudtam, hogy egyházkerületünk az 
1911. évi őszi közgyűlésen új tantervet fogadott el. Kár, 
hogy a papom, vagy legalább a körlelkész nem köve-
telte meg iskolalátogatáskor, hogy ismerjem az ú j tan-
tervet a kerületi jegyzőkönyvből. De ha nem csalódom, 
sokan vagyunk, a kik nem ismertük. Kár, mert sok 
épületes dolog van a bevezető részében, például ez: 

„Miért fordul el a mai nemzedék vallásától, templomától ? 
Azért, mert nem ismeri a bibliát, mert népiskolai vallás-
oktatásunk káték és hittételek beemlézésévé változott, 
melynek a gyermek csak keserű emlékeit viszi az életbe 
magával." A hivatalos egyházi szervezet tehetne róla, 
hogy legalább annyi építő olvasmány eljusson a sokat 
kritizált, de sokszor magára hagyott tanító kezébe, a 
mennyi egy-egy jegyzőkönyv szürke sorai között itt-ott 
nagyszerényen meghúzódik s ne tétessék be postai ke-
resztkötésével együtt az egyház irattárába. 

Ezt a tantervet a kerület „elfogadta", de „életbe-
léptetése vagy átdolgoztatása tárgyában végérvényesen 
a konvent által készítendő egyetemes tanterv megjele-
nése után fog határozni", addig az 1880. évi tanterv 
marad érvényben. A konventi tanterv az idén készült 
el s most egyházkerületünkön van a sor, hogy döntsön: 
elfogadja-e vagy nem? Mindkettőre jogot ad neki a , 
VI. t .-cz. 12. §-a. Tehát aktuális a bírálat. 

A régi és az új kerületi tanterv a czéltudatlanság 
szervi hibájában szenved. A mikor „keresztyén* hittant 
tanítunk, akkor a legfontosabb elv, hogy annak központ-
jában Krisztus és az evangélium álljon. A régi tanterv 
majdnem nagyobb terjedelmű anyagot ölel fel az ótes-
tamentumból, mint az újból. Szép és épületes a Sámson 
és Delila, Ruth és Boáz története, az Emoreusok harcza 
stb, de — mivel meg vagyunk kötve idő dolgában — 
nem taníthatjuk ezeket az újtestamentum rovására. Az 
újszövetség eredményes tanítása érdekében bátor újításra 
volna szükség, az ószövetséget egészen úgy kellene fel-
fogatni a gyermekekkel, hogy az a Krisztusra vezérlő 
kalauz s csak az üdvígéret s az üdv-végzés menetét, fej-
lődési fokait kellene kimutatnunk. Azt kellene kidom-
borítani, hogy az ószövetség előkészítés az új-ra s ez a 
beteljesedés, az elért czél, a tökéletesség s Krisztusban 
megvalósultak az Istennek ótestamentumi ígéretei. Tehát: 
A bűnbeesés, Szövetségkötés Ábrahámmal, Mózes és a 
törvényadás, Dávid (mindegyiknél megrögzítve a Krisz-
tusra vonatkozó ígéretet), a Messiásvárás a prófétáknál. 
Néhány ószövetségi történetet az I—II. osztályban lehetne 
ezenkívül tanítani, de csak beszéd-értelemgyakorlatok 
keretében. Az új kerületi tanterv tesz ugyan egy tétova 
lépést ilyen berendezkedés felé, de nagyon bátortalanul 
teszi s megtoldja ezt azzal a szerintünk nem szerencsés 
újítással, hogy a IV. osztályban — kronologiai sorrend-
ben — másodszor is végigtaníttatja az I—III. osztályban 
már egyszer tanult bibliatörténeti anyagot. Vájjon ez a 
kétszer-tanítás hogyan hozható összhangba a tárgy meg-
kedveltetésének pedagógiai elvével? Ezektől a szervi hi-
báktól eltekintve, az ú j tanterv keretében adott minta-
leczkék igen alapos tanítói készségről tanúskodnak s igen 
értékes újítása az, hogy a IV. osztályban kiköti a biblia 
szövegének olvastatását. Szerettünk volna találni az ú j 
tantervben ilyenforma rendelkezést: Szigorúan tilos a 
II. osztályban a kézikönyv által való „emléztetés"! Kár, 
hogy nincs benne. Igen üdvös lett volna. 

A konvent ú j tanterve radikálisan szakít a régi 



hibákkal s igen czéltudatosan juttatja érvényre azt az 
elvet, hogy az evangélium álljon a középpontban. Sőt 
ezt az értékét még megtoldja azzal, hogy a bibliatörté-
netek után az V. osztályban az egyháztörténelmet tanít-
tatja s csak a VI. osztályú gyermeknek adja a kezébe 
a kátét, hogy így a hit- és erkölcstant igazi pozicziójá-
hoz jut tassa: ne alap legyen, hanem tetőzet s a falakon 
álljon, ne a levegőben, s befejezése, összegezése legyen 
a vallásoktatásnak. 

Mindegyik tanterv előírja bizonyos imák betanulá-
sát, de mindegyik megfeledkezik arról, hogy ez kevés. 
Meg kellene a gyermeket tanítani arra is, hogy hogyan 
tárja ki szívét Isten előtt közvetlenül, a szájába adott, 
betanult szöveg nélkül, a mely lélek nélkül való mecha-
nizmusra vezethet. Hogyan viheti Isten elé a maga sza-
vaival háláját, kéréseit, bűnvallását, kétségeit. Sokszor 
hivatkozunk rá, hogy a lélekben és igazságban imádkozás 
elvét mi őriztük meg, de ha az a szegény egyszerű hívő 
már elfeledte a konfirmácziókor beemlézett úrvacsorai 
imaszöveget, akkor mit csináljon ? Hogy a maga nyelvén 
nem tud imádkozni, annak bizonyságai azok a kis ima-
könyvek vagy kiszakított papírlapok, a mik az Úrvacsora 
előtt a templomban előkerülnek a hívek zsebeiből. Mit 
csináljon a beteg, ha elfeledte a „betegségben mondandó 
imát", a mi elvégre emberi dolog, ha valaki világéleté-
ben egészséges volt! A VI. osztályos gyerek tanulja a 
levél-, kötelezvény-, nyugta-fogalmazást. Miért ne próbál-
kozhatna meg az ima-fogalmazással ? Mennyi kedves, 
tanulságos írásműben gyönyörködhetnénk ! Még az arany-
csattos ünnepi imakönyvek írói is okulhatnának belőle, 
hogy hogyan kell az Istenhez vágyó lélek érzéseit egy-
szerűen, közvetlenül, őszintén, bizalmasan, póz nélkül 
imába önteni! 

Fiers Elek. 

KRÓNIKA. 

A legsötétebb egyhástörténelmi „adalék'1. 

Sötét és undorító erkölcsi fekélynek fordította ope-
ráló kését a konventi bíróság a legutóbbi tavaszi köz-
gyűlésen. Az erdélyi Református Szemle már megemlé-
kezett róla. Most a nyomtatásban megjelent konventi 
jegyzőkönyvekben is olvashatjuk. A tényállásról az ügy 
konventi előadója, Nagy Károly, a Ref. Szemle június 
2-iki számában így í r : „Személyi vonatkozásban igen 
szomorú, de az ítéletmondás normájában tükröződő er-
kölcsi tudat szintje szempontjából örvendetesen nagyjelen-
tőségű ítéletet mondott ki a magyarországi református 
egyház legfőbb fegyelmi fóruma, a konventi rendes bíró-
ság. Egy segédlelkész fegyelmi ügyében ítélt, ki gyüle-
kezetének egy 15 éves leánytagját — a kit később a 
hit- és erkölcstan IV. polgári isk. osztály anyagából ma-
gántanítványul is vállalt — megrontotta, anyává tette és 
elhagyta. Az egyházmegyei bíróság, elfogadva azt a véde-
kezést, hogy előbb rontotta meg a leányt, hogysem tanít-

ványa lett volna, dorgálásra ítélte a segédlelkészt. Az 
egyházkerületi bíróság — az apa súlyosbításért való fel-
lebbezésére — a megrontó és megrontott tanító és tanít-
ványi viszonyát állítva előtérbe, a vádlottat papi jelle-
gétől való megfosztásra ítélte. A konventi rendes bíróság-
végre, az enyhítés érdekében benyújtott fellebbezés kap-
csán — egyhangú határozattal az egyházkerületi bíróság-
ítéletét helybenhagyta." A konventi bíróság, magán a 
tényen kívül, főleg azon háborodott fel, hogy az illető 
segédlelkész a helyett, hogy bűnét őszintén megbánta 
volna, azzal próbált védekezni, hogy a megrontott gyer-
mekleányt — minden bizonyítás nélkül — a legsúlyo-
sabb erkölcsi romlottság vádjaival halmozta el, azután 
pedig szégyenletes hangú és tökéletes erkölcsi alacsony-
ságot lehelő felebbezésében a következőképen érvelt: 
„. . . Semmivel sem tartottam fontosabbnak a leánnyal 
folytatott viszonyt, mint egy bármely más megfizetett sze-
relmet vagy egy erkölcsileg értéktelen prostituált növel 
való viszonyt... kiben csupán a testi szenvedély eszközét 
láttam . . . " Talán nem is kellene e sötét fejezethez 
semmi kommentárt sem fűznünk; de nem fojthatunk el 
néhány gondolatot, a mely e gyászos esettel kapcsolatban 
felszínre törekszik. Az első az, hogy azokkal szemben 
védekezzünk, a kik, mint a Ref. Szemle is megjegyezte, 
kifogásolni fogják egyházunk „szennyesének" nyilvános 
tárgyalását. Szerintünk erre épen az ilyen esetekben 
nagy szükségünk van s ha, akár ellenségeink is, azt lát-
ják, hogy mi az ilyen bűnöket milyen keményen ítéljük 
el, ezzel minden vádaskodás méregfogait kitörhetjük, nem 
is számítva azt a körülményt, hogy ilyen megtévelyedé-
sekre más egyházak annaleséből is hozhatunk fel esetleg 
még szomorúbb példákat is. De mi is hangsúlyozzuk 
Nagy Károllyal, hogy „a bűn nyilvános elítélésében nagy 
erkölcsi megtisztító erő van" s így nem árt Kálvin ostorát 
néha a fórumon is megsuhogtatni, jeléül annak, hogy 
megvan s a tehetetlenséggé átalakított hamis könyörüle-
tesség elvének még nem sikerült az igazságosság és er-
kölcsi tisztaság elveit egészen megfojtani. Abban is igaza 
van a Református Szemlének, hogy „a felsőbb bíróságok 
ítéletei nem befolyásolhatják az alsóbb fórumok bíráinak 
lelkiismeretét", de azért legyen szabad felvetni az illető 
segédlelkész egyes gömöri és tiszáninneni tisztelt párt-
fogóival szemben a kérdést, hogy egy olyan emberrel 
szemben, a ki ekkora bűnt követett el s a ki az erkölcsi 
czinizmusnak a védekezésben ily rettentő képét állítja 
elénk, hogyan tarthatták elegendőnek, sőt soknak a fe-
gyelmi büntetések szerény Il-ik fokát, a feddést, a mely 
kisebb, nem erkölcsi jelentőségű szabálytalanságokért is 
könnyen kijárhat? Azután, enyhítő körülmény nekik az, 
hogy az illető előbb rontotta meg a leányt s csak azután 
vállalta magántanítványul a hit- ós erkölcstani1) anyagá-
ból ? A mi egyházunkban már sok elnézés történt a sze-
retet és megbocsátás elvének hazug magyarázatai alapján, 
de ilyen czinikus vádlottal szemben ekkora elnézés, mint 
a gömöri egyházmegyében, már régen. Az ilyen elvű 
embereknek nem ártana, ha egy kissé közelebbről is ta-



nulmányoznák az igazságosság ós szeretet viszonyát a 
református etikában s Kálvin gyakorlati működését is a 
genfi gyülekezetben. — A legszörnyűbb azonban az a 
kép, a mit ennek a segédlelkésznek a lelke tár elénk. 
Ne csak a tényeket vegyük, hanem a fellebbezés fentebb 
idóz3tt két borzasztó mondatát. Micsoda, keresztyén etikát 
soha nem ismert lelkiismeretlen ügyvéd tanácsolhatta neki 
ezeket az undorító érveket s micsoda mólyen járhat a 
mocsárban ki, különösen mint pap, úgy próbál men-
tegetődzni, mint ez az ember! Hol itt a megbánásnak, 
a magábaszállásnak csak egy szikrája i s? Hol a refor-
mátus keresztyén erkölcsi érzésnek csak egyetlen egy 
mozzanata? Csak természetes, hogy egy ilyen esettel 
szemben az egyházkerületi bíróságon maga a tiszáninneni 
püspök követelte a legszigorúbb büntetést. Imponáló ós 
valósággal kálvinian nagyszerű volt, mint halljuk, Tüdős 
István kemény és határozott állásfoglalása és igazán pu-
ritán kálvinizmust lehelő nyilatkozata a püspöki székből. 
A legnagyobb tisztelet és elismerés ezért neki érette. — 
Végül pedig még csak két megjegyzést vagyunk bátrak 
ez üggyel kapcsolatban tenni. Az egyik azzal a kínos 
esettel függ össze, hogy ugyanez az elítélt segédlelkész 
a konventi ülések idején a felsözempléni esperes karján 
megjelent a konventi épületben s az esperes úr a jó 
rokont, talán azzal a megjegyzéssel, hogy „egy kis fe-
gyelmi ügye van a fiúnak", a bíró uraknak állítólag meg 
is próbálta bemutatni. A jó öreg bírák talán még kezet 
is fogtak a nagyreményű férfiúval s csak akkor botrán-
koztak meg igazán, a mikor az ügy lényegét és termé-
szetét is megismerték. Tisztelettel kérdjük az esperes 
úrtól, hogy hogyan tartotta állásának méltóságával össze-
férhetőnek azt, hogy egy ilyen elítélt embert, a kinek a 
konventi fellebbezése a konventi ítélet szerint „oly ala-
csony erkölcsi nézőpont"-ból keletkezett, hogy „birtokosát 
lelkipásztori hivatás gyakorlására teljesen alkalmatlannak 
bizonyítjaa konventi bírák elé oda mert vinni s azok-
nak be is mert mutatni ? A másik pedig az, hogy miként 
lehetséges az, miszerint ugyanez a segédlelkész ilyen 
bűnnel terheltetve, ilyen erkölcsi elvekkel s már 1915 
június 10-én papi jellegétől megfosztatva, az idei, konventi 
iilósek idején, tehát 1916 májusában állítólag még Kun-
hegyesen szolgált, mintha mi sem történt volna? Ki sza-
bályozza és ki ellenőrzi az ilyen elítéltek további műkö-
désének lehetőségót ? A tiszáninneni kerületbe nemrég is 
átment a dunántúli kerületből egy ember, a kinek eddig 
még csak a lelkészi hivataltól való megfosztatása publi-
káltatok, de nem a rehabilitása. Milyen czíinen műkö-
dik az illetődött, ha a Dunamelléken nem működhetett? 
S miért kapott Dunántúlról elbocsátót, ha az ügyei még 
egyáltalában nincsenek rendben? Több ellenőrzést és 
szigorúbb fegyelmet kérünk. 

Távíratmegváltásí lapok Ut 
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám). j)t j t j t j t j t 

TÁRCZA. 

A hadifogoly. 
Követ török, ha akarjátok, 
Jól megtöröm és hallgatok 
S bár minden pillantástok átok: 
Oda se neki! hallgatok. 

Rohadt szalmára dobjatok bár, 
Megfekszem azt is szótlanul, 
Balgák! bár korbácstok reám vár: 
Csapását tűröm szótlanul. 

Követ, mit aprít kalapácsom, 
Egyet sem látok — vak vagyok, 
Dühötöket büszkén lerázom 
Lehunyt szememmel — vak vagyok. 

Pedig vak nem vagyok — vidáman 
Nézek keresztül rajtatok, 
Tekintetem czólt ér hazámban, 
A messziben — vak nem vagyok. 

ím', ott a hegy, ím1, ott a pázsit, 
A templom fennkölt arcza ott, 
ím', ott, kit szívem mélye á l l i t . . . 
Anyám, lelkem! vak nem vagyok. 

Szívem mélyében hallva hallom 
A régi szép gyermekdanát, 
Eldúdolom, lezárva ajkam 
S százhangú lesz a némaság . . . 

Boldogság csendje durva tájon, 
Alom, mely szalmán is ragyog! 
Bilincsbe vert rabszolgaságom, 

, De úr vagyok s szabad vagyok! 
(Engel Frigyes.) Németből ford. Szabados Ede. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Belmissziói tanfolyam a nők számára. Berlinben 
(W. Kurfiirsten-Str. 43) virágzó női iskola van azok szá-
mára, a kik a belmissziói munkákra szóló alapos képe-
sítettséget óhajtanak szerezni. Ujabban a tanfolyam idejét 
egy félórával meghosszabbították, úgy hogy a képzés 
most a következő módon történik: 1. Október közepétől 
márczius végéig elméleti oktatás. 2. Április közepétől 
szeptember végéig praktikus bevezetés az intézmények-
ben folyó munkákba és a szocziális szolgálatba; október 
közepétől július 31-ig (2-ik év) a második beható elmé-
leti képzés. A tanfolyam bevégzése és egy évi gyakorlati 
szolgálat után az iskolát vezető belmissziói központi vá-
lasztmány gondoskodik a végzett hallgatók megfelelő 
alkalmazásáról. Azok, a kik nem reflektálnak állásra, 



azok hallgathatják a tanfolyam egyes részleteit. Hisszük, 
hogy a jövőben, jobb idők beálltával a mi nőink közül 
is többen lesznek majd hallgatói ennek a tanfolyamnak 
és hoznak magukkal ismeretet és lelkesedést a szolgálat 
nagy munkájára. 

Mott János a keresztyénség nemzetközi kötelékeiről. 
Egy misszionárius gyűlésen Mott arról beszélt, hogy a 
keresztyénség a világháborúban semmi esetre sem szen-
vedett hajótörést, sőt most még sürgősebb feladatok előtt 
áll, mint annak előtte. A latin és angolszász amerikai 
köztársaságoknak egyesülniük kell a ezélból, hogy az 
ezer -sebből vérző Európának segélyt nyújtsanak. „Ma a 
számításba jövő tények alapos ismerete mellett állíthatom, 
hogy a keresztyénség nemzetközi kötelékei az inter-
naczionális missziói mozgalomban, a diákok világszövet-
ségében, a fiatal férfiak és nők keresztyén egyesületeiben 
nem szakadtak szét, bár a rájuk gyakorolt nyomás — 
emberileg szólva — elviselhetetlen volt. Lelki szemeim 
etőtt százszámra állanak emberek, a kiket megnevezhet-
nék s a kiket évek óta ismerek ós pedig a küzdők 
mindkét oldalán, a kik szentül elhatározták, hogy a nem-
zetközi kötelékeket fenn fogják tartani. Nem szeretném, 
ha félre magyaráznának, de tudom, hogy ezek az em-
berek, a mily határozottan el vannak tökélve, hogy a 
politikai differencziákat végig küzdik — majd ha egyszer 
ez a lidércznyomás megszűnt — újra azon lesznek, hogy 
a közös keresztyén akcziót felvegyék." 

A MI ÜGYÜNK. 

A Kálvin-Szövetség lelkészi konferencziája. 
Szövetségünk augusztus 15-töl—18-ig négy napra 

terjedő konferencziát rendez a lelkészek számára Loson-
ezon. A konferenczia végeztével, augusztus 19-én, a kon-
ferenczia résztvevői számára kirándulást tervezünk Szliács-
fiirdőbe és a zólyomi várhoz. 

Ez alkalommal is nem az a szándékunk, hogy, a 
résztvevők számát tekintve, nagyarányú konferencziát 
rendezzünk, hanem az, hogy konferencziánk bizalmas, 
meghitt, baráti jellegű legyen. Epen ezért csakis olyanok 
jelentkezését kérjük, a kik az előadások és megbeszélések 
mindegyikéti részt akarnak venni. 

A részvétel díjtalan. Kedvezményes árú vasúti je-
gyekről gondoskodunk. Az elszállásolísokról úgy gondos-
kodtunk, hogy lesznek díjtalan szállások magánházaknál 
s lesznek mérsékelt árú szállodai lakások. Az ebéd- és 
vacsora-étkezés közös 'lesz, az egyik losonczi szálloda 
külön helyiségében, ennek díja összesen, naponként fize-
tendő 5 korona. 

Az értekezletek jó idő esetén a losonczi fürdő kies 
parkjának nyári helyiségében, kedvezőtlen idő esetén zárt 
helyiségben tartatnak. 

A jelentkezések augusztus 5-ig küldendők be a ref. 
lelkészi hivatal czímére Losonczra. A jelentkezések alkal-
mával jelezzék a konferenczia résztvevői, hogy hol óhaj-

tanak szállást: magánháznál? vagy szállodában V Kérjük 
lelkésztársainkat, szíveskedjenek a jelentkezés alkalmával 
nyilatkozni, hogy a konferenczia program inját illetőleg 
van-e valami kívánságuk ? Miféle témák fölött szeretnének 
megbeszéléseket, eszmecseréket tartatni? A konferenczia 
részletes programmját az erre vonatkozó kívánságok, vé-
lemények beérkezése után fogjuk véglegesen megálla-
pítani és közzétenni. 

Az egyházhivatalnokok betegsegélyzö egylete 
érdekében indított mozgalmunk országszerte rokonszenves 
fogadtatásra talál s élénk viszhangot kelt lelkészeink ós 
tanítóink körében. Legutóbb a debreczeni ref. egyház-
megye lelkészi közértekezlete foglalkozott e tárgyban tett 
megkeresésünkkel. Idézzük a gyűlés jegyzőkönyvéből az 
erre vonatkozó határozatot: „Közértekezleti gyűlésünk a 
munkás és tevékeny Kálvin-Szövetség megkeresését öröm-
mel és elismeréssel fogadja. Az érező szívvel, a figyelő 
és észrevevő elmével megírott czikkben felvetett eszme 
megvalósítását kívánatosnak, szükségesnek tartja, miért 
is megkeresi és felkéri a Kálvin-Szövetséget, hogy az 
ígért részletes tervezetet szíveskedjék olyan időben össze-
állítani és minden egyházmegye espereséhez — nekünk 
legalább öt példányban — eljuttatni, hogy ezt a nagy-
fontosságú, méhében áldást hordozó ügyet, a részletes 
munkát könnyebben végező lelkészi körök körülményesen 
megbeszélgethessék, megvitathassák s ezeknek munkálata 
alapján a közórtekezletek egységes véleményüket meg-
alkotván, az az egyházmegyei s onnan az egyházkerületi 
őszi közgyűlésre felterjeszthető legyen." Mi örömmel és 
hálásan fogadjuk azt a testvéri segítő jobbot, a mely 
e nagyfontosságú ügy érdekében felénk nyújtatott. 

Yakáczió. A nyári szünidőt lapunk fel. szerkesztője 
Dunaszentgyörgyön (Tolna ni.), a társszerkesztő Lellén 
tölti. Július és augusztus hónapokban a szerkesztő mun-
káját Szövetségünk titkára, Fiers Elek végezi, a Buda-
pesten tartózkodó munkatársak, Sebestyén Jenő és Mura-
közy Gyula segítségével. 

Időszerű problémák. Sok termékeny gondolatot 
ébreszthetnek és mint korfestő dokumentumok sem meg-
vetendők azok a kérdések, a melyeket az erdélyi kerü-
leti közgyűlés alkalmával tartott 'püspöki szék terjesztett 
az esperesek, egyházmegyei Kálvin-Szövetségek és lel-
készértekezletek elé feleletadás végett. Ezért a „Ref. 
Szemle" hivatalos részéből egész terjedelmében ideiktat-
juk ezt a tanulságos írást: „Mit lehetne tenni a magunk 
körében és eszközeinkkel vagy az állami és társadalmi 
akcziókban való részvétellel: az „egyke" ellen; az ijesztő 
mérvű gyermekhalandóság ellen; az önző kapzsiságnak 
mindenféle uzsorává fajulása ellen; népünk anyagi és 
erkölcsi érdekében a háború után a) már az iskolás gyer-
mekek, b) a már konfirmált ifjúság, c) a felnőttek köré-
ben ; a hadban ós itthon egyként romboló hatással fellépő 
venereás betegségek és a pusztító tüdővész terjedése 
ellen? Mit a háború folytán elvadulni indjiló individuá-
lizmus ellen ós viszont a szocziális erkölcs megtartása 
érdekében ; az asszonyoknál ós férfiaknál, a kamaszkorba 
került, főleg férfi if júságnál; a hadviselés folytán kifej-
lődő túltengő önérzetből fakadó bajok ellen ? Mennyiben 
jöhetne segítségére mindezek ellen való küzdelemben az 
egyéni ráhatásnak a testületi szervezkedés, a falu és 
város e szempontokból való egyháztársadalmi organizá- -
cziója és mennyiben a traktátus-irodaloin és annak szer-
vezendő propagandája ? Hogyan lehetne szervezni és ál-
landósítani a háború alatt oly szépen megindult iratter-
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jesztést, melyben a vallás-erkölcsiek mellett szocziális, 
egészségügyi-, közgazdasági stb. valláserkölcsi szellem 
által áthatott traktátusok, röpiratok stb. volnának felöle-
lendők erős nemzeti ós protestáns szellemmel?"— Szö-
vetségünk augusztusi lelkészkonferencziája is fog meg-
beszéléseket tartani e fontos kérdések felett. 

IRODALOM. 

Ifjú sági irodalmunkról.* 
A mult év őszén a szülőknek és az ifjúság bará-

tainak bevonásával a budapesti két prot. egyház körében 
az ifjúság evangéliumi nevelése ügyében egy egész napra 
terjedő konferencziát tartottunk. Az ez alkalommal az 
ifjúsági irodalomról tartott előadásom alapján a kon-
ferenczia megkereste a Magyar Prot. Irodalmi Társaságot 
és a Luther-Társaságot, hogy az ifjúsági irodalom fel-
karolását ós művelését sürgősen vegye program mjába. 
E megkeresésre a Magyar Prot. Irodalmi Társaság egy 
külön bizottságot küldött ki, hogy e rendkívül fontos 
kérdésben javaslatot tegyen. A bizottság ismételten ta-
nácskozott s javaslatára a Társaság május 25-én tartott 
választmányi ülése elhatározta, hogy a titkárt egyelőre 
két kötet ifjúsági irat beszerzésével ós összeállításával 
bízza meg. Az egyik kötet a kisebb, a másik a serdiil-
tebb ifjúság igényeit lesz hivatva kielégíteni. Mindkét 
kötet evangéliumi szellemű, hazafias, szépirodalmi szín-
vonalon álló, tetszetős képekkel illusztrált, díszesebb ki-
állítású könyv lesz s még ez év október végén piaczra 
kerül. 

Társaságunkat ez elhatározásában annak a szomorú 
valóságnak a felismerése vezette, hogy magyar irodal-
munk talán semmiben sem szegényesebb, mint az ifjú-
sági irodalom termékeiben. Nem az e nembeli könyvek 
számára, hanem azok minőségére, tartalmának értékére 
gondolunk. Egymást nyomon követve s egymással üz-
letileg versenyezve folyton újabb és újabb könyvek je-
lennek meg az ifjúság számára a könyvpiaczon, de 
nagyobb részük a minden befolyásolásra fogékony gyer-
meki lélekre és kedélyre inkább ártalmas, mint jótékony 
hatású. Az ifjúsági irodalom nagy készletéből alkalmasat 
vagy épen áldásosat és gyümölcsözőt kiválasztani a leg-
nehezebb és legkínosabb feladatok közé tartozik. Soha 
sem tapasztaljuk ezt inkább, mint ha karácsonyi aján-
dékkal akarunk kis gyermekeinknek, serdülő fiainknak 
vagy növendék leányainknak kedveskedni. Ilyenkor ta-
pasztaljuk igazán, hogy az ifjúság lelki világának és 
lelki szükségleteinek megfelelő, sőt csak tűrhető ifjúsági 
irodalmat is pár év alatt teljesen kimerítjük és azután 
aggódó szívvel és tanácstalanul állunk a megmaradt iro-
dalmi termékekből való válogatás nagy munkája előtt. 

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság abból a meg-
győződésből indulva ki, hogy az ifjúság hazafias és 
valláserkölcsi nevelése, különösen a mohón emésztett 

* A „Protestáns Szemlé"-böl. 

ifjúsági iratokkal való ellátása nemcsak a jelennek, ha-
nem a jövendőnek is egyik legfőbb érdeke: programm-
jába vette az ifjúsági irodalom tervszerű művelését. 
Egyelőre oly apróbb-nagyobb elbeszélésekből, versekből, 
történeti és ismeretterjesztő értekezésekből kíván egy-
egy kötetet kiadni, a melyek a mindkét nemű — és 
pedig külön a serdiiltebb, külön a kisebb — ifjúság 
értelmének fejlesztését, szíve nemesítését, lelke gazda-
gítását s egész élete irányának kialakulását üdvösen és 
épitőleg befolyásolhatják. 

Ebből kifolyólag két kérésem van az ifjúság bará-
taihoz és a közművelődés összes munkásaihoz. 

Egyik kérésem az, hogy a kik ilyen irányú és 
szellemű ifjúsági iratokkal rendelkeznek, legyenek szí-
vesek azokat hozzám (Budapest, IV., Deák-tér 4) mielőbb 
beküldeni. A Társaság a kiadásra alkalmas munkákat 
megfelelő díjazásban fogja részesíteni. 

Másik kérésem az, hogy a Magyar Prot. Irodalmi 
Társaság e nemes vállalkozását minden igaz lelkű prot. 
ember és minden igazán prot. szellemű lap pártfogásába 
venni szíveskedjék. 

Maga az a körülmény, hogy Társaságunk épen a 
legnehezebb nyomdai viszonyok között vállalkozik az 
ifjúsági irodalom művelésére, legjobban bizonyítja, hogy 
csak a legnemesebb szándék ösztönzésére és a legna-
gyobb önzetlenséggel kívánja feladatait megoldani, hiva-
tását betölteni s ezzel a társadalomnak és a közművelő-
désnek, de egyúttal az evangélium egyházainak is szol-
gálatokat tenni. Társaságunk nagyon jól tudja, hogy az 
ifjúság szellemi tápláléka annak egész jövőjét befolyá-
solja, ezért törekszik arra, hogy a magyar itjúság lelki 
tápláléka a lehető legtisztább, legjobb, legegészségesebb 
legyen, mert a milyen az ifjúság, olyan lesz a nemzet 
és abban egyházaink jövendője is. 

Raffay Sándor, 
a M. P. I. T. titkára. „ 

„Álom a sátorban" czímen a napokban egy melo-
dráma jelent meg zongora- és harmóniumkísérettel. A mű 
azért érdekel bennünket, mert szövegét Qyóni (Áchim) 
Géza, volt pozsonyi ev. theologus, népszerűvé vált prze-
mysli katona-költő, zenéjét pedig Arokháty Béla, buda-
pesti theologus írta. A költemény egy magasan szárnyaló 
vallásos költői lélek hareztéri álma, a mely „Észak véres 
éjszakái" után visszahozza falujába, Gyónra, édesanyjá-
hoz a költőt. „Felkeresi a gyóni temetőt" s ott édesatyja, 
a „szent öreg úr, néhai pásztor sírja tövében" pihenőt 
talál . . . Beszél néki „népe tavaszáról" s „harezos dicső-
ség koszorúját szegény öreg pap sírjára" teszi ezekkel 
a szavakkal: „Az úr velünk volt, Apám! — visszajöt-
tünk, szabad földben nyugodj már csendesen! . . . " 
A kísérő zene hangulatos, színes festése e képnek. A gyil-
kos harezok komor hangulatát, a hazaszeretet könnyező 
vágyakozását, a hazatérés lelkendező örömét, a temető 
komoly, szomorú, zsoltáros áhítatát haltjuk mind a nél-
kül. hogy a hangulatok gazdag változása megzavarná a 
kompoziczió egységét, melyet ismerős hangok találóan 
fejeznek be: „E nagy világon e kívül nincsen számodra 
h e l y . . . " A szerző művét dr. Szöts Farkasné úrasszony-
nak ajánlotta, hogy ez is legyen szerény jele annak a 



tisztelő szeretetnek, a mellyel dr. Szőts Farkasnét inter-
nátusi „fiai" veszik körül. Szerzői tiszteletdíjának felét, 
a Kálvin-Szövetség Szőts Farkasné alap-jára, másik felét 
pedig a pozsonyi ev. Theologus-Otthon-nak ajánlotta fel. 
A díszes kiállítású hangjegy művészi czímlapját Szvoboda 
Mara, a Lorántífy-leánykör tagja rajzolta. Áz iskolai és 
hazafias ünnepélyekre kiválóan alkalmas mű Rozsnay 
Károly kiadásában jelent meg Budapesten. Ára 2'40 K. 

Endreffy Jánosnak „A háború theologiája" cz. 
munkáját lapunk 25. számában ismertettük. Czikkünk 
végén ezt írtuk: „Kár, hogy a könyv ára, beszerzési 
módja, feltétele nincsen feltüntetve". Erre a napokban 
levelet kaptunk a Scholtz testvérek könyvkereskedő czégtől 
(Budapest, IX., Ferencz-körút 19 sz.). Annak közlésére 
kérnek bennünket, hogy Endreffy könyve náluk kapható, 
70 fillér előzetes beküldése mellett bérmentve. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A Molnár Hugó nyugalomba 

vonulásával megüresedett újvidéki ref. lelkészi állásra 
Horváth Lajos segédlelkészt választották meg egyhan-
gúlag. A választó közgyűlésen Tóth Sándor esperes el-
nökölt. — Az alsómihályii (Zemplén megye) ref. egyház-
község július hó 2-án Kajdy Menyhért alsódobszai lel-
készt választotta lelkészévé. 

Főgon d nok j el ölés. A drégelypalánki ref. egyház-
megye, mint értesülünk, Szilassy Béla földbirtokost, Szi-
lassy Aladár fiát akarja főgondnokául megválasztani. Ezt 
a tervet a legnagyobb örömmel üdvözöljük, mert Szilassy 
Bélában nemcsak nagynevű, de, a mi nálunk nem mindig 
szokott megtörténni, egyszersmind nagy és eröshitü vezért 
is nyer egyházmegyénk, a ki egyháza iránt való nagy 
szeretetét szóval és mindenekfelett tettekkel már eddig is 
nem egyszer megmutatta. 

Kitüntetés. Vásárhelyi József erdélyi püspöki tit-
kárnak Ferencz Szalvátor főherczeg „a katonai egész-
ségügy körül a háborúban szerzett különös érdemei el-
ismeréseiil" a vörös-kereszt ezüst díszérmét a hadiékít-
ménnyel díjmentesen adományozta. 

A balatonendrédi presbitérium Kájel Endre lelkész 
indítványára a tanítónak 300 K háborús fizetési pótlékot 
szavazott meg. 

Ág. ev. egyházkerületi gyűlések. A dunántúli 
ág. ev. egyházkerület közgyűlése augusztus 23-án Nagy-
kanizsán — a bányakerület közgyűlése szeptember 21-én 
Budapesten lesz. 

Felügyelöbeiktatás Alsólendván. Hálájának szépen 
adott kifejezést az alsólendvai ág. h. ev. gyülekezet, 
midőn a híres-neves Alsólendvai Bánffyak ősi fészkében, 
néhai való jó Kulcsár Györgynek, a nagyhírű prédikáczió-
írónak „poraiból mególemedett" eklézsiájában, a szét-
szórt csontokat összeszedegető, új egyházat szervező, 
imaházat és lelkészlakot, iskolát és templomtelket szerző 
fáradhatatlan első egyházi felügyelőjének, néhai Petrik 
Gyula alsólendvai ügyvédnek örökébe annak fiát, az ároni 
nemzetségből származó Petrik Dezső nagykanizsai mér-
nököt ültette és őt megható ünnepség keretében iktatta 
be felügyelői tisztségébe. A beiktató szertartást július hó 
9-én Varga Gyula esperes végezte. Az ú j felügyelő ér-
dekes történeti visszaemlékezésekkel átszőtt progranim-
beszéddel foglalta el atyja örökét, a kinek emlékére az 
alsólendvai egyház javára 200 K-ás alapítványt tett. (K. L.) 

Kántortanítónö Nemeskisfaludon..A belsősomogyi 
egyházmegye közgyűlése érdekes ügyben döntött. A ne-

meskisfaludi kántprtanítói állás megürült s a gyülekezet 
engedély kért arra, hogy az állásra nőt választhasson. 
Az engedélyt megkapta. 

Értekezlet a vallástanítás ügyében. E hó 15-én 
Budapesten a ref. főgimnázium dísztermében gyűlésre 
jöttek össze a pesti egyházmegye lelkészei, vallástanárai 
ós tanítói. Jelen volt Petri Elek püspök is. Az értekezlet, 
a melyen Nagy Ferencz esperes elnökölt, megbeszélés 
tárgyává tette a községi és állami iskolák vallás- és 
énektanítási anyagát és módszerét, a tankönyvek egy-
öntetű használatát, a szórványok vallástanításának kér-
dését. Az elnöki megn}dtó után Szabó Károly budapesti 
vallástanár ismertette a budapesti katekéía-testiilet által 
kidolgozott énektanítási tervezetet. Murányi János buda-
foki lelkész a katekhizmusi énekek nagyobb mértékben 
való tanítását hangsúlyozta. Szánthó Géza rákoscsabai 
lelkész az új tanterv némi módosítását javasolta s a 
lélek nélkül való emléztetés hátrányairól beszélt. Kör-
lelkészi tapasztalataiból mondott el egy jellemző epizó-
dot : biblia-történetből felel egy gyermek, folyékonyan 
szavalja a kézikönyv szövegét s egy mondat közepén 
egészen váratlanul megáll. „Tovább, fiam" — biztatja a 
körlelkész. „Nincs tovább — mondja a gyermek nyugodtan 
—, kilencz sor volt föladva s eddig van a kilencz sor." 
Keresztesi Samu zuglói s Szinok Zoltán erzsébetfalvai lel-
készek a tankönyveket méltatták és bírálták. Mády La-
jos újpesti lelkész a polgári iskolák vallástanításáról és 
tantervéről beszél s a szükséges reformok kidolgozása 
végett bizottság kiküldését javasolta. Fiers Elek hitoktató-
segédlelkész a tantervet bírálta s a túlhajtott kathekizá-
lás hátrányairól beszólt. Az egész vita anyagára dr. Ko-
váts Lajos, a budapesti katekhéta-testiilet elnöke reflektált. 
Sáfár Béla váczi lelkész a tankönyvek módszeréről, hasz-
nálhatóságáról értekezett, Czanik Béla segédlelkész egy-
háztörténeti olvasókönyv szerkesztését ajánlotta, Dr. Szabó 
Aladár budapesti lelkész köszönetet mondott az elnöklő 
esperesnek a gyűlés összehívásáért, mert üdvös eredmé-
nyeket remél attól, hogy ha ezeket a kérdéseket állan-
dóan napirenden tartjuk. Azt hangsúlyozza, hogy a jobb 
jövőért folytatott mindenféle igyekezet, ez értekezlet igye-
kezete is ama főgondolat felé irányoztassék, hogy az 
evangélium az azt megillető helyet nyerje el az élet min-
denféle viszonylatában. A mi a tanterv helyesebb mene-
tét illeti, ő azt javasolja, hogy az egyháztörténet tanít-
tassék a biblia-történet után s csak azután a hittan. 
Nagy Ferencz összegezte a vita folyamán elhangzott vé-
leményeket s a tankönyvek egységesítése mellett foglalt 
állást. Az értekezlet azzal végződött, hogy bizottságot 
küldött ki a szükséges munkálatok elvégzésére, javasla-
tok kidolgozására. 

Okos indítványok. A Dunántúli Prot. Lap-bari 
olvassuk a tatavidéki lelkészértekezletnek a napokban 
tartott gyűléséről írt tudósítást. Az értekezletnek két ha-
tározatát mi is lejegyezzük. Az egyik az, hogy Gyalókay 
Béla lelkész indítványára a lelkészértekezlet felkérte az 
egyházmegyei közgyűlést arra, hogy a református lelkészi 
karhoz nem méltó csekély háborús segélyt — a felsőbb 
hatóságok közbelépése folytán — emeltesse fel az állam-
hatalom által megfelelő módon annyira, hogy e czímen, 
e nehéz megpróbáltatással teljes időben, minden rendes 
és segédlelkész kaphasson segélyt, családi viszonyaira való 
tekintet nélkül. A második határozat: Besse Lajos tarjáni 
lelkész indítványa folytán felkérte az értekezlet az egy-
házmegyei közgyűlést arra, hogy mindazok a református 
lelkészek, kik a háborúba vonult tanítók helyett kény-
telenek az iskolai oktatást, teljesíteni, tekintet nélkül arra, 
hogy van-e tanítói oklevelük vagy nincs, felsőbb egyházi 



hatóságaink útján a törvényes 80 K havi összeget, az 
állani pénztárából megkaphassák. 

Adományok. A katonák vallásos irataira a gerjeni 
egyház 7 K-t, a vak katonák bibliáira Fráter Zsófia 10 
K-t, Patonay Dezső nagykőrösi lelkész 45'70 K-t (kon-
firmáltak adománya), a Prot. Arvaházra Szűcs László 
baranyahidvégi lelkész 6'50 K (konfirmáltak adománya) 
küldött. 

ISKOLA. 
Polgári leányiskola Berettyóújfaluban. Kulturális 

emléket emel a debreczeni ref. egyházmegye a refor-
máczió négyszázados évfordulójára, a jövő év őszére: 
Berettyóújfaluban polgári leányiskolát építtet. Az egyház-
megye kiküldött bizottsága gyűlést tartott Berettyóújfalu-
ban Dávidházy, János esperes vezetésével. Meghívták a 
tanácskozásra Jezerniczky Dénes főszolgabírót ós Szilágyi 
Lajos dr. cs. és kir. kamarás vezérkari századost, a 
„Külügy-Hadügy" alapítóját. Veress Bálint és Csernák 
Béla lelkészek ismertették az iskola létesítésének ügyét, 
kifejtvén, liogy nemcsak Berettyóújfalu közönsége, de 
az egész környék várja a polgári leányiskola szervezését, 
a mire égető szükség van. Az ülés folyamán Berettyó-
újfalu jeles szülötte, Szilágyi Lajos dr. százados fel-
ajánlotta, hogy az új intézet támogatására társadalmi 
mozgalmat indít és a szervezéssel járó költségekről ő 
fog gondoskodni. 

Adomány a sárospataki főiskolának. Dóczi Imre 
középiskolai főfelügyelő 200 K-t adományozott a sáros-
pataki főiskola és ezzel kapcsolatosan létesítendő inter-
nátus czéljaira. 

Milliós alapítvány. Péter András nagybirtokos negy-
ven esztendőn át buzgó és áldozatkész presbitere volt a 
szeghalomi református egyháznak. Evekkel ezelőtt felkérte 
a presbitériumot végrendeletének megőrzésére. Péter And-
rás e hó 3-án, 77 éves korában elhunyt. Az egyház-
tanácsnál megőrzött végrendeletét felbontották s kitűnt, 
hogy Péter András a szeghalomi egyházat tette általános 
örökösévé a közel két millió korona hagyatékban azzal 
a kikötéssel, hogy az egyház a vagyon jövedelmét tőké-
síteni tartozik mindaddig, míg az oly összegre emelke-
dik, a mely elegendő lesz egy gimnázium felállítására. 

A szatmárnémeti ref. tanítónőképzőintézet I. osz-
tályába július 1-től aug. 15-ig lehet folyamodni felvéte-
lért. A kérvény az igazgatósághoz czímzendő a következő 
mellékletekkel: 1. Iskolai bizonyítvány. 2. Anyakönyvi 
kivonat. 3. Orvosi bizonyítvány. 4. Honossági bizonyít-
vány. 5. Újraoltási bizonyítvány. Felvételek aug. 15—25 
között történnek. A II—III—IV. osztályokba már nincsen 
új növendék számára hely. 

Vallástanárválasztás. A budai ág. hitv. ev. egy-
házközség vallástanárválasztó közgyűlése 20 pályázó kö-
zül Farkas Győző budapesti segédlelkészt választotta meg. 

A pozsonyi ev. líczeumi internátus f. é. szeptem-
ber hó 1-én megnyílik. A növendékek felvétele iránt a 
kérvények minél előbb beküldendők a főprefektushoz. 
A díjak: III. fokozat 850 K, II. fokozat 550 K, I. foko-
zat 350 K, szeniori fokozat 250 K. — Az egyházközség 
fenntartja magának a szükséghez képest a díjemelést. 

Sárospatakért! A napokban 1000 K érkezett Iia-
dácsi György sárospataki theol. tanár czímére egy posta-
utalványon. A kísérő sorokban ezt írta a névtelen feladó : 
„Egy évi lelkészi fizetésemet odaadom a sárospataki fő-
iskolának. Ezerhatszáz koronából most küldök ezeret, a 
többit is megadom, ha a föld termését kezembe adja az 
Isten." 

Egyetemi magántanár. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter tudomásul vette dr. Nagy József kiskun-
halasi ref. főgimnáziumi tanárnak a budapesti egyetem 
bölcsészeti karán a „Franczia filozófia története az új kor-
ban" czímű tárgykörből egyetemi magántanárrá történt 
képesítését. 

A miskolczi ref. felsőbb leányiskola fenntartó-
testülete, mielőtt a leánygimnázium megnyitására vonat-
kozólag véglegesen határozna, tájékozódni kíván a meg-
nyitandó V. (ötödik) osztály várható létszáma felől. Ezért 
az igazgatóság ezúton hívja fel azokat, kik a leánygim-
názium V. (ötödik) osztályába be akarnak iratkozni, hogy 
ebbeli szándékukat f. hó 20-ig jelentsék be az intézet 
igazgatóságánál. A leánygimnázium felállítására vonat-
kozólag az intézet fenntartó-testülete a jelentkezők szá-
mának tudomásul vétele után fog véglegesen határozni. 
Vidéken lakók levél útján is jelentkezhetnek és a kik 
a felsőbb leányiskola IV. osztályát legalább jó eredmény-
nyel végezték, azok minden vizsgálat nélkül léphetnek 
át a leánygimnázium V. osztályába, a kik pedig a polg. 
leányiskola IV. osztályát végezték (legalább jó eredmény-
nyel), azok különbözeti, illetőleg fölvételi vizsgálatot tar-
toznak tenni, a melynek tárgyaira nézve az igazgató-
ságtól nyernek értesítést. A leánygimnáziumban a latin 
nyelv tanulása az V. osztályban kezdődik. 

GYÁSZROVAT. 
Fülöp Géza, a 3. honvédgyalogezred hadnagya, az 

olasz harczteren június 29-én gránáttól találva, 20 éves 
korában hősi halált halt. Halála gyászba borította Fülöp 
József körmendi ref. lelkészt, kinek még egy fia van a 
harczteren s egy másik fia orosz hadifogoly. — A gyá-
szoló család nagy gyászában őszinte részvéttel osztozunk. 

Csapó Ödön csajági ref. kántortanító, a mezőföldi 
egyházmegyei tanítóegyesület elnöke, 74 éves korában 
elhunyt. 

Pataky Béla, a esehkúti ág. ev. egyház nyug. fő-
tanítója, több egyházi és iskolai közlönynek munkatársa, 
f. hó 10-én 66 éves korában hirtelen jobblétre szende-
rült. Ravatalánál Nóvák Elek kővágóörsi ref. lelkész, 
sírjánál pedig Kádár Lajos nagykanizsai ref. lelkész 
mondottak búcsúbeszédet. 

Áldott legyen emlékük! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

PÁLYÁZAT. 
Irodalmi pályázat. 

Az Egyházi Könyvtárbizottság pályázatot hirdet a 
16—-17-ik század Magyar Református Egyházi Irodalom-
történetének megírására. Mindazok, a kik a. pályázatban 
résztvenni kívánnak, munkatervezetüket s egy kidolgo-
zott fejezetet 1917 márczius 31-ig alulírt bizottsági elő-
adóhoz küldjék be, szerző nevét tartalmazó zárt jeligés 
levél mellett. 

Az első díjat nyert mű szerzője 500 K tiszteletdíj-
ban részesül s megbízást kap a mű kidolgozására, íven- . 
kint 64 K íródíj mellett. A második legjobb munka szer-
zője 300 K tiszteletdíjat kap. 

Pápa, 1916 július hó 17. 
Dr. Antal Géza, 

biz. előadó. 



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 épüli minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szolja-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

r 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a «áffeseese&seeáe6i*eágais%3Ceá£«áeeXeie 

ff C s e r k é s ^ h í f a d ó t " 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gytíla. 
Előfizetési ára egész évre \ K 50 fílL, kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107, sz. 

KÜNZ 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 és női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

CSUHA ANDRAS Sí! S 
B U D A P E S T , I X . , R Á D A Y - U . 4 3 . L , 4 . 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. ós kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
\ párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
;etve. 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-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :r 

Első magyar villamos aröre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, sz ínházal , hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöliár-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő 
ségíí húros, vonós, fuvó- é8 ütő hangszereit 

Speczialist/i: vonós- és fuvóhangszcrek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedtík vétele és eladása 

Legnagyobb raktár é s 
= = = = = 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. 

I s k o l a h s g e d ü k 6 k o r . - t ó ! f ö l j e b b . 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Beformtftus 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 nagytiszteletű 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 1672 „ 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, V,, Akadémia-u. 4. 
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Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 
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EBRESZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, c sa -
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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. 
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GAZDÁK BIZTOSÍTO SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott i900-baii. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tű2> jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok 'dí jarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,98031 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,78653 K 

16 144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832,000"— K 
Biztosított érték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet állománya 19.200,505-— 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.-tói 1000 
kor.-ig te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegves-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül." 

Egy tábori lelkész 
harcztér i naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harczoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márczius idusán. Őszi imádság. Harcztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet, a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 X101 /2 n agy-
ságú, zsebbe tehető könvvecskének bolti ára e legáns vá-
szonkötésben 180 K, 10 drb vételnél 150 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 30 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBCN. 
m 

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 

99 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. 



Divatos 
ruhaaljak 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Síma_ lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 
Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatHozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőit és Katonatisztei! 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

ÚJDONSÁGOK! 
PAPP GÉZA: Egy tábori léikész harcztéri naplója 1.80 
IFJ. PÉTER KÁROLY: Református prédikátori tár II. kötet. . 4 . -
— Jézus nyomdokain* Egyházi beszédek, elmélkedések . . . . 4.— 
RÉVÉSZ IMRE: Bod Péter'mint történetíró . 1.50 
SEBESTYÉN JENŐ: dr. Kuyper Ábrahám —.30 
S. SZABÓ JÓZSEF: Debreczeni és sárospataki papok a reformá-

czió századában 1.20 
Tegnap és ma. Adalékok a sárospataki Ref. Főiskolának Mís-

kolczra való áthelyezése kérdésében . . . . . . . . . . 1.— 
ÜRMÖSI JÓZSEF: A lelkipásztori gondozás és a gazdaság szo-

cziális kérdése . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.— 

Kaphatók Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV*, Kamermayer Károly-u, 3* 

€ 

w 

•c 

€ 

€ 

FIORNYÁNSZKY VLKTOB CS. ÉS KJE. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 64515. 



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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKE1 P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belsó munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak ogy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K, 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Szentek legyetek! Nyáry Pál. — V e z é r c z i k k : „A végrendelkezők figyelmébe ajánltatik. . 
Sebestyén Jenő. — Második cz ikk : Tanterv, tankönyv, tanító. II. Fiers Elek. — Krónika : Ivánka—Rudnay kon-
zorczium. Csavargó gyermekek. Isten „ujjmutatása". Az igazi győzelem. Háborús bűnök. — Tárcza : A magyar 
biblia. Hamar István. — Külföldi hírek. — A mi ügyünk. — Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Szer-
kesztői üzenetek. — Pályázat. — Hirdetések. 

Ha tehát a véghetetlen magasságban lakozó Isten 
hozzám hajolt s könyörülő irgalmában az ő megmentő 
szeretetével magát rendelkezésemre bocsátotta, úgy hogy : 
közösségbe léphetünk, élhetünk és járhatunk vele, akkor 
erre a nagy hozzánkhajolásra meg kell adnunk a fel-
séges választ, a várt visszhangot, hogy a mi énünk 
zsarnok hatalmának lánczait, a Krisztus szabadítását hit 
által elfogadva, lerázzuk magunkról és alázatosan, ön-
tudatosan Isten rendelkezésére bocsássuk egész valónkat. 
Imé, ezt jelenti ez a komoly, határozott felhívás Isten 
részéről, melyre utalva, ezt mondja az apostol minékünk 
i s : Miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek 
legyetek teljes életetekben ! , 

Imé, tehát nem valami pápistás czerimóniát, sem 
nem valami túlzó irányzat követelését jelenti a nagy-
jelentőségű szó, viszont nem bűntelenséget, erkölcsi 
feddhetetlenséget, hanem viszonyt, a melybe be kell 
lépnünk, ha azt akarjuk, hogy Isten országa és az Is-
tennel való közösség ne csak üres beszéd, hanem való-
ság legyen életünkben. 

Ha valaha, úgy most igazán itt az ideje, hogy 
ilyen szentségben élő lelkipásztorok minél komolyabb 
bizonyságtételeikkel ilyen szentségre bírják gyülekezetük 
tagjait, hogy a Krisztus evangéliuma a gyakorlati élet 
megszentelésében mutatkozhasson a szabadság tökéletes 
törvényének. Értsük meg jól, maga a Jehova szól így: 
Szentek legyetek, mert én szent vagyok! 

Nyáry Pál. 

„A VÉGRENDELKEZŐK FIGYELMÉBE 
AJÁNLTATIK . . . " 

Kálvin praktikus érzékére nézve tipikusan jellem-
zőek ezek a szavak, a melyek most czímtil kerülnek ide 
egy vezérczikk fölé. Nem a Kálvin-korabeli genfi viszo-
nyokról akarunk ugyan itt szólni, de a kellő megvilá-
gítás kedvéért mégis közöljük e mondás eredetét. Mikor 
ugyanis a kálvinizmus virágkorában Genfben az egyház 

Az Élet Könyvéből . 

Szentek legyetek! 

„. . . Miképen szent az, a 
ki elhívott titeket, ti is szen-
tek legyetek teljes életetek-
ben ; mert meg1 van írva: Szen-
tek legyetek, mert én szent 
vagyok." I. Péter I.15—16. 

Sokan nincsenek tisztában a szentség fogalmával. 
Bűnfelenséget, tökéletes tisztaságot értenek alatta, midőn 
olvassák, vagy magok is vallást tesznek róla, hogy pél-
dául : az Isten szent. 

De ha a szentség fogalma csakugyan ezt jelentené, 
akkor soha sem lehetnénk szentek. Isten maga sem kí-
vánhatná tőlünk azt, a mivel egyedül ő rendelkezik: 
a bűntelenséget és tökéletes tisztaságot, pedig ugyancsak 
feltétlenül hangzik: Szentek legyetek, mert én szent 
vagyok! 

E fogalom igazi jelentésének megértéséhez vezet, 
ha megvizsgáljuk, mit jelent hétköznapi nyelvünkben a 
kifejezés: szentelni. 

— Szenteld nekem ezt az órát! 
— Szenteld nekem a mai napot! 
Ugy-e, tisztában vagyunk azzal, hogy mi e fel-

hívások értelme ? 
Szenteld nekem, ezt jelenti: add nekem, bocsássad 

rendelkezésemre ! 
Szentelni tehát, a szó vallásos értelmében, azt je-

lenti : Isten rendelkezésére bocsátani. Szentek azok, a 
kik életüket Isten rendelkezésére bocsátották, hogy azzal 
Isten szabadon rendelkezhessék. És ha most már a 
szentség fogalmával ezt a magyarázatát alkalmazni akar-
juk, az isteni szentség értelmének megvilágítására, egy-
szerre valami megkapó, eddig talán még soha így meg 
nem fontolt értelmét kapjuk e szónak: Isten szent, tehát 
Isten értünk van. rendelkezésünkre bocsátotta magát 
szent Fiában, az Úr Jézus Krisztusban. 



nagyszabású szocziális munkássága számára sokszor pénz 
kellett, vagy meglevő, de anyagilag még gyengén álló 
intézményeket kellett megerősíteni vagy továbbfejlesz-
teni, a genfi gyülekezet bölcs és praktikus vezérei sok-
szor hozták azt a határozatot, hogy az illető dolog vagy 
intézmény „a végrendelkezők figyelmébe ajánltatik ..." 

Ezek a szavak jutnak ma is az eszünkbe mindig, 
valahányszor kezdő és anyagi nehézségekkel kiizködő 
egyházi vagy egyháztársadalmi, egyesületi vagy szocziális 
intézményeinkre gondolunk. Jól tudjuk ugyan, hogy sok 
derék papunk dolgozik szerte az országban azon, hogy 
sok mindent ajánljon a végrendelkezők figyelmébe. De 
azt is tényként merjük leszögezni, hogy ez a munka 
csak szórványosan és nem elég öntudatosan, vagy egy-
általában nem is folyik olyan messzelátó szemmel, mint 
a hogy azt Genfben csinálták. 

Az egész kérdésre különben főleg akkor gondo-
lunk, a mikor egy-egy nagy hagyomány híre já r ja be 
az országot, a mikor egy nemes lelket hirdető gazdag-
végrendeletet bontanak fel valahol. Ilyen volt legutóbb 
Péter András szeghalmi gazdag földbirtokos végrendelete 
is, a ki mintegy 3000 holdat kitevő vagyonát az egyháznak 
arra a czélra hagyta, hogy abból egykor Szeghalmon 
ref. főgimnáziumot állítsanak föl. Csak tisztelettel és a 
legnagyobb csodálattal állunk meg a czél szépsége s az 
alapító lelke nagy értékei előtt. De azt meg viszont 
mindenki belátja, hogy ú j gimnáziumra nekünk most a 
legkevésbbé van szükségünk! És épen ez az eset az, 
a mely néhány olyan gondolat elmondására kényszerít 
bennünket, a melyek más, hasonló czélú alapítványok 
kihirdetésekor is fel-felébredtek bennünk. Nem akarjuk 
ugyan a végrendelkezők szellemét kritizálni, de egy ér-
dekes jelenségre azért mégis fel akarjuk a figyelmet 
hívni. És ez az, hogy nálunk a végrendelkezők — talán 
mivel nincsenek eléggé tájékoztatva a modern egyházi 
élet kívánalmai felől — meglehetősen szűk térre szorít-
ják adakozásuknak gazdag jókedvét. Gimnázium, ösztön-
díjak vagy általánosságban az egyház: ezek rendesen 
az örökösök. De mekkorát lendülhetne az egyházi élet, 
ha a modern kor nagy kívánalmai felé . fordítanék a 
végrendelkezők figyelmét, ha az ilyen gazdag emberek-
nek fokozott czéltudatossággal magyaráznék azt, hogy 
mit jelent például a sajtó és nyomda a mi kezünkben, 
mit a keresztyén szépirodalom, a theol. tudományos 
irodalom fejlesztése, az ifjúsági munkák sokféle ága, a 
nőképzés felkarolása, stb. Azután a szocziális munkák 
százféle formája, a melyekel itt felsorolni is nehéz. 
Hagyják tehát most már valami ilyenre is azt a vagyont, 
a mit Isten nemes sáfárságra egy életen keresztül reá-
juk bízott. Miután azonban nálunk még csak a gimná-
zium gondolata az, a mi legismertebb, legnépszerűbb és 
igazán belegyökerezett már a legegyszerűbb és legöre-
gebb czívis lelkébe is, tehát természetes, hogy a vég-
rendelkezéskor is csak erre emlékezik. Azonban épen 
azért kellene a modern egyházi élet szükségeit czél-
tudatosan a végrendelkezők figyelmébe ajánlani, hogy 

most már ezekre is gondoljanak. Nem hisszük, hogy 
egy-egy ilyen gazdag ember — hogy csak példákat 
hozzunk fel — ne lelkesednék például egy ref. kór-
házért vagy leány nevelőintézetért, vagy ne látná be egy 
erős sajtóalap szükségességét, a melynek segítségével 
például a mi népies vagy ifjúsági, vagy egész nemes 
irányú szépirodalmunkat, tudományos folyóiratainkat (sőt 
egy napilapot is) gazdagon lehetne támogatni, vagy eset-
leg fenn is tartani. Ezért van szükség ezeknek a mo-
dern szükségeknek állandó és őszinte féltárására. És 
nagyon jól tenné valamelyik egyesületünk, vagy' bárki 
is, ha kis traktátus formájában szépen, színesen, népi-
esen ismertetné mindazokat az intézményeket, terveket, 
czélokat, a melyekre egy ref. embernek, ha végrendel-
kezni akar, gondolnia lehet és illik. Ráfér ez a tájékoz-
tatás népre és intelligencziára egyaránt. Hadd adakozzék 
és hagyományozzon ezután mindenki oly czélokra, a 
melyek neki a legjobban tetszenek, vagy a lelkéhez leg-
közelebb állnak. w 

Sebestyén Jenő. 

TANTERV, TANKÖNYV, TANÍTÓ. 
II. 

A mikor a vallástani kézikönyvekről beszélünk, óva-
kodunk attól a sokszor kísértő ferde felfogástól, hogy 
talán a tankönyveken áll vagy esik vallástanításunk jö-
vője. A kézikönyvet úgy értékeljük, hogy az csak egyik, 
egyáltalán nem döntő hatású eszköze munkánknak. Az 
iskolának, a tanítónak már adnia kellett azt, a mit a 
gyermek a kézikönyvéből utólag összegezésképen átvesz, 
csupán az emlékezetében való megrögzítés végett. Nagy 
baj, ha mindent a tankönyvből kap s abból, mint „első 
kézből" kapja, mert akkor semmit sem kap. 

Nem állítunk fel nagy igényeket a tankönyvekkel 
szemben, csak azt várjuk el tőlük, hogy egyszerű, vilá-
gos és rövid összefoglalói legyenek élőszóbeli tanításunk-
nak. Nincs más igényünk, csak az, hogy a tankönyvírók 
szálljanak le a gyermek stílus-készségének a színvona-
lára s beszéljenek a gyermek egyszerű nyelvén s ne 
rendezzenek stílusbeli akadályversenyeket a gyermek 
számára. Különösen áll ez a Szentírás szavainak idé-
zésekor. Hogy csak egy szürke példát említsünk a sok 
közül: miért írják át szószerint a Bibliából a piinkösti 
tömeg kérdését: „Nemde, nem egyszerű galileusok-é 
ezek ?" Ezt a gyermek nem érti s szép tőle, hogy nem 
érti, mert ez nem magyar beszéd. Hol van megírva, hogy 
a Biblia stílusát nem egyszerűsíthetjük a tankönyvekben, 
ott, a hol erre égetően szükség van ? 

Nem bocsátkozunk a tankönyvek részletes bírálatába. 
Csak egy szerény kérdést legyen szabad a tankönyv-
bíráló bizottságok elé terjeszteni: miért Íratják a hittani 
kézikönyveket kérdés-feleletekben ? Úgy tudjuk, hogy a 
kérdés-feleletben írott tankönyveken már túladott a mo-
dern pedagógia. Az úgynevezett „kérdve-kifejtő tanalak" 
igen értelemfejlesztő, stíluscsiszoló ós eredményes közlési 



mód a gyermek számára, de — és ezt hangsúlyozzuk — 
kizárólag csak az élőszóbeli tanításnál jöhet alkalmazásba. 
A könyv nem tanító, hanem csak taneszköz s természe-
ténél fogva nem más, mint mechanikai közlő-taneszköz s 
ezzel már megmondtuk azt is, hogy más tanalakot nem 
használhat, mint azt, a mit a módszertan „közlő tan-
alak"-nak nevez. Ha tehát a közlő „eszköz" kérdez és 
felel, akkor ez: fából vaskarika. 

Ha taneszközökről beszélünk, idetartozik az a kérdés 
is, hogy miért nincs ott a Szentírás a tanító kezében a hittan-
órán s miért nincs benne az iskolásgyerek táskájában. El-
harapódzott „szakvélemény" pedagógus-körökben az, hogy 
a Szentírás nyelve nehéz, a bibliafordításunk avult és a 
gyermek nem érti. Ezekről lehet beszélni. De abban téved-
nek ezek a „szakvélemények", hogy a Szentírást úgy fogják 
fel, hogy az is „taneszköz". Pedig nem az. Nem eszköz, 
hanem czél. Czél abban az értelemben, hogy a gyermeket 
hozzászoktassuk, vele megbarátkoztassuk, számára azzá 
tegyük, a mi voltaképen való lényege: Életnek Könyve. 
Ennek a czélnak lehetnek akadályai, hisz minden vala-
mire való czél-nak lényeges ismertetőjele az, hogy aka-
dályai vannak. Dicsekedni szoktunk, s méltán dicsek-
szünk azzal, hogy a kálvinizmus milyen szép jellemeket 
nevelt a világ számára. Ha ma apadóban van az ilyen 
jellemek száma,. annak az az oka, hogy kevesen foglal-
koznak a Bibliával, mint jellem tükörével. Nekünk nincs 
misénk, gyóntató-székíink, Mária-kultuszunk, nekünk egyet-
len kincsünk van: a Biblia. S ha ez van, vele olyan 
gazdagok vagyunk,'hogy nincs szükségünk semmi másra. 
Miért van kálvinista iskola, hitoktatás, ha azt a kincset, 
a mellyel állunk s a mely nélkül esünk: nem czélja a 
gyermek kezébe, iskolás-tarsolyába, padja fiókjába adni, 
tenni. Nem való a gyermek kezébe a teljes Biblia ? Jó, 
legyen szemelvényes Biblia. Nem alkalmas a gyermek 
számára a fordítás nyelve? Adni kell újat. 

A tanterv s a taneszköz nem fog erőteljes kálvi-
nista egyéniségeket adni a világnak s nem teheti a Bib-
liát az egyének életének tényezőjévé. Ehez élő személyi-
ség kell, s ez a tanító. Róla beszélgetünk legközelebb. 

Fiers Elek. 

KRÓNIKA. 

Ivánka—Rudnay-konzorcsium. 
Nekünk ebben a szomorú pörben — semmi jogítélet-

alkotó jogunk nincs. Kétes dicsőség lenne a szállító pré-
post nevet aláhúzni és kiemelni. A közvélemény ilyen 
esetekben — a görög tragédiák kórusához hasonló, mely 
az események és ítéletek fonalát nem tartja és nincs is 
hivatva kezében tartani. Ellenben kötelesség felemelni a 
szavunkat épen e pör kapcsán, a való élet lényeinek 
irányzatos beállítása, külön szempontok szerint való meg-
világítása, illetve sötétben tartása ellen, a hogy azt kó-
rusvezető lapjaink nagy része teszi. Ez egész pört, mint 
a meglévő társadalmi rend csúf kis miniatűrjét s a 
vádlottak élesen rajzolt profilját mint siilyedt társadalmi 

osztályok arczképeit állítják elénk. A V—g külön e 
czélra kiküldött tudósítója merész általánosítással min-
dennap a romlott és avult társadalmi osztályok (értsd : 
papok) iránti mély megvetéssel távozik a tárgyaló-te-
remből. Hasábos tudósításokban, tárczaszerű czikkekben 
tálalja, mint egy ízletes csemegét, olvasói elé. De 
nemcsak ezt a — ismételjük — rendkívül szomorú 
pört, hanem általában minden foltot s minden botlást (de 
csak egy bizonyos társadalmi réteg botlásait) mint adút 
játssza ki a saját progresszív eszméi érdekében. Vájjon 
miért közölte volna a Népszava a mult héten Legsötétebb 
egylláztörténelmi adaték cz. alatt e helyen megírt esetet 
jóval előbb már hosszú hasábos czikkben ? . . . De mél-
tóztassék fellapozni pl. a V—g július 26-iki számát s 
megkeresni az Ivánka-pör kiabáló, alczímekkel ellátott 
aktái után valahol a napihírek között szerényen kisbetű-
sen meghúzódó hírt a — posztócsalókról ? Jelen sorok 
írója tavalyi kórházlátogatásai közben nem egy magyar 
alföldi legényre akadt, kinek amputált csonka lába s 
keserű panasza a pókhálószövetekről beszélt. Ha a közön-
ségnek szenzáczió kell, ha ilyen érdekesség-injekcziókkal 
kell a lap életerejét fenntartani, miért hallgatnak, amilyen 
mélyen csak lehet, .ezekről a leghidegebb és vért forraló 
szenzácziókról? . . . Miért? Talán azért, mert a pókháló-
posztót nem megtévelyedett segédlelkészek vagy prépos-
tok, hanem — mi tagadás — testvérek szállították? 

Csavargó gyermekek. 
Rongyos ruhájú, gondozatlan arczú, sápadt, beteges 

kinézésű fiúcska ugrik fel a haladó villamosra duplán 
bő czipőben, lyukas kalapban. 10—11 éves lehet. Kezé-
ben képeslapokat szorongat vagy kéttuczatnyit, murcosat, 
a sok használattól kopottat. Befurakodik a népes kocsiba. 
Megáll mindenki előtt. Mindenki elé kiilön-külön odatartja 
levelezőlapjait szomorúan, szótlanul, mintha árulná . . . 
Nem veszi senki; talán nem is azt akarja . . . Az utasok 
előkotorják tárczájukat és pár krajczárral megváltják a 
vásárt. Csak ez a czélja. A levelezőlap csak suba, a 
mely alatt a tenyér alamizsnafillórért reszket. Arcza szót-
lan szomorúsága kiszámított: vele az emberi szívek meg-
indulására, krisztusi indulatára számít . . . Es most úgy 
érzi, hogy erre mindig számíthat — most így, majd ké-
sőbb más módon . . . Es ebből meg lehet élni is . . . 
így, könnyen . . . dolog nélkül, képeslappal, szomorú 
arcczal, rongyos ruhával . . . És eszembe jut Hugó Vik-
tor, a ki valahol azt mondja, hogy az emberek bűne a 
gyermekek csavargásával kezdődik . . . S mi tudjuk, hogy 
a gyermekek csavarogni a bűnös nyomorúság dologtalan 
tanyáiról indulnak el . . . De sokat el kellene járnunk 
nekünk is ezekre a tanyákra! . . . 

Isten „ ujj mutatása". 
Az angolok egyik előkelő lapja a görögök tatoi 

erdőégésének rettentő borzalmaiban Isten ujjmulatását, 
büntetését akarja látni. Habozik a görög: Isten sürgeti 
döntésre. Nem hajlik az ántánt felé: Isten büntetése 



sújtja. A mily fennkölt keresztyéni lélekre vall a hábo-
rúban is érezni Isten kegyelme hűségét, a mely szeren-
csénkben, szerencsétlenségünkben, győzelmünkben, vesz-
teségünkben, életünkben, halálunkban is örök, époly 
gyarló emberi gondolat az Istent, a szerető békesség-
Istenét az emberi gonoszságok pusztító tüzébe rántani, 
hatalmát, erejét ilyenképen aljas emberi szenvedélyek 
és érdekek szolgálatába kényszeríteni! Mintha bizony 
nem az emberi gonoszság és bűn, hanem az Isten keze 
gyújtogatná fel Isten szép földjén a hatalmas erdőket! 
Mintha az Úrnak rengeteg irtó tüzére lenne szüksége, 
hogy azok borzalmas égésével világítson bele az emberi 
lelkek sötétségébe és gyilkos lánggal égő tölgyek recse-
gésére, hogy megértesse akaratát az emberekkel . . . 
Vájjon nem gyujtott-é hatalmasabb lángot a Golgothán 
a „Világ Világosságú"-ban? . . . Vájjon nem fényesebben 
csendült-é meg akarata a békesség nagy karácsonyi 
himnuszában: „Dicsőség a mennyben . . . békesség a föl-
dön ..." 

As igazi győzelem. 
itt is, ott is, mindenfelé „fegyvereink győzelméért" 

száll fel az imádság a seregek Urához ! Itt is, ott i s ! 
A francziáknál és angoloknál is — a németeknél i s ; az 
olaszoknál, oroszoknál is — nálunk is! Itt is, ott is 
„fegyvereink győzelméért" imádkozik teljes szívből min-
den háborús nemzetek apraja, nagyja. Imádkozunk mi 
is! Ó ! hogyne imádkoznánk! Imádkozzunk is tovább is, 
mi is kitartóan és hittel, de a mi imánk az legyen in-
kább, hogy a Krisztus győzzön az emberi lelkeken, min-
den emberi szívben, minden népen, az egész világon és 
akkor, mely veszte örökké, győzni fog itt a jó , . . e ez-
után kezdődik az élet, az örök üdvösség s érette a mennybe 
repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre 
leszállani!. . . (Petőfi: Az ítélet). 

Háborús bűnök. 
Kant, az örök békéről elmélkedve, többek között 

azt mondja, hogy a háború azért rossz, mert több rossz 
embert teremt, mint a mennyit elveszt. A dolog nem, 
egészen így áll. A háború nem szüli a rosszat, hanem 
csak kiválasztja; megmozdítja azt is, a mi rossz, azt is, 
a mi jó. A rossz is, a jó is megvolt az emberben már 
a háború előtt is, de szunnyadozott a békesség csend-
jében, — ott is nyugtalanul. Jönnek azután a nagy 
idők. Nagy idők azért, mert nagy mértékben hatnak a 
bennük élőkre. Megmozdítják az emberi lelkeket, jót, 
rosszat egyaránt és kiváltanak belőlük nagy indulatokat, 
jót, rosszat egyaránt. Csak azt váltják ki, a mi jó-rossz 
potenczialiter már megvolt bennük . . . Nem kellett tehát 
teremteni. És ezeket a nagy indulatokat látjuk ma meg-
mozdulni, megnyilatkozni magunk körül — itthon is, a 
fronton is. Jót és rosszat egyaránt. Nagy erényeket és 
nagy bűnöket: a magát odaadó áldozatkész krisztusi 
szeretetet és az ezt is megvámoló, nem : megzsaroló, több : 
meglopó, sőt ennél is több : elsikkasztó kapzsiságot. Nagy 
idők nagy árja mossa-mossa az emberi lelkek aranyát a 

feneketlen mélységekből és nagy idők nagy bűnei tel-
hetetlen zsákokkal gyülekeznek össze a nagy prédára. 
Nemcsak a hadi szállításokban, hanem a hadi jótékony-
sági mozgalmakban is panamát, csalást, sikkasztást lá-
tunk ! 0 ! nem a háború teremtette meg ezeket a gonosz 
indulatokat, az csak felkeltette az alvó potencziákat!! 
Itt van az Isten ujja1 A szívekről fellebbentett egy 
nagy fátyolt, mely önhittekké tett bennünket és nem 
láttunk le egészen a mélységekbe, nem vártunk ennyi 
bűnt az emberi szívekből, a mennyit a háború kiválasz-
tott. De azért te, nagy filozófus! — álmodunk és remé-
lünk tovább is teveled és várjuk, a sötétbeható távolból 
is várjuk álmaink valóságát: az örök békét!. . . El kell 
jönnie! . . . És eljön, de csak akkor, ha „az az indulat 
lesz" bennünk . . . 

TÁRCZA. 

A magyar biblia. 
E lap egyik közelebbi számában V. T., a magyar 

bibliáról írván, erősen hangsúlyozta annak modern, élve-
zetes, sőt költői fordítását. Követelésében sok a .jogosult-
ság. Különösen jogosultnak tartom az élvezetes, költői 
fordítás követelését a szentírás ama részeinél, a melyek 
az eredeti szövegben is költői. formát mutatnak. A mi 
magyar bibliafordításunk, még revideált szövegében is 
(néhány csekély részt kivéve, pl. Bir. 5. fej., Énekek 
Éneke), teljesen figyelmen kívül hagyja ezeket a költői 
formákat s merő prózában adja azokat vissza. A minek 
természetes következménye az, hogy bármilyen erőteljes 
is a fordítás, elvész benne az eredetinek költői szépsége. 
— V. T. felsóhajt, hogy ugyan kinek lesz bátorsága a 
bibliát úgy fordítani le magyarra, mint a hogy Baksay 
lefordította Homéroszt ? S hozzáteszi, hogy ehhez persze 
Lélek kellene! Ez kell mindenek előtt. De kell az ere-
deti szövegnek tiszta, világos, kritikai ós exegetikai ala-
pokon nyugvó ismerete is. S kellene mindezeken felül 
még az a hatalmas költői erő, mely Baksayt jellemezte. 
Kiben van ez mind meg egyetemben? Bennem megvan 
az első, s jó részben talán a második is; de a harmadik 
tekintetében még álmomban sem merném magamat Bak-
sayhoz hasonlítani. De mivel bibliai tanulmányaim köz-
ben a költői darabok szépsége önkéntelenül is megraga-
dott s a fordításban szinte ellenállhatatlanul vitte tollamat 
a versformára, alább adok e kisérletek közül egy részt 
mutatóba. Ahhoz kommentárul csak azt fűzöm hozzá, 
hogy a fordítás kritikai szövegen s exegetikai alapokon 
épült fel, s igyekeztem benne a verses forma mellett is 
megtartani a szöveghűséget. A héber versformát, a, mely 
maga sem következetes, nem követtem, hanem alexan-
drinusos fordítást adtam, a melyben a hemistichosokat a 
legtöbb esetben egy-egy alexandrinusra bontottam fel. 
A héber stichosök kezdetét a nagybetűvel kezdődő sorok, 
a vers kedvéért szükségessé vált pótlásokat pedig a kur-
zív szedés jelzik. 



Adom ezt a kísérletet. Valeat quantum valere j)otest. 
Hátha kedvet kap belőle más is, a kinek nagyobb költői 
tehetsége van, mint nekem! 

Esaiás próféta könyvének első fejezete. 

2. Halljátok meg egek és föld figyelj ide . . . 
mert a Jahve szólott! 

Fiakat neveltem, hatalmassá tettem . . . 
s elpártoltak tőlem ! 

3. Az ökör ismeri, a ki őt megvette, 
a szamár is az ő urának jászolát . . . 

Oh de nem ismeri Izrael, én népem 
nem akar érteni! 

4. J a j ! te vétkes tömeg, te bűnnel terhelt nép, 
Gonoszok fajzatja, bűnbe merült tiak! 
Elhagyták ők Jahvet, megvetette lelkük 

Izraelnek Szentjét!2 

5. Hol sújtsak még rátok? . . . tovább hűtlenkedtek . . . 
Beteg az egész fő, az egész test senyvedt! 

6. Talptól fejtetőig nincs már benne épség . . . 
Csupa seb és verés s egész friss sújtások! 
Nincsen se kinyomva, nincsen se bekötve 

s olajjal lágyítva! 
7. Országtok pusztaság, . . . városaitokat 

tűz emésztette meg . . . 
Szántóföldeteket szemetek láttára 

idegen emészti!3 

8. Sionnak leánya egymagára maradt, 
mint a szőlő-kunyhó; 

Miként a kalyiba az ugorka-földön, 
és miként a város, melyet ostromolnak! 

9. Ha a Ser'gek Ura nem hagyott vőn' bennünk 
egy kis maradékot, 

Olyanná lettünk vőn', miképen Sodorna, 
s Gomorához lettünk volna hasonlóvá! 

10. Halljátok meg tehát a Jahvenak szavát 
Sodorna fej'delmi! 

Gomorának népe vedd be füleidbe • 
Istenünk intését! 

11. Mire való nékem sok áldozatotok? 
ezt mondja a Jahve. 

Jóllaktam a kosok tűzáldozatával 
s a hizlalt barmoknak kövérségeivel . . . 

S a tulkok, bárányok s bikáknak vérében 
nincs gyönyörűségem! 

12. Hogyha eljöttök is arczom látására, 
Kicsoda kívánja mindezt kezetekből ? ! 

13. Pitvarim udvarát ne tapossátok hát! 
Hiábavaló az ajándék hozása ; 

a jóillat-tétel utálat előttem ! 

1 Az 1. verset, mint nem eredetit, elhagytam. 
3 Elmaradt a „hátratériiltek" glossza. 
3 Elmaradt a „pusztaság, mint Sodorna pusztulása" glossza. 

Újhold és a szombat merő gyülekezés . . . 
nem viselhetem el a bűnt1 s az ünneplést 

14. Ujholdaitokat s gyülekezésteket 
megutálta lelkem . . . 

Terheiinmé váltak, hordozni eluntam ! 
15. Ha kinyújtjátok is kezeteket hozzám: 

elfordítom szemem ! 
Ha sokasítjátok könyörgésiteket: 

nem hallgatok rá juk! 
16. Kezetek csupa vér! . . . mossátok t i sz tá ra . . . 

Távolítsátok el gonoszságitokat 
én szemeim elől! 

17. Szűnjetek meg végre gonoszt cselekedni; 
tanuljátok meg a jónak cselekvését! 

Törekedjetek az igaz ítéletre; 
szorítsátok vissza az erőszaktévőt! 

Védelmezzétek meg az árvának ügyét; 
pereljétek ki az özvegy igazságát! 

* 

18. Jertek hát, pereljünk! ezt mondja a Jahve. 
Hogyha bűneitek skárlátpirosak is : 

fehérekké válnak, miként a hóesés ! 
S ha vérszínűek is, miként a karmazsin : 

Olyanokká lesznek, mint a fehér gyapjú ! 
19. Hogyha készek lesztek és ha rám hallgattok 

éltek akkor majd az országnak j aváva l . . . 
20. De ha húzódoztok s engedetlenkedtek: 

fegyver által lészen megemésztetéstek!2 

* 

21. Mint lett paráznává a hűséges város, 
A mely telve vala igaz ítélettel, 

s melyben az igazság talált nyugvóhelyet!a 

22. Ezüstöd salak lőn, borod hamisított!4 

23. Fej'delmid lázadók, tolvajok barát i . . . . 
mindegyik közülök vesztegetésre vár 
s szalad a sáp után! 

Az árva nem talál náluk igazságot, 
s az özvegynek pere nem juthat elébük! 

24. Azért így szól az Úr, 5 Izrael Erőse: 
Elégtételt veszek ellenfeleimen 

s megállom boszúmat ellenségeimen! 
25. Visszafordítom rád bűnt büntető kezem . . . 

kohóban olvasztom a te salakodat, 
s úgy távolítom el minden te ólmodat! 

26. S visszaadom néked hajdani bíráid', 
s tanácsadóidat, a kik egykor voltak! 

Megint ez lesz neved : igazság városa, 
a hűséges város! 

27—28.6 

* 

1 A LXX. fordítása szerint: böjtöt. 
2 Elmaradt a „mert a Jahve szája szólott" glossza. 
3 Elmaradt a „most gyilkosok" glossza. 
4 Elmaradt a „vízzel" glossza. 
5 Elmaradt a „Seregek Ura" glossza. 
s Elmaradtak, mint későbbi betoldások. 



29. Bizony, szégyent láttok cserfáitok miatt, 
melyeket szerettek . . . 

A kertek miatt is, mikben gyönyörködtök, 
megpirul arczotok! 

30. Mert olyanok lesztek, a milyen a cserfa, 
melynek elhullt lombja, 

Es a milyen a kert, melynek vize nincsen! 

31. Es a nagyhatalmú válik majd csepüvé, 
és az ő munkája válik majd szikrává. . . 

Mindaketten együtt borulnak majd l á n g b a . . . 
s nem lészen majd senki, ki őket eloltsa ! 

Hamar István. 

K Ü L F Ö L D I HÍREK. 

Patrona Bavariae. Nemcsak Hungariának, de Bava-
riának is van most már „Patronája". A bajor katholikus 
érsekek és püspökök május 12-én tartott gyűlésükben 
kapták meg azt a dekrétumot, a mely szerint a pápa 
Máriát egész Bajorország védőszentjévé emeli és ilyenül 
deklarálja és megengedi, hogy tiszteletére május 14-ét 
ünnepeljék. 

A Gusztáv Adolf-Egyesület központi választmányá-
nak elnöke, Hartung lipcsei szuperintendens nyugalomba 
vonult. Utódja az elnöki székben Rendtorf lipcsei tanár 
lesz, a ki eddig az egyesületi jegyzői tisztet töltötte be. 
A választmány jegyzője Cordes szuperintendens lesz. 

Az özvegyégetés Indiában még mindig nem szűnt 
meg teljesen, a szigorú tiltó törvények daczára sem. 
Mint az „Alig. Missions-Zeitschrift"-bői olvassuk, egy 
előkelő hindunak fiatal felesége férje halála után annak 
ravatalánál ruháit petróleummal öntötte le és így hajtotta 
végre azt, a mi azelőtt nagy ünnepélyességgel történt. 

A MI Ü G Y Ü N K . 

A Kálvin-Szövetség lelkészi konferencziája. 

Szövetségünk augusztus 15-töl 18-ig négy napra 
terjedő konferencziát rendez a lelkészek számára Loson-
czon. A konferenczia végeztével, augusztus 19-én, a kon-
ferenczia résztvevői számára kirándulást tervezünk Szliács-
fürdőbe és a zólyomi várhoz. 

Ez alkalommal is nem az a szándékunk, hogy, a 
résztvevők számát tekintve, nagyarányú konferencziát 
rendezzünk, hanem az, hogy konferencziánk bizalmas, 
meghitt, baráti jellegű legyen. 

A részvétel díjtalan. Kedvezményes árú vasúti je-
gyekről gondoskodunk. Az elszállásolásokról úgy gondos-
kodtunk, hogy lesznek díjtalan szállások magánházaknál 
s lesznek mérsékelt árú szállodai lakások. Az ebéd- és 
vacsora-étkezés közös lesz, az egyik losonczi szálloda külön 
helyiségében, ennek díja összesen, naponként 5 korona. 

Az értekezletek jó idő esetén a losonczi fürdő kies 

parkjának nyári helyiségében, kedvezőtlen idő esetén 
zárt helyiségben tartatnak. 

A jelentkezések augusztus o-ig küldendők be a ref. 
lelkészi hivatal czímére Losonczra. A jelentkezések alkal-
mával jelezzék a konferenczia résztvevői, hogy hol óhaj-
tanak szállást: magánháznál ? vagy szállodában ? 

A napi gyűlések közös áhítattal kezdődnek és azzal 
végződnek. A reggeli áhítatot követőleg két kérdést te-
szünk megbeszélés tárgyává, az esti áhítatot megelőzőleg 
egy előre program inunkba vett kérdés s a résztvevők 
által a jelentkezéskor kívánt egy-két téma kerül napon-
ként megvitatásra. Az esetleges délutáni szabad órákat 
sétákra vagy társasjátékokra fordítjuk. 

Délelőttönként a lelki/pásztor egyéni élete és gyü-
lekezeti munkássága körébe vágó kérdéseket beszéljük 
meg. Az előbbi csoportban az alábbi témák kerülnek 
sorra: 1. A papi élet méltósága és feddhetetlensége. 2. 
Hogyan emelhetjük a papság szellemi és anyagi szín-
vonalát? 3. Miért vannak ellenségeink ós hogyan visel-
kedjünk azokkal szemben ? 4. A mindennapi imádság 
ós bibliaolvasás, mint a papi hivatás erőforrása. A má-
sodik csoport témái a következők: 1. Hogyan tehetjük 
istentiszteleteinket látogatottabbakká és egyházi életünket 
melegebbé? 2. Hogyan teremtsünk egyházi fegyelmet? 
3. Hogyan neveljünk világi vezető embereket gyülekeze-
teink és egyházaink számára ? 4. A reformáczió 400-ados 
évfordulójának megünneplése gyülekezeteinkben. 

A három első estén az alábbi háborús kérdéseket 
vitatjuk meg: 1. A háború jótékony és kártékony hatása 
népünkre. 2. A háborús idők és a családi élet tiszta-
sága. 3. Mit csináljunk a harczterekről hazatérőkkel ? 
A búcsúeste témája: A helyi Kálvin-Szövetségek, mint a 
kálvinista öntudat megerősítői. 

Minden kérdésre egy-egy órai időt szánunk, a mely-
ből 15—20 perczet a bevezető előadás foglal le, a többi 
időt pedig a megbeszélés. A mennyiben egyes kérdé-
sekhez nagyobb számmal kívánnak a résztvevők hozzá-
szólani, a rendelkezésre álló időt arányosan fölosztjuk. 

Itt említjük meg, hogy az eddigi jelentkezők már is a 
következő témák megbeszélését kérték: 1. Állásfoglalá-
sunk a modern zsidósággal szemben. 2. Evangéliumi 
iratterjesztésünk helyi és országos szervezése. 3. Szép-
irodalmi igényeink s azok megvalósítása (lapalapítás). 
4. A hősök emlékének megörökítése. 5. Országos sajtó-
iroda. 6. Ellentétek kiküszöbölése egyháztársadalmi éle-
tünkből. 7. Rokkant katonák alkalmazása egyházainkban. 
8. Hogyan evangélizáljunk ? 

Az egyházhivatalnokok betegsegélyzö intézmé-
nye érdekében indított mozgalmunk napról napra széle-
sebb körökben kelt igen komoly érdeklődést. A refor-
mátus tanítók országos egyesületének hivatalos közlönye, 
a Tanítók Lapja, legutóbbi számának vezetőhelyén mél-
tatja s csaknem egész terjedelmében közli dr. Kováts 
István theol. tanárnak lapunk 16. számában e tárgyról 
írott czikket. — A Dunántúli Prot. Lapban pedig azt 
olvassuk, hogy a pápai református egyházmegyei tanító-



egyesület július 28-án tartandó gyűlésének kiemelkedő 
pontja az egyházi hivatalnokok betegsegélyezéséről szóló 
indítvány tárgyalása. Ugyancsak a Dunántúli Prot. Lap-
ban olvassuk, hogy a beísösomogyi ref. egyházmegye köz-
gyűlése is foglalkozott az indítvánnyal s azt némi módo-
sítással magáévá tette. 

EGYHÁZ, 

Szavazatbontás. E hó 25-én Petri Elek püspök 
elnöklete mellett dr. Szőts Farkas, Nagy Ferencz és bil-
kei Pap István bizottsági tagok részvételével történt meg 
a megüresedett egyházkerületi tisztségekre beadott sza-
vazatok felbontása. Az egyházkerületnek 281 egyházköz-
sége közül leszavazott 279, összesen 334 szavazattal s 
így az abszolút többséghez 168 szavazat volt szükséges. 
A lelkészi tanácsbirói állásra Lukácsy Imre dunavecsei 
lelkész 247, Szalay Ferencz szaporczai (Felső-Baranya) 
lelkész 208, Haypál Benő budapesti lelkész 165 szava-
zatot kapott, a többi szavazat megoszlott s így a két 
előbbi abszolút többséget nyert. — A világi tanácsbírói 
állásra bátori 'Sigray Pál budapesti presbiter nagy szó-
többséggel (251 szavazattal) választatott meg. Győrffy 
Balázs kecskeméti főgondnok 77 szavazatot nyert, — 
A lelkészi aljegyzői állásra Bocsor Lajos tengődi lelkész 
205, Kulifay László abai lelkész 165, dr. Kováts István 
theol. tanár 150, Patonay Dezső nagykőrösi lelkész 89, 
Forgács Gyula péczeli lelkész 59 szavazatot nyert. így 
abszolút szótöbbséget egyedül Bocsor Lajos nyert, dr. 
Kováts István és Kulifay László között szeptember 30-iki 
terminussal új szavazás lesz. — Világi aljegyző dr. Jal-
soviczky Károly kultuszminiszteri titkár lett 257 szava-
zattal, Harsányi Elemér szegedi törvényszéki jegyző 69 
szavazatot kapott. — A megválasztottaknak melegen 
gratulálunk. 

Lelkészválasztások. A magyarrétfalui ref. gyüle-
kezet Eőri Szabó Dezső visszalépése folytán Stadler Géza 
nikinczii missziói lelkészt egyhangúlag választotta meg 
lelkészéül, — Bikafalvára pedig Péter Gábor, Kissoly-
mosra Szabó Lajos, Ilyefalvára Dénes János, Hosdátra 
Bartha Endre, Kisgalambfalvára Derzsi Endre, Kidére 
Siető Pál, — a sajórédei ág. ev. gyülekezetbe pedig 
Szalontay Oszkár választatott meg lelkészül. 

Lelkészcsere. Az illetékes fórumok hozzájárulásával 
Gabos Sándor sárdi és Balogh Jenő kisenyedi ref. lel-
készek állást cseréltek. — A „Ref. Szemle" szerint az 
erdélyi egyházkerületben ez az első álláscserélési eset, 

A lelkészek háborús segélyének ügye még mindig 
élénken foglalkoztatja a protestáns egyházi sajtót. A se-
gély-téma körül zsongó hangok tömkelegéből mindenütt 
azt a vezérhangot halljuk kicsendülni: kevés. A Lelkész-
egyesület legújabb száma vezetőhelyen többek között ezt 
mondja róla: „250,000 K segély! így abszolút szám képé-
ben igen jól fest . . . Más segélyezésekkel egybevetve 
azonban elenyészően csekély. Ha az állam a maga tiszt-
viselőire alkalmazott 2 0 % _ o s kulcs szerint mért volna, a 
kerekszám öt milliót kitevő lelkészi fizetés után egy millió 
illetett volna bennünket. Ha, mint a tanítóknál, 400 K-t szá-
mít, 800,000 K lett volna a segély!" Hangsúlyozza, hogy az 
Orle választmányának is támogatnia kell a konventnek 
most készülő akczióját, a mellyel családi pótlékot igyek-
szik kieszközölni a lelkészcsaládok számára. — Az Evan-
gélikus Őrálló legújabb száma azt kérdezi, hogy miért 
maradtak ki a segélyben való részesedésből a segédlel-
készek és vallástanárok ? 

Adomány, alapítvány. Gróf Festetics Gyuláné egy 
a torzsai árva- és szeretetházban nevelt gyermek évi 
ellátási költségeinek fedezésére az intézet pénztárába 
400 K-át küldött be. — A torzsai árva- és szeretetház 
javára legújabban alapítványt tettek: gróf Festetics Gyu-
láné 500, Toperczer Emília Pozsony 1000, Schubertné 
W. Kata Léva 100 K. 

A külsősomogyi ref. egyházmegye rendes köz-
gyűlését augusztus hó 30. és 31-én Siófokon fogja meg-
tartani. A Fogas-szálló nagytermében tartandó közgyű-
lésnek főbb tárgyai lesznek: az elrendelt tiszti választá-
sokról szóló jelenlés, esperesi, tanügyi, számszéki, orsz. 
nyugdíj- és gyámintézeti, közalap bizottsági jelentések, 
segélykérvények s végül egyházak és egyesek ügyei. Az 
egyházmegyei lelkészegyesület, melynek mult évi gyűlése 
a nehéz idők miatt elmaradt, a közgyűlés előtti napon, 
augusztus 29-én délelőtt 10\/.> órakor tartja ülését az 
elnökség által később közlendő programmal. 

Egyházfenntartási alapra hagyományozott Csa-
nád;/ János hajdúszoboszlói földbirtokos 2000 K-át, 

A budapesti ref. egyház jubiláris építkezési terveit 
a beísösomogyi ref. egyházmegye közgyűlése helyesléssel 
fogadta s kimondta, hogv a mikor az építési tervek és 
költségvetések közzététetnek, az esetleges anyagi hozzá-
járulás kérdésében is dönteni fog. 

Mennek a harangok. Ezen a mai vasárnapon utol-
jára csendülnek össze a budapesti református templomok 
tornyaiban a híveket az Úr házaiba hívogató harangok. 
A jövő héten leszállanak toronytrónusaikból, hogy ágyúk 
mezébe öltözködve elmenjenek a Kárpátok kijáróihoz, 
segíteni a magyar honvédnek e drága föld védelmében . . . 
A Kálvin-téri, fasori, kőbányai és zuglói harangjainknak 
két-harmadát veszi át a hadvezetőség. A budai református 
templom harangjait nem rekvirálták, mert azok aczél-
öntvények. Történelmi értékük miatt itthonmaradnak a hold-
utczai német református leányegyház harangjai is, a me-
lyek I. Vilmos német császár ajándékai. A porosz-franczia 
háború alatt, zsákmányolt franczia ágyúkból öntötték őket. 
— Vajha minél előbb visszajöhetnének távozó harang-
jaink igazi hivatásukhoz: a béke örömét zengeni! 

A Debreczeni Prot. Lap mult heti számában ol-
vastuk a következő közérdekű kérést: Tanítónőt kereső 
lelkésztársaimat kérem, hogy bizalommal forduljanak hoz-
zám. Több okleveles lelkészi árvaleány kéri a Kálvineum 
útján álláshoz jutását, készséggel állok mindkét fél leg-
messzebb menő szolgálatára. Kálvinista parókhiák leányai 
szívesen vágynak a parókhiák védelme alá. Kiss Ferencz, 
Debreczen. Kollégium. 

A vak katonák bibliájára dr. Tüclös István püspök 
a tiszáninneni egyházkerület részéről 2500 K-át küldött, 
így, a könyörülő krisztusi szeretet és áldozatkészség által 
„ fény ragyog fel azok fölött, kik a halál árnyékának 
völgyében lakoznak" (Ézsaiás 9. 2.). 

ISKOLA. 

A Baár-Madas Ref. Felsőbb Leányiskola 
és Nevelőintézet Értesítője az 1915—16. 

iskolai évről. 
Kerületi iskoláink értesítői közül most elsősorban 

és külön emlékezünk meg ennek az intézetnek mult évi 
beszámolójáról és pedig azért, mert ismertetésünk során 



néhány szóval reámutatunk arra a helyzetre, a melyben 
ez az iskola most van és ezzel kapcsolatban arra a 
jövőre, a mely erre a közoktatási miniszter reformter-
vezete folytán vár. * 

A Baár-Madas, a mint röviden nevezni szoktuk, 
egyike kerületünk legifjabb intézeteinek. Ez a mostani 
értesítője a kilenczedik. Alapítványi iskola. A Baár János 
budapesti róni. kath. polgár és Madas Károly által tett 
alapítványokból tartatik fenn. Az előbbinek a budapesti 
egyház, az utóbbinak az egyházkerület a tulajdonosa és 
így két fenntartó testülete van. Ezek az általuk válasz-
tott közös, 18 tagból álló igazgatótanács útján gyako-
rolják az intézet kormányzásának jogát. Tantestülete 
először is áll 6 rendes tanárból, a kik közül 4 nő és 
2 férfi. Felének van középiskolai tanári oklevele (2 férfi, 
1 nő). Ezeken kívül tanított a mult tanévben : egy óra-
adó vallástanár (heti 6 óra), egy óraadó franczia nyelv-
tanár, egy segédtanítónő (kézimunka, szépírás), 3 nyelv-
és ugyanannyi ének- és zenetanítónő. Az intézeti orvos 
tanította a közegészségtant. 'Megemlítjük még, hogy az 
intézetnek egyik férfitanára külföldön (Bécsben) volt és 
azt egy okleveles nőtanár helyettesítette. 

Az intézetnek volt összesen 49 nyilvános és 7 ma-
gántanulója, a kik mindnyájan a rendes időben levizs-
gáztak és pedig jelesen 16, jól 28, elégségesen 5 ; elég-
telen osztályzat nem volt. 

A közvetlen szemlélet útján is bizonyságot tehetünk 
arról, hogy az intézet minden téren megfelel nemes 
hivatásának. „Harmonikus nevelést ad növendékeinek: 
elsősorban lelki műveltséget, melynek alapja a vallásos-
ság" — mondja az értesítő. Azt hiszem, nincs egyetlen 
egy prot. nőiskolánk, a melyben az utóbbira nagyobb 
gondot fordítottak volna, mint a Baár-Madasban. Nagy 
súlyt helyeztek a mult tanévben is arra, hogy a rendes 
vallásoktatásnak ne csak tantárgy jelentősége legyen, 
hanem alakító és megnyerő hatással legyen a növendékek 
életére. A rendes tananyag mellett igyekeztek megked-
veltetni a bibliát, mint a személyes hitélet tápláló for-
rását, ápolták a buzgóság másik erőforrását, az éneket. 
Reggelenként tanáraikkal együtt összegyűltek a növendé-
kek és ének, bibliaolvasás és imádság után indultak a 
napi munkára. Igyekeztek megkedveltetni a növendékekkel 
megfelelő olvasmányok és személyes részvétel által. A nö-
vendékek köziil 31 volt budapesti, 6 pestvármegyei. 
A szülők közül a legtöbb az értesítői megjelölés szerint 
az „értelmiség"-hez (orvos, ügyvéd, hivatalnok stb.) tar-
tozott, nagybirtokos volt 7, nagyiparos és kereskedő 4. 

Az intézet „továbbképző"-vei van egybekapcsolva, 
a melyben a mult tanévben 10 növendék volt. Ezek 
kiváló képzésben részesültek a háztartási dolgokban, a 
magyar, német, franczia irodalomban és minden pénteken 
d. e. a főváros valamely kulturális intézményét tekin-
tették meg. 

* A felsőleányiskolákra vonatkozó miniszteri rendelet a mult 
héten jelent meg. Legközelebb ismertetjük. 

Az intézet internátusának a 4 továbbképzővel együtt 
30 lakója volt. Voltak fél bennlakók is, a kik a délutáni 
tanórák végeztéig az intézetben tartózkodtak. 

Az ellátási és tanítási díj a háborús esztendő alatt 
1720 K volt (előbb 1400 K), ebből 1300 K volt az el-
látási, 300 K a tandíj és 120 K a zenetanítás díja. Volt 
külön havi 12 K mosatási díj. 

Ha az intézet itt röviden közölt mult tanévi adatait 
összehasonlítjuk az 1913—14. éviekkel, mindjárt sze-
münkbe ötlik az, hogy a tanulók száma a második há-
borús tanévben 20-szal csökkent. Ez az adat is világosan 
mutatja azt, hogy még azok a leányok is, a kik jobb 
módú szülők gyermekei, szívesebben mennek olyan is-
kolákba, a melyek elvégzése bizonyos jogosításokat biz-
tosít és gyakorlati pályákra készít elő. A felsőbb leány-
iskolák növendékeinek száma különösen az V. és VI. 
osztályokban lényegesen alább szállt. 35 felsőbb leány-
iskola van és ezekben a tanulók száma (1914—15-ben) 
6552 volt. Polgári iskola van 212, több, mint 52,000 
tanulóval. Nem csoda, ha sokan már évek óta hangoz-
tatják a felsőbb leányiskolák végleges elejtésének szük-
ségességét és hogy a miniszter a mindenfelől felhangzó 
sürgetések folytán elhatározta a leányközépiskolák refor-
málását. Nem ismerjük részleteiben a reformot, de ennek 
lényege az, hogy a leányközépiskolák az első négy osz-
tályra nézve egységesek lesznek és ez egységes négy 
osztály fölé épülnek a felső gimnáziumi, kereskedelmi 
és „felső leányiskolái" osztályok. A meglévő felsőbb 
leányiskolák tehát, mint ilyenek, megszűnnek és vagy 
visszafejlődnek, polgári leányiskolákká, vagy kiépülnek 
az imént jelzett módon teljes leányközépiskolákká. 

A kérdés minket, reformátusokat is közelről ér-
dekel. Van négy felsőbb, négy polgári leányiskolánk ós 
egy vegyes (Szentendrén). Összesen tehát 9 közép- és 
felsőbb-fokú leányiskolánk van. Bizony édes-kevés ! 
Egymagában véve is hatalmas programm a jövő szá-
mára : fejleszteni leányiskoláinkat, áldozni ezekre, és 
arra törekedni, hogy híveink áldozatkészsége ne kerülje 
el ezeket az intézeteinket sem. Igyekezni kell arra, hogy 
legyenek a jövőben Baárok és Madasok és ne nyeljenek 
el mindent a fiú középiskolák. 

A leányok nagy lendülettel törnek újabb időben a 
tudományos pályákra, az állam és a róm. kath. egyház 
egymásután állítja fel a leánygimnáziumokat. Nemrég 
olvastuk, hogy a Szentszív apáczák egy hatalmas telek-
tömböt szereztek meg a fővárosban, már meglévő leány-
gimnáziumuk számára. Szóval foly a készülődés a jövőre! 
Szabad-e elmaradnunk? Hiszen azok a nők, a kik a 
középiskolákból kijönnek, lesznek a jövő női generáczió-
nak szellemi vezérei. De szükségtelen sokat argumentálni 
a mellett, hogy nem szabad egyetlen egy már meglévő 
női középiskolánkat sem visszafejleszteni, sőt lehetőleg 
mindeniket ki kell építeni a tervezet szerint; ellenkező 
eljárás szellemi zsugorodást jelentene egyházunk számára. 

De nem szólva most a többiről, nézetünk szerint 
épen a Baár-Madas iskola az, a melyet legkevésbbé lenne 



szabad polgári leányiskolává visszafejleszteni. Itt a fő-
városban van legnagyobb szükségünk a leánygimnáziumra. 
És hol is fizetné ki magát jobban egy teljes ref. leány-
középiskola, mint épen i t t? A tapasztalat megmutatta, 
hogy a Baár-Madas nem maradhat meg annak, a minek 
kezdetben szánták: olyan zártkörű, a szó teljes értel-
mében felsőbb leányiskolának. Ez a terv most az első 
tűzpróbában is csődöt mondott. Ki kell tárni kapuit és 
pedig azon leányok előtt is, a kik csakugyan a legfel-
sőbb képzést és képesítést óhajtják megszerezni. Evek 
óta van már szó arról, hogy az intézet számára megfelelő 
épületet kell emelni; a telek is megvan. A háború kés-
lelteti ennek a tervnek a megvalósítását. A háború után 
elkövetkező nagy befektetés csak úgy fog igazán kama-
tozni szellemi és anyagi tekintetben, ha az intézet az 
alapítók intencziói szerint a ref. női szellemi arisztok-
ráczia hatalmas faktora lesz. 

Sokan hangoztatják, hogy szükségünk van polgári 
leányiskolára és a fölé szervezett nőtanítóképző-intézetre. 
Senki se vonja kétségbe. De azt ne egy már meglévő 
és nagy jövőre hivatott felsőbb intézetünk visszafejlesz-
tésével igyekezzünk megvalósítani. Vannak kerületünkben 
polgári leányiskolák. Hogy milyenek, majd erről is meg-
emlékezünk. Most csak annyit: Ezek közül kell az arra 
alkalmasat erősítenünk és kiépítenünk. 

Leányaink nevelésének nagy kérdéséről van szó. 
Gondolkozzunk, számítsunk. Meglevő felsőbb- és közép-
fokú leányiskoláinkban mintegy 2000 leány tanul. Hát a 
többi? Többek között Debreczenben is több száz ref. 
leány jár kath. intézetbe. És leányaink közül hány van 
ott, a hova a ref. vallástanárt be sem eresztik. Milyen 
hithű leányok jönnek ki ezekből ? Felelet: lásd a meg-
egyezések és áttérések szomorú statisztikáját! p. 

A hadbavonult, de eltűnt ref. tanítók államsegé-
lye ügyében a kultuszminiszter a konventhez intézett 
átiratában így rendelkezik: „Az eltűnt nőtlen tanítók ál-
lamsegélyét az eltűnés igazolása után a vezetésem alatt 
álló minisztérium beszíinieti. Az eltűnt családos tanítók 
államsegélye, illetőleg annak az a része, melynek felvé-
telére a tanító jogosítva volt, a meghatalmazott által to-
vábbra is akadálytalanul felvehető. Az eltűnt tanító he-
lyére alkalmazott segédtanító díjazására csak az esetben 
helyezhetek kilátásba államsegélyt, ha az eltűnt tanító 
egyéves önkéntesi minőségben vonult be s minthogy csak 
8U0 K-án felüli illetményeire volt igénye, államsegélye 
vagy annak egy része rendelkezésre áll. Ha azonban az 
eltűnt tanító összes illetményeit s így államsegélyét is 

teljes összegben élvezte, az alkalmazandó segédtanító 
díjazására államsegélyt még arra az esetre sem helyez-
hetek kilátásba, ha áz eltűnt nőtlen volt, mert ha az 
később előkerül, összes illetményei s így államsegélye 
is utólag visszamenőleg kiszolgáltatandók lesznek. Ilyen 
esetekben tehát a segédtanítók díjazására előre biztosí-
tott fedezet nem áll rendelkezésemre." 

GYÁSZROVAT. 
Parusóczi Megyercsy Béla, a faddi ref. gyülekezet 

nyugalomba vonult lelkipásztora július hó 21-én 70 éves 
korában hosszas szenvedés után elhalálozott. Az elhunyt 
negyven éven keresztül volt a faddi egyháznak köztisz-
teletben és szeretetben álló lelkipásztora s most, hogy 
másfél éve nyugalomba vonult, megérdemelt nyugalmát 
folytonos betegeskedés zavarta meg és halálát is okozta. 
Temetése Tolnán, július 23-án volt, mely egyházi és világi 
körök impozáns részvéte mellett folyt le ; a gyászszer-
tartást Tolnán a háznál Kátai Endre esperes, Faddon, 
a családi sírboltnál pedig bilkei Pap István, lapunk fele-
lős szerkesztője végezték. Özvegye, négy fia és széles-
körű rokonsága gyászolják. Három fia a hareztéren teljesít 
szolgálatot. Megyercsy Béla, a Ker. It'j. Egyletek orszá-
gos titkára az elhunytban édesatyját gyászolja. 

Csiba Mihály marczalházai református lelkész, lelki-
pásztorkodásának 44-ik, életének 74-ik évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. 

Kondorossy Emil jogszigorló, a cs. és kir. 24. 
tábori vadászzászlóalj tartalékos zászlósa, az ezüst vitéz-
ségi érem tulajdonosa, miután súlyos sebekkel borítva, 
1915. évi július 7-én orosz fogságba esett, hosszú, gyöt-
relmes várakozás után most vett értesülés szerint 1915. 
évi július 27-én, életének 24-ik évében Minskben hősi 
halált halt a hazáért. 

Áldott legyen emlékük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Z. E. Köszönjük. Sajnáljuk, hogy már nem közölhetjük, 

mert nem aktuális. A mikor még időszerű lett volna, M. K. elmcl-
kedéssorozata foglalta el az erre szánt teret. — Ny. P . Pécs. 
Hálásan köszönjük. — K. L. F—cs. Türelmet kérünk, utána já-
runk a dolognak. Ebben a szakkérdésben fel-lős szerkesztőnk 
tudna kimerítő tájékoztatást adni, < e ö most nincs Budapesten. 

PÁLYÁZAT. 
Pályázat. 

A kiskunhalasi ref. főgimnáziumban lemondás foly-
tán megüresedett mennyiségtan-fizikai tanszékre^pályázatot 
hirdet az igazgatótanács. 



A tanszék egyelőre helyet tes t anár ra l töltetik be, 
kinek évi j a v a d a l m a z á s a 2000 K, köte lessége tá rgyai t 
és a neki kiosztot t t á r g y a k a t a háború t a r t ama alatt lieti 
22 óráig menő ó ra számban taní tani s egyéb t aná r i dol-
gokat , osz tá lyfőnökség , szer tárvezetés stb. vállalni. 

Pá lyázha tnak ref . val lású t aná rok és taná r j e lö l t ek . 
A keresztelőlevél lel , fe l sőbb tanu lmányoka t , ka tona i vi-
szonyt és eddigi szolgálatot bizonyító okmányokka l fel-
szerel t ké rvények f. évi augusz tus 15-íg adandók be az 
igazga tó tanács e lnökségéhez . Az ál lás szep tember e l se jén 
elfoglalandó. 

Ki skunha las , 1916 jú l ius hó 23. 
Az igazgatótanács elnöksége. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

HIRDETESEK. 

E R Z S É 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 hí rnevű 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. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a ^ -m m «JÍ -j* OÉ &SÍ ^ &SÍ 

f f C s e r k é s ^ h í f a d ó t u 

Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyuía. 
Előfizetési ára egész évre \ K 50 fiíí., kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság;. Félemelet 107, sz. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

B U D A P E S T , I X . , R Á D A Y - U . 4 3 . I . , 4 . 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

U i m F O f l T T Á gőzüzemre berendezett csász. 
l y l J L U L w i V VI 1 1 " és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefiend lovagja. 
\ párisi, bécsi, pécsi slb. kiállításokon kilün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csórendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 óv óla 2000-nél több orgonát szállított, 
közte.a király orgonáját, a moly mü ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyorőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a Icginérsékeltebb 
krban teljesít. Orgona jókarbau tartását el-
rállalju. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Qrgona-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 E 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. 

Elsü maaysf — villamos erSra berendezett — hangszargyár. 
0Tf!Ífl/fl COCQ I C8 'és kir .'udvari hangszergyáros, A I ilVVil W h K i l a m- k , r zene-akadémia, szin-
W l UVVflUU6 . i l U l házak, művészek stb. szállítója. 

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

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség miuden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivilel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

!! Legújabban megje lent könyvek! ! 
Ara K 

Hitünk hősei a XVI. században. Irta dr. Pruzsinszky 
Pál 3.-

Akarsz-e d iadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3,-

A va l lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3. 

201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209-
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
210. 
217. 
218. 
219. 
220. 

Koszorúfüzetek: 
A tudás f á j a . írta Takács Mihály —.08 
Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
Utolsó ó r ában . írta Ujlaky Vilma —.08 
A j apánok apostola. Irta Marjay Károly . . —.08 
Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.08 
Az ö reg ember . írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
A kik az Istent sze re t ik . írta Fejér Endre . —.08 
Az igazi is tentisztelet . írta Kimer A. Bertalan —.08 
-210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . . . — 10 
Az az egy is elesett . írta Kiss Géza . . . . —.08 
Izsák. írta Bitay Béla —.08 
A hétpecsé tes könyv. írta Bitay Béla . . . —.08 
Élet a ha lá lban . írta Marjay Károly . . . . — .08 
Napoleon val jás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
Husz János . írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
A haza i , fö ld . Irta Lengyel Gyula ' —.08 
Janesi . írta Losonczy Lajos —.08 
Áes Janesi . írta Szabó Miklós —.08 
Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., akadémia-uteza 4. sz. 
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® ® 
® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
U tanító urak rendeljék meg és ® 
® terjesszék © 

a hívek és a tanítványaik között az ^ 

I ÉBRESZTŐ 1 
|j! képes keresztyén szépirodalmi, c sa - !§j 
^ ládi és ifjúsági havi folyóiratot. @ 
® Szerkeszti: ® 
I M E G Y E R C S Y B É L A . § 
J Előfizetési díja egy évre 4 kor. j | 
® 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- $ ® i i ö ® © dolatat. © 
© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® 
® „ ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság; 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyös fel tételek meliett. 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én : 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi' díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7:854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennál lása óla 

kifizetett t űzká rokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagja inak fennál lása óla 

kifizetett j égká rokban , 7.832,000"— K 
Biztosított é r t ék tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet á l lománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete a lapí tása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L E S " 
Országos Közp. Segélyzö-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-lér 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-, kalonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetí t minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Egy tábori lelkész 
hareztér i naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harezoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta ineg és megengedte , hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márczius idusán. Őszi imádság. Hareztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó part ján. . Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 X IOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára e l egáns vá-
szonkötésben 180 K, 10 drb vételnél 150 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 80 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — 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 

"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. 



Divatos 
ruhaaljarK 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sírna lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 

Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatkozni • 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselők és Katonatiszteli 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

ÚJDONSÁGOK! 
PAPP GÉZA: Egy tábori lelkész harcztéri naplója 1.80 
IFJ. PÉTER KÁROLY: Református prédikátori tár II. kötet . . 4 -
-— Jézus nyomdokain. Egyházi beszédek, elmélkedések . . . . 4.— 
RÉVÉSZ IMRE: Bod Péter mint történetíró 1.50 
SEBESTYÉN JENŐ: dr. Kuyper Ábrahám —.30 
S. SZABÓ JÓZSEF: Debreczeni és sárospataki papok a reformá-

czíó századában . . . . . . . . . . . . . . . . L20 
Tegnap és ma. Adalékok a sárospataki Ref. Főiskolának Mís-

kolczra való áthelyezése kérdésében . . . . . . . . . . I.— 
ÜRMÖSI JÓZSEF: A lelkipásztori gondozás és a gazdaság szo-

cziális kérdése . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.— 

Kaphatók Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV*, Kamermayer Károly-u, 3* 

£ 

£ 
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PROTESTÁNS 

EGYHÁZhl SKOLAI 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: IS kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetség; tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetés i d í j a k : 
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 Élet Könyvéből : Ecce Deus! Dr. Molnár Jenő. — Vezércziktt: Az Ürvacsorai kehely, —al. — Második 
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vesen vannak ezek s mennyien hullottak alá. Ölelj át 
szorosan s tekints alá egy verembe. Mit látsz ? Átkozódó 
és üvöltő párokat. Ezek haladtak el az imént még ka-
czagva előttünk s most a hős hajánál hurczolja az „egyet-
lent". Más veremben csönd van. Itt beletörődtek a nagy 
bukásba. Almokat siratnak, érzést hazudnak. Szálljunk 
alá egy verembe. Lásd, ezek mind egymáshoz vannak 
kapcsolva; közlekedés, törvények, üzlet, konczért való 
marakodás. Tudósok és művészek a fönntvaló világról 
beszélnek az alvilág szomorú, véresmarkú lakóinak . . . 
De föl innen a mi világunkba, a hívők szépséges kert-
jébe, hol az Elet paródiája helyett az Fjet himnusza 
zeng! Föl a hívek országába! . . . " 

* 

A hívőké s nem a tömegé az ország, az Elet —• 
ez az alvilág sötét arczií lakóiról szóló legenda mély tanítása. 
Hőseiben, prófétáiban és látnokaiban, a nagy hívőkben 
él igazán a tömeg. Új világok mélybe merülő alapkövei 
ezek a tömeg számára. Sohasem volna szabad megvetni 
a tömeget, mert olyan ez, mint az érez, mely egyformán 
rejt magában drágakövet és salakot. Az Eleinek igazi 
könyve ez, a hol némán feküsznek egymásra a lapok s 
a ki lapozni tud benne, csodálatos tanítást talál ott az 
Elet rejtelmeiről. Ama názáreti férfiú szerette a tömeget 
szemlélni, hiszen minden arezon, minden mozdulatban 
olvashatta az Elet mindig megújuló történetét . . . Igen, 
0 szerette maga köré gyűjteni a sokaságot s beszélni 
nékik példázatos nyelven az Országról, mely bennük van, 
de a mit egy alvilág árnya homályba takar . . . 

Távoli, végtelen világok hírnöke, áldása a napsugár, 
a mint végigcsókolja az Oczeánok tükrét, megtörik, meg-
hal a csókban. A mélységek elzárkóznak előtte. A vilá-
gosság ereje ép így törik meg a tömeg mélységein. — 
Csodálatos, hogy a sugár akkor lesz világosságá, a mi-
kor megtörik. A fénynek és világosságnak minő kiapad-
hatatlan forrásává lett a Mester, ki megtöretett, mert az 
országról tanított. így akarta Isten, hogy a tömeg telje-

Az Élet Könyvéből . 

Écce Deus! 
„Jöjjön el a te országod . . 

Mt 6.10. 

Gothama herczeg — tanítja egy színes, szimbolikus 
keleti legenda — egyszer így fordult tanítójához: „Oh, 
Mester, engedd ismernem azoknak életét, a kik kértein-
ken kívül élnek. Fürdenek-e a fényben, mely felülről, 
a minden világosság Urától hull reájuk, tudnak-e örülni, 
szépen tánczolni, kardalt énekelni, vagy csak tehervise-
lésre és lánczhordásra születtek?" A Mester arcza szo-
morú lett. Sokáig hallgatott s azután szelíden megfogta 
ifjú tanítványa kezét s vitte, vezette hegyen föl, hegyen 
le, egészen az örök hó birodalmában levő barlangjáig. 
Egy óriási gyémánt hintett ott belől csodálatosan tiszta 
fényt mindenre; az ifjú herczeg egy smaragd zsámolyra 
iilt, közel a barlang szájához, fejét Mestere térdeire haj-
totta s álmodó tekintettel gyönyörködött a drágaköveken 
megtörő sugarak színpompájában. „Gyermekem —- kez-
dett szólani az ősz Mester —, az örök hó birodalma ré-
ges-régen egy gyönyörű kert volt. Itt éltek az első em-
berek. Eletük szépséges játék volt s a mikor eljátszották, 
maguk is fénysugárrá és virágillattá váltak. Azután meg-
született szívükben a több utáni vágy. Ki akarták játszani 
Alkotójukat, mire ez az alvilágba száműzte őket s hóval 
fedte be előttük a szépségek kertjét. A hivek még min-
dig ott lakoznak, de az engedetlenek csak havat láthat-
nak. íme, tekints ki, évezredek történetét fogod látni. 
A barlang előtt végtelen sorban emberek vonulnak el. 
Itjú és leány, játszadozó párok . . . Most lépjünk ki . . . 
Széthajtom a páfrányleveleket és lásd, a gondatlanul 
haladók lába alatt milliónyi farkasverem nyílik . . . Ez a 
nagy próba, min át kell haladniok. Az engedetlenek az 
alvilágba valók. Nézd azokat, a kik boldogan tovább-
mennék ! Hitük s szeretetük megtartotta őket. Mily ke-



sítse szomorú szerepét, hogy törjön meg rajta az általa 
küldött sugár, hogy a világosság egész özöne árassza 
el az álvilág szörnyeitől kísértett lelkek seregét. Ecce 
homo ! 

Az Ő fénye mindig csak kivételeseké lesz. A tömeg 
érintetlen mélységeibe csak a viharok napján hatol be. 
Talán épen az a viharok rendeltetése, hogy a fölszínre 
vesse a mélységek parányait, hogy ezeket is glóriával 
vonhassa be a Megváltás fénye. Ecce Deus! íme az Úr, 
kinek világtervébe beleillik hírnökeinek megtöretése és 
minden viharok, mert a föld sötétségre kárhoztatott lakóit 
fénnyel akarja elárasztani, mert az Ország a mélységek 
minden parányáé is. Van megtöretés és nagy-nagy vihar, 
mert úgy akarta az Úr, hogy legyen világosság ós jöjjön 
az Ország. 

Miért félnének a hivek ?! Hiszen a kik szemeiket 
engedelmesen függesztik a minden fény Urára, azok biz-
ton járnak, milliónyi farkasverem között, hová egymásután 
hullanak alá az álvilág jegyesei. A szenvedések és ve-
szedelmek óráján, mint a szentséges grál mithikus kely-
héből aláözönlő fénysugár, felragyog a Megváltás fénye 
s glória fonja körül, kik ott ülnek a Mester lábainál. 
A megáldottakhoz eljön az ország. 

Dr. Molnár Jenő. 

AZ ÚRV íVCSORAI KEHELY. 

A napilapokban egy kis tudósítást olvashattunk a 
sárosi ág. h. ev. egyházmegye közgyűléséről, a melynek 
egy érdekes nagyfontosságú határozata az úrvacsorai 
kehely használatáról bennünket is érdekel. Az eperjesi 
tudósító szerint az egyházmegye fölterjesztést intéz az 
egyetemes egyházi közgyűléshez, hogy az úrvacsoránál 
a közös kehely mellett a külön kehely használata enged-
tessék meg közegészség okából. 

Igazán nagyon bölcs, időszerű határozat. Ezerszer 
közelebbről érinti a ref. egyház híveinek lelkét is, mint 
pl. az apostoli hitforma valamelyik tételének kihagyása 
vagy megváltoztatása. Nagyon szórványosan lehetnek 
azok az úrvacsorázó hívek és úrvacsorát osztó lelkészek 
a ref. egyházban, a kik a lelkiismeretük ellen valónak 
tartják a testi feltámadásról szóló vallástételt, de nagyon 
sok intelligens, buzgó, templomlátogató család veszi fel 
az úrvacsorát, aggodalommal, azzal a nyugtalanító gon-
dolattal, hogy a míg lelkiorvosságot vesz a megtöretett 
kenyérből és a közös kehelybe kitöltetett borból, ugyan-
akkor testében eselleg valamilyen súlyos fertőző beteg-
séggel térhet haza. Sokan meg sajnálattal bár, de inkább 
lemondanak az úrvacsoráról, mintsem hogy kitegyék ma-
gukat a baczillusok esetleges fertőző hatásának. 

Tudjuk, nem mostani, nem új panasz ez a közös 
kehely használata ellen. Régebben elmellőzték ezt a pa-
naszt azzal a megokolással, hogy ez csak azoknak a 
kifogása vagy mentsége, a kik amúgy sem rendes ven-
dégei az Úr asztalának. . 

Tapasztalatból mondhatom, hogy ez nem igaz. 

Nem a higiénikus követelményeknek elsősorban ós 
mindenáron való hangoztatása adja kezembe a tollat, 
hanem egyházam szeretete s lelkiismeretem parancsszava. 
Hiszen tapasztalatból tudom ón is, mint sok más lelkész, 
hogy igazán buzgó, áldozatkész egyháztagjaink, úri em-
berek, úri nők mennyire kénytelenek valósággal erőt 
venni, hogy leküzdjék magukban az idegenkedést a közös 
kehelytől. Jól tudják azok velem együtt, hogy az Isten 
előtti egyenlőségnek, atyafiúi szeretetük megbizonyításá-
nak külső kifejezése az egy kenyérből való evés, egy 
kehelyből való ivás. De -ez a forma nem szükségképeni 
és nem megváltoztathatatlan. Tekintsünk el attól, hogy 
sok gyülekezetben régen a patrónusnak külön kelyhe is 
volt, vagy ha nem, hát először járult a többi „úri em-
berrel" az Úr asztalához, gondoljunk arra, hogy volta-
képen nem egy kehelyből vesszük legtöbb helyen a bort, 
hanem három kelyhet is alkalmazunk a szertartás gyor-
sabb lefolyása végett. A higiénikus szempontnak nem-
csak annyiban hódolunk, hogy megtörölgetjük a kehely 
szélét. 

Nem akarunk bizonyos érveket felhozni azon állí-
tásunk mellett, hogy az Isten előtti egyenlőségünknek 
és testvériségünknek a megmutatására nem okvetlen a 
közös kehely használata az egyedüli eszköz és mód. 

Eddig is parancsolóan sürgette az úrvacsorai szer-
tartásunk ezen külső mozzanatának megváltoztatását a 
higiénia, de most a háborús viszonyok elodázhatatlanná 
teszik. A fertőző betegségek könnyebben terjedhetnek, 
mint valaha. 

Úgv-e lelkiisineretlenségnek tartaná mindenki, ha a 
tüdőbajos úrvacsorázók és venerikus betegek által hasz-
nált kelyhet vinnénk a gyülekezetünkbe ? 

Ki van biztosítva arról, hogy ismeretlen, nem rossz-
akaratú, de tudatlan, beteg hitsorsosától nem kaphatja-e 
el valamilyen betegség csiráját? 

Hány családapa és fér j van, a ki vagy a legnagyobb 
aggodalommal vagy egyáltalán nem engedi leánygyer-
mekét vagy feleségét az úrvacsorához, mert előtte pár 
száz férfi használta a közös kelyhet. 

Egy körülmény aggasztó azok számára, a kik ro-
konszenvvel, sőt örömmel látják a sárosi evangélikusok 
kezdeményezését. Az t. i., hogy napirendre térnek a ha-
tározatuk felett. Kívánatos volna, ha valamennyi egyház-
megye foglalkoznék a gondolattal és állást foglalna, hatá-
rozatát az illetékes helyre felterjesztené. Óhajtandó, hogy 
ugyanezt tegyék a református egyházmegyék is. Ha mind-
két prot. egyház hivatalos testületei foglalkoznának a 
kérdéssel, talán sikerülne ezt az egyébként szép, de idejét 
multa formát a lényeg megsértése nélkül megváltoztatni. 

Súlyt adna a dolognak és siettetné a megvalósu-
lását a reformnak, ha világi uraink és asszonyaink is, 
akár e lap hasábjain kifejeznék kívánságaikat, illetve 
véleményüket a reformot illetőleg. Ha valamelyik tekin-
télyes egyházi vagy világi elöljárónk kezébe venné az 
ügyet, esetleg aláírásokkal ellátott memorandumot is ter-
jeszthetnének az egyházi fórumok elé. 



A kivitel módjához is hozzászólhatnának egyház-
tagjaink, olvasóink. 

Két módot megkísérlek ajánlani. Az egyik az volna, 
hogy minden konfirmandus növendék az újtestamentum 
mellett ajándékul kaphatna egy kis úrvacsorai kelyhet. 
Nem ezüstből vagy más fémből. Esetleg üvegből, neve 
felírásával. Vagy adakozás útján lehetne fedezni a ki-
adást vagy a költségvetésbe felvenni rá évről évre meg-
felelő összeget, Ez talán a nehezebben kivihető módja 
lenne a megoldásnak és a felnőttekre még más módot 
kellene keresni. Másik mód lenne az, hogy minden csa-
lád beszerezne egy kelyhet. Nem veszítene bensőségéből, 
sőt nyerne a szertartás azáltal, ha családonkint járulná-
nak az úrvacsorához. 

A közös kehely megmaradhatna a reformmal meg-
barátkozni nem tudók, vagy a nem rendszeresen egy 
templomban úrvacsorázok számára. A sárosi ev. egyház-
megye közgyűlése nem akarja kötelezővé tenni mindenki 
számára a külön kelyhet, 

A kelyheket tarthatnák a lelkészi hivatalban el-
helyezett szekrényben vagy ládában. Az úrvacsoraosztást 
megelőző héten bejelenthetnék a családok részvételüket 
a szent vendégségben. 

A részletes megoldás a könnyebbik oldala a kér-
désnek és a gyakorlat is megmutatná a változtatás elő-
nyösebb módját. 

Az intenzív lelkigondozáson kívül ez a reform is 
emelné az úrvacsorával élő híveink számát. 

Jó szolgálatot tennének — úgy véljük — paptár-
saink, ha a kérdést megbeszélés tárgyává tennék. 

—al. 

TANTERV, TANKÖNYV, TANÍTÓ. 
III. 

A tanterv a vallástanítás programmját adja, a tan-
könyv a kitűzött terv megvalósításának egyik eszköze. 
Az egész vallásoktatás végez élj a nem a tudás, nem a 
vallásról szóló tudomány száraz betanítása, hanem — a 
kerületi tanterv szavaival szólva — az, „hogy keresztyén 
erkölcsi jellemeket képezzen". Iskoláink nemcsak azért 
állanak fenn, hogy a jövő nemzedék is tudjon minden 
szükséges vallástani „adatot" az egyiptomi tíz csapástól 
kezdve, egészen a „Carolina resolutio"-ig, hanem főké-
pen azért, hogy kálvinista keresztyén jellemekkel népe-
süljön be a világ. 

A tanítóval szemben akkor is nagy igényekkel lép-
nénk fel, ha a vallástant pusztán csak tantárgynak tar-
tanék. Akkor sem volna mellékes, hogy ő maga hiszi-e, 
a mit tanítania kell. De azt akarjuk, hogy „a növendé-
kek érzését, gondolkozását és cselekvését evangéliumi 
keresztyén szellem irányítsa és hassa át", a mint a, tan-
terv is mondja. Tehát keresztyén jellemnevelésről van 
szó, a melynek döntő tényezője a tanító személyisége. 
A nevelés voltaképen sokszorozódásiproezesszm. A nevelő 
jelleme, egyénisége a minta, a mely a gyermekek lelké-

ben lemásolódik, úgy a hogy a fényképészetben az „ér-
zékeny lemez" felfogja a lencse elé tett tárgy körvona-
lait, árnyékait, fényfoltjait. A gyermek mintát, ideált 
keres, a melynek képére és hasonlatosságára karakter-
beli arczulata kialakul. Kiére alakulna, ha nem a taní-
tóéra ? 

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy a színész, a ki 
megrögzött, elfásult agglegény, jól alakítson Romeo sze-
repében. Pedig az csak játék, s az előadás csak két 
óra hosszáig tart. Még nehezebb elképzelni, hogy a ta-
nító, ha véletlenül hitetlen, akkor is jól reprezentálja a 
gyermekek előtt a keresztyén jellemet. Mert ez nem játék 
és esetleg egy egész életen át tart. A gyermek ösztön-
szerűen keresi a nevelőben az általa tanított keresztyén 
morál megtestesülését. Hogyan sugározhat homlokomon az 
Istenfiúság bélyege, ha véletlenül ateista vagyok? Ha 
a Lomniczi-csúcsra igyekszem, nem bízom magamat olyan 
kalauzra, a ki annak színét se látta. A megdicsőülés 
hegyére is csak úgy tudom felvezetni a gyermekeket, ha 
magam már jártam ott. 

Sok elégedetlenség hangzik a tanítók nagy átlaga 
ellen, a vallásos nevelés terén. 

Senki nem hajlik meg nagyobi) tisztelettel a tanító 
munkája előtt, mint mi, de készséggel elismerjük : itt nagy 
hibák vannak. Felelős-e érettük a tanító ? Lássuk, 

Egyházunk iskolái a tanítók túlnyomó perezentjét 
állami képezdékből kapják, a melyekben heti két óra 
van felvéve, mint vallástani robot. A tanítói oklevélben 
huszonkét tantárgyból kap az ember képesítést. Ebben a 
a huszonkettőben bennefoglaltatik a vallástudományi „ké-
pesítés" is! Vegyük számba még azt is, hogy a mint a 
középiskolák felsőbb osztályaiban, úgy a tanítóképezde-
szek között is divat az ateizmus. A mint álláshoz jut a 
fiatal tanító, megküldik neki mutatványszámul a „Világ"-ot 
Bőkezűen kapja a „szabadgondolkozó" sajtótermékeket. 
Láthatatlan, de tevékeny kezek eljuttatják hozzá a „Szo-
cziológia", „Független morál" stb. elnevezés alatt világra 
jött „progresszív" iratokat. A tanítók országos, felekezet-
közi egyesületeiben nagyrészt szocziálista, ateista és 
szabadkőműves kezek ragadták magukhoz a vezetést. 

Mit tesz ezekkel szemben a pozitív keresztyénség? 
Mit tesz a mi anyaszentegyházunk ? Azt, hogy igen ké-
nyelmes utat választ. Markába nyom ja az ilyen légkörben 
nevelődött ifjú tanítónak a vallásos nevelést s ezt mondja 
neki illő kenetességgel: „Te képesítve vagy, te tudod, 
hogyan kell: nevelj nekem kálvinista keresztyén nemze-
dékeket". 

Mi valljuk, hogy a tanítók, ha már egyházunk szol-
gálatába állanak, tele vannak jóakarattal, ideálizmussal, 
tanulékonysággal s meg akarnak felelni annak a hiva-
tásnak, a mit kezükbe adtunk. Látunk bennük sok tisz-
teletreméltó ragaszkodást és egyháziasságot. De kérdez-
zük: mit tettünk ebben a hitetlen légkörben arra nézve, 
hogy hittani kételyeiket eloszlassuk ? Meggyőztük-e őket 
a. felől, hogy az új világboldogító elméletek daczára is 
van mit keresnünk a világban a magunk elveivel és fa-



naival? A „szabadgondolkozók" sokszor elmondták mon-
danivalóikat a tanítóinknak — rólunk. Megadtuk-e ezek-
nek a feleletet úgy, hogy azt tanítóink is hallják ? 
Rendelkezésére bocsátottuk-e tanítóinknak hitvédő irodal-
munkat? Megtettünk-e mindent, hogy 2866 tanítónk mély-
séges meggyőződésű, rendíthetetlen, állig felfegyverzett 
harczosa legyen a mi világnézetünknek? 

A Kálvin-Szövetség felismerte azt a kiáltó szüksé-
get, a mi már nem tűr halasztást. Munkába fogott olyan 
eszközökkel, a mik tőle telnek. Tanítóink számára kon-
ferencziákat szervez a vallásos nevelés érdekében. Fezeken 
a konferencziákon különös gondot fordít a belső építésre, 
apologiai témákat fejteget, a keresztyén vallásos nevelés 
modern, életerős vívmányait mutatja be. Ez a munka 
önmagában is üdvös, mert gondolatokat ébreszt, indítá-
sokat ad, de hatását egy, a tanítók számára készített, 
ilyen czélú és tartalmú könyvsorozattal lehetne maradan-
dóvá tenni. 

Tudjuk, mi a szokásos s nem lényegtelen ellenvetés 
az ilyen tervekre : nincs pénz. Tehát megmondjuk, hon-
nan veszünk még erre is pénzt. 

Egyetemes egyházunknak 54 polgári, közép- és 
felsőiskolája van. Mindegyik iskola ad ki a tanév végén 
egy, átlag 5—6 nyomott ívre terjedő Értesítőt. Szegény 
igazgatók! Mennyi gondot okozhat nekik az, hogy mivel 
töltsék meg évenkint ezt a tekintélyes terjedelmű köny-
vet ! Hogy szégyenszemre ne kelljen hat ívnél alább adni, 
szakértekezleteket írnak vagy iratnak a tanárokkal s azo-
kat is beleszerkesztik. Es mindezt azzal a lesújtó tudattal 
kell csinálniok, hogy azt a szép és nagy gonddal készült 
könyvet senki a világon el nem olvassa, Ha rajtam állana, meg-
kímélném az igazgatókat ettől a nagy fáradságtól s a meg-
maradó tetemes nyomdaköltséget elevenebb ezél szolgá-
latára állítanám be. Minek az értesítő? A felettes ható-
ságok a nélkül is megkapják a szükséges jelentéseket 
az iskolák külső és belső életéről. A szülők s a nyilvá-
nosság meg úgyse az értesítőkből kapja az iskola jó 
hírét, hanem a szótözönlő tanítványok tesznek arról bi-
zonyságot, beszédesen és némán. Vagy: legyen értesítő, 
legyen legalább egy ívnyi terjedelemmel kisebb, senki 
se fogja észrevenni a hiányt. Az egy ív megtakarított 
nyomdaköltségét adja át évenkint az 54 iskola a Kálvin-
Szövetségnek, az féltétlenül örömmel vállalja, hogy ezen 
a pénzen megindítja a Kálvinista Tanítók Könyvtárát, 
s minden esztendőben kezébe ad 2866 tanítónknak 864 
nyolczadrétü nyomott oldalra terjedő építő olvasmányt. 
Mekkora erőt jelentene ez egyházunk javára! 

Ezenkívül sarkaljuk öntevékenységre a minden szép-
ért, jóért lelkesülő tanítói kart a vallástanítás reformjai 
terén is, azzal, hogy vallástani tankönyv vagy tanítási 
tervezet írására pályázatokat nyitunk. Díjazni kellene 
nemcsak az elfogadott művet, hanem többet is, a mely 
arra érdemes. Jutna rá pénz az egyházkerületek busás 
tankönyvjövedelméből. Es gondoljuk el : mennyi épülést 
nyernének buzgó és szorgalmas tanítók ilyen munkássá-
guk közben. 

Az állam és a főváros továbbképző szemináriumokat, 
tanfolyamokat tart fenn a tanítók számára s azok igen 
látogatottak, mert a tanítók akarnak, szeretnek tanulni. 
Ilyeneket kellene szerveznie egyházunknak is ós ezekben 
tanítóink kálvinista-keresztyén hittudatának mélyítése, ki-
képzése volna a czél. A Kálvin-Szövetség tárgyalásokat 
folytat ilyenv egyelőre csak 10—14 napos tanfolyam léte-
sítése érdekében. Ha minden egyházmegye tanítóegyesü-
lete csak egyetlen buzgó és tevékeny tagját delegálná is 
erre a tanfolyamra, áttörésnek, kezdetnek az is szép lenne. 

. . . . Néma gyereknek az anyja se érti szavát s ez 
megfordítva is igaz. Nem csoda, ha anyaszentegyházunk-
nak, ennek a szűkszavú anyának kevés szavát érti meg 
reményteljes qyermeke: a tanító. 

Fiers Elek. 

TÁRCZA. 

Az égi krajczár. i 
Azt hitték — meghalt . . . Elsiratták 
S egy este mégis visszajött. 
. . . Aranyéremmel gyűrt kabátján 
Két bús, nehéz mankó között, 

. . . Es hajnalharmat lett a könnycsepp 
S tavaszi ének most — a csók . . . 
— Kicsiny fia ölébe kúszik. 
Ölelik apró kis kacsok . . . 

„Apám . . . de szép aranypénzt hoztál! 
A melleden úgy ég, ragyog . . . 
. . . Ez bizonyosan égi krajczár . . . 

Mit vettek rajt az angyalok ?" 

„Cserébe te mit adtál ér te? —" 

. . . Az arany-pénznek gyöngye van . . . 
S mosolygva, könnyben szól apuska: 
— „A lábamat . . . kicsiny fiam". 

Muraközy Gyula. 

BELFÖLD. 
A Magyar Prot. Irodalmi Társaság megalaku-

lásának előzményei. 
I. 

A Sárospataki Ref. Lapok 1915. évi 45-ik számá-
ban, a 309. lapon az az állítás olvasható, hogy „Hadácsi 
György volt a szülője a MPIT-nak, ő adta a megalapí-
tásához az eszmét b. e. Szász Károlynak". Mivel ez állí-
tás a tényeknek egyáltalában meg nem felel, megvallom, 
hétről hétre vártam az egyedül illetékes helyről annak 
megczáfolását vagy helyreigazítását, de mivel mindezideig 
hiába vártam, indíttatva érzem magamat, -hogy röviden 
előadjam a MPIT megalakulásának előzményeit, annyival 



:s inkább, mert ugyané kérdésről egy másik, szintén tel-
jesen téves állítás van forgalomban. 

Dr. Masznyik Endre ugyanis, „A Protestáns Írod. 
Társaság és Debreczen" czím alatt 1889-ben kiadott röp-
iratában, a 7. lapon ezeket írja : Budapesten, 1886 őszén 
a Szikszay-vendéglő egyik külön szobácskájában pattant 
ki az eszme. Lelkes protestáns-kálvinista és lutheránus 
írók és tudósok a magyar prot. egyház ügyeiről s főként 
irodalmi viszonyainak gyarlóságáról beszélgettek . . . Tenni 
kell valamit! Ez volt a buzgó férfiak közös elhatározása 
s hogy a megpendített eszme: a prot. íróknak és tudó-
soknak közös prot. irodalmi czélokra való szövetkezése 
konkrétebb alakot öltsön, legott megbíztak körükből egye-
seket — Szász Károlyt, dr. Ballagi Mórt és Zsilinszky 
Mihályt — hogy készítsenek valami tervjavaslatot. A ne-
vezettek megbízatásukban csakhamar eljártak s javaslatuk 
megvitatása végett 1886 decz. 28-ára többeket bizalmas 
tanácskozásra hívtak össze Budapestre". 

A MPIT megalakításának eszméje azonban, mind-
járt meglátjuk, nem a Radácsi György fejéből, nem is 
a Szikszay-vendéglő külön szobájában vacsoráló tudós 
társaság körében „pattant ki". Ennek az eszmének 1886-
ban már közel három évtizedes története volt! 

Révész Imre „Erdősi János, magyar protestáns refor-
mátor" czímű monográfiája 1859-ben jelent meg. Ennek 
záradéka egy hatalmas „Végszó a magyar protestáns egy-
házi történetírás ügyében". Ebben a Yégszó-ban Révész 
Imre kifejezettenindítványozza »egy magyar protestáns 
theologiai társulatnak minél előbbi felállítását" s nagy 
körvonalakban adja is e társulat feladatait és szervezetét. 

A MPIT eszméjét tehát Révész Imre pattantotta 
ki 1859-ben! Nyomban ezután bekövetkezett azonban a 
nagy pátens-küzdelem és így Révész Imre csakis a hat-
vanas évek elején vehette fel ismét az elejtett fonalat, 
a mint az már a Zoványi Jenő „Theol. ismeretek tára" 
ÍI. kötetének 349. lapján is nyilván olvasható : „Magyar 
prot. irodalmi társaság alakítása iránt már a jelen század 
60-as éveinek elején mozgalom indult meg, sőt az alap-
szabálytervezet Révész Imre kidolgozásában 1863-ban nap-
világot is látott." Révész Imre hatalmas szózatát a Prot. 
E. és I. Lap 1862. évi 8. számának élén lenyomatta a 
szerkesztő s ezzel újra megkezdődött az agitáczió. Révész 
Imre az ügy iránt érdeklődőkkel számos levelet váltott, 
majd elkészítette az alapszabályokat is, megnyerte az 
eszme propagálására a nagy báró Vay Miklóst, a ki 1863 
június 17-én küldte fel a helytartótanácshoz a társulat 
engedélyezését kérő folyamodványt, a már ki is nyoma-
tott alapszabályokkal együtt. A helytartótanács bizonyos 
módosításokat követelvén az alapszabályokban, azokat 
kénytelen-kelletlen elfogadták s a módosított alapszabá-
lyokat 1863 szeptemberében felterjesztették. A helytartó-
tanács válaszirata azonban, többszöri sürgetés után, csak 
L864 november 10-én adatott ki s nem teljesíthető köve-
teléseivel új és nagyobb akadályokat gördített a társulat 
létesítése elé, úgy, hogy a vezérférfiak jobbnak látták a 
dolgot egyelőre pihentetni. A politikai helyzet kedvezőbb 

alakultával báró Vay Miklós 1865-ben" megkísérlette fel-
eleveníteni az ügyet, de ekkor sem volt elérhető a kívánt 
siker. Pedig, az idevonatkozó felhívásra már 1864-ben 
73 alapító tag jelentkezett, b. Vay Miklós 1000, a többi 
pedig 100 forintjával, tehát 8200 forint (16.400 korona) 
már készen volt a Társaság czéljaira. Az akkori alapítók 
közül még ketten vannak életben : Szél Kálmán és Szi-
lády Áron.1 

Az 1871-ben megalakított „Protestáns Egylet" s az 
ennek nyomában Budapest és Debreczen közt majd egy 
évtizeden át folyt kemény irodalmi harczok, több éven 
át lehetetlenné tették, hogy a magyar prot. egyház tudó-
sai és írói egy hajlék alá, egy társaságban egyesíttes-
senek, de mikor ugyanannak a „Prot. Egylet" 1878 köze-
pén mozgalmat indított a magyar protestáns egyháztörténet 
megiratása érdekében s e végből a szaktudósokat és 
írókat, köztük Révész Imrét is, 1879 november 24-re 
Budapestre értekezletre hívta össze, Révész Imre „elhá-
ríthatatlan akadályok" miatt nem jelent ugyan meg az 
értekezleten, de véleményét 1879 nov. 19-iki kelettel 
kiadott röpiratában (Igénytelen vélemény a magyar prot. 
egyháztörténelem jövője ügyében) publikálta a követke-
zőkben : 

1. állíttassák egy teljesen önálló (nem a Prot. Egy-
let égisze alatt működő) magyar prot. egyháztörténelmi 
társulat; 

2. készíttessék egy elméleti s gyakorlati bevezető 
s útmutató mű, főleg a kezdő történelmi munkások szá-
mára ; 

3. kezdessék meg a tüzetes munka az egyházkerü-
letek jegyzőkönyveiből s más forrásokból, regeszták készí-
tésével. 

A bizottság Révész Imre indítványának 2. és 3. 
pontját elfogadta, az önálló egyháztörténeti társulat meg-
alakítására azonban egyelőre nem látta az időt alkal-
masnak. 

Révész Imre idevonatkozólag még egyszer a (Prot. 
E. I. Lap 1880. évi 13. számában közölt2 s külön is 
kiadott nagy czikkben) megnyilatkozott, kijelentvén, hogy 
ő a tiszántúli egyházkerület történetének regesztáival 
1578—1758-ig már készen van s azok kiadását tervezi 
is. Fájdalom, hogy e szép tervet, annyi sok mással együtt, 
súlyos betegsége, majd 1881 február 13-án bekövetke-
zett halála miatt nem tudta megvalósítani. A tiszántúli 

1 Az alapítók névsorát lásd a Prot. E. I. Lap 1887-ik év-
folyamának 613-614. lapjain megjelent czikkemben. 

3 Révész Imre, ki a Prot. E. I. Lapnak kezdettől fogva 
égyik legbuzgóbb munkatársa volt, a közte ós Ballagi Mór, illetve 
követőik közt előállott elvi ellentétek miatt 1867-től egészen 1879-ig 
nem dolgozott e lapba, mellyel az ő ,, Magyar Prot. E. és I. Fi-
gyelmezője" (1870—78) a legélesebb polémiákat folytatta. A „Fi-
gyelmező" megszűnésével aztán elült a vihar, a két nHgy embert 
ismét a régi igaz barátság kötötte Össze s már 1879-ben a lap 
is közli R. I. fentemlített véleményét. Utolsó hatalmas czikke, 
hattyúdala, e lap 1880. évfolyamának 40. számában jelent meg 
(A szavazatok többségének hatalma egyházunkban). Négy hónap 
múlva R. I. nekrológját hozta a lap ! 



regesztákat aztán kiadta a levéltárnokságban utóda, Tóth 
Sámuel egyházkerületi főjegyző, a kivel szemben azon-
ban, még az ö életében, konstatálnom kellett azt a mu-
lasztást, hogy a czímlapon elfelejtette a szerző. Révész 
Imre nevét megemlíteni. 

Néhány hónappal Révész Imre halála után összeült 
a debreczeni alkotmányozó zsinat (1881 október 31). 
Ennek megnyitásakor, ugyancsak Debreczenben, protes-
táns lelkészi értekezlet is volt s úgy ennek ülésén, mint 
Dömény József által szerkesztett „Zsinati tudósító" 10. 
számában egyenesen megnyilvánult az óhajtás, hogy a 
Protestáns Irodalmi Társulatot a zsinat egybeülése alatt 
végre meg kell alakítani. Az ügy iránti őszinte lelkese-
désből magam is (akkor Ili-éves theologus) egy nagy 
czikket írtam ily szellemben a „Debreczen" czímű napi-
lap 1881. évf. 228. számába, „Redivivus" álnév alatt, 
mivel a saját nevem alatt felszólalni akkor szerénytelen-
ségnek tartottam. Most azonban, 35 esztendő multán, tel-
jes készséggel és örömmel vállalom ez álnevű czikkemnek 
az apaságát. A zsinati atyák azonban, a nagyfontosságú 
tárgyalások közepette, nem találtak időt és alkalmat a 
Prot. írod. Társaság megalakítására és szervezésére. 

Révész Ká'mán. 

Megjegyzések az úrvacsora-vitához. 
A legutóbbi konventi gyűlésen fölmerült úrvacsora-

vitához óhajtanék néhány igénytelen megjegyzést fűzni. 
Gróf Tisza István felszólalásának az volt a lényege, 

hogy lehetőleg ne tétessenek fel abban a komoly pilla-
natban olyan kérdések, melyekre nem mondhatja rá 
minden úr vacsorát venni kívánó egyén lelki kényszer 
nélkül: hiszem és vallom! Megjelölte azt is, hogy az 
eredendő bűnről és a feltámadásról szóló hitvallás ki-
hagyandó volna, 

Azóta ez a kérdés mind nagyobb mértékben foglal-
koztatja az érdeklődő köröket s bizonyos dolog, hogy 
több egyházi értekezleten fog még szóbakerülni és pedig 
az eddigi megnyilatkozásokból ítélve, oly alakban, hogy 
kiszolgáltatható-e az úrvacsora annak, a ki az eredendő 
bűnben és a feltámadásban nem hisz ? Azt hiszem azon-
ban, hogy a kérdésnek ilyen beállítása eltérés a tárgy-
tól, a mit a konventi felszólaló személyének érdekessége 
idézett elő. Mert például, ha véletlenül Tisza István egy-
háztag ma főszolgabíró lenne Nagyszalontán, senki sem 
törődnék azzal, milyen véleménye van neki bizonyos dog-
matikai kérdésekben. 

A kérdés — eltekintve a személyi vonatkozásoktól 
— az, szükséges-e és elkerülhetetlen-e úrvacsora előtt 
épen azoknak a kérdéseknek a feltétele, melyek ellen a 
felszólalás történt? Mi teszi szükségessé és elkerülhetet-
lenné? Hol van az megírva, hogy épen azokat a kérdé-
seket és nem másokat kell feltenni ? 

Meg kell vallanom, hogy nem ismerem az e mellett 
szóló indokokat s megköszönném, ha valaki erről fel-
világosítana. Ellenben ismerek egy olyan indokot, mely 

a mellett szól, hogyha már mindenáron kötni akarjuk 
magunkat az úrvacsoravétel előtti hitvalláshoz, akkor 
nem kisebb tekintély, mint a Helvetica Confessio szerint 
nem ezek, hanem más kérdések volnának fölteendők. 

A Helvetica Confessio XXI-ik rész Xll-ik pontja 
ugyanis így hangzik: 

„Illendő dolog azért, hogy e Vatsorához akarván 
járulni, először mi magunkat az Apostol parantsolatja 
szerint meg próbáljuk, kiváltképen az eránt: minémii 
légyen a mi Hitünk ? hiszszük-é, hogy a Krisztus azért 
jött e Világra, hogy a bűnösöket meg tartsa és meg té-
résre hívja ? és hiszi é személy szerint ki ki azt, hogy 
ő azoknak száma közül való, kik a Krisztus által meg 
szabadíttatván, meg tartatnak? és vallyon meg liatá-
rozta-é azt ő magában, hogy gonosz életét meg vál-
toztassa, szentül éljen és ISTEN segectelme által áll-
hatatosan meg maradjon az igaz Vallásban, ós az ő 
attyafijaival való egyességben; továbbá, hogy ISTEN-
nek a szabadításért méltó hálákat adjon." 

Megállapítható tehát, hogy a magyarországi ref. 
egyház legrégibb hitvallása, melytől századokon át a 
nevünket is vettük és kaptuk, a Helvét Hitvallás illendő 
dolognak tartja, hogy az úrvacsorájához akarván járulni, 
az apostol parancsolatja szerint hitünk felől megpróbál-
tassunk. Ha pedig most már arról van szó, hogy milyen 
tartalmú hitvallással próbáltassunk meg az úrvacsorához-
járulás előtt, akkor nem látom be, miért épen más és 
miért nem a Helvetica Confessio idézett pontja szerint 
tesszük fel azokat a kiváltképen való kérdéseket, melyek 
körülbelül így volnának formulázandók: 

1. Hiszitek-é és valljátok-é, hogy Krisztus azért 
jött e világra, hogy a bűnösöket megtartsa és meg-
térésre hívja? 

2. Hiszitek-é és valljátok-é, hogy mi személy 
szerint ezen bűnösöknek száma közül valók vagyunk, 
kik Krisztus által megszabadíttatunk és megtartatunk ? 

3. Igéritek-é és fogadjátok-é, hogy gonosz élte-
teket megváltoztatjátok, szentül éltek és Isten sege-
delme által megmaradtok az igaz vallásban és az atya-
fiúi szeretetben, továbbá, hogy Istennek szabadításáért 
méltó hálákat adtok? 

Ha most már ezek ellen a kérdések ellen felszólal 
bármelyik egyháztag, akkor joggal azt mondhatjuk neki, 
hogy ezek nem valami újabb kitalálások,' hanem ősi hit-
vallásunk szerint elébünk adott kérdések, tehát ezekből 
nem engedhetünk. A mint azonban láthatjuk, ezek a 
kérdések olyan tartalmúak, hogy azokra bármelyik egy-
háztag, a ki az úrvacsoráját kívánja, lelki kényszer nélkül 
rá fogja mondani: hiszem és vallom! 

Egyébként én is végzem a Helvetica Confessio 
szavaival: készek vagyunk azoknak, kik az Isten beszé-
déből jobbakra tanítanának, mind helyt adni, mind en-
gedelmeskedni az Úrban. 

Ágoston Sándor. 



KÜLFÖLDI HÍREK. 

A német ev. Nőszövetség május hó végén tartotta 
Magdeburgban 10- i k nagygyűlését. 134 helyi és 50 leány-
szövetséget foglal magában. A szövetségnek Hannoverben 
ker. szocziális női szemináriuma van, a melynek állan-
dóan 60 hallgatója volt. Érdekes határozata a nagygyű-
lésnek az, a melyben sürgeti, hogy úgy a városban, mint 
falun, minden rendű és állású leány részesüljön olyan 
kötelező kiképzésben, mely őt női, háztartási és anyai 
kötelességeinek teljesítésére alkalmassá tegye. A tan-
folyam, a melyen ez eszközöltetik, legalább féléves le-
gyen és .kapcsolódjék oda a népiskolához. A középfokú 
és felsőbb leányiskolák növendékei is nyerjenek oktatást 
a háztartásban, gyermekápolásban és nevelésben és a 
szocziális szolgálatban. 

A német ker. nemzeti munkásmozgalomról már több 
ízben megemlékeztünk. Mi természetesebb, mint az, hogy 
erre a „mozgalomra" vagyis szervezésre nagy feladatok 
várnak a háború után. A „Kirchlich-Sociale Blátter"-ből 
olvassuk, hogy az egyes ker. nemzeti munkásszakszer-
vezetek a súlyos veszteségek daczára, a háború alatt is 
folytatták áldásos munkáikat. Van a pinczéreknek, ker-
tészeknek, bányászoknak, élelmiszer, mezei munkásoknak 
stb. külön-külön ker. nemzeti szocziális szakszervezetük. 
Hogy mily nagyarányú ez a mozgalom, erről néhány 
számadatot, A bányamunkások szervezetének 1915-ben 
közel 800,000 M bevétele volt tagdíjakban; a mult év-
ben is 3200 új tag lépett be a szervezetbe, a mely 
220,000 M-t fizetett ki hadisegély, 113,000 M-t tanulási 
költség és közel 100,000 M-t betegsegély czímén. Va-
gyona közel 3.000,000 M ! Az otthon dolgozó munkásnők 
szakszervezetének közel 12,000 tagja van. A nagy moz-
galomnak a f. é. januártól kezdve új havi folyóirata is 
van : a Kölnben megjelenő Deutsche Arbeit, a melynek 
előfizetési ára negyedévre 1*50 M. Ebben jelent meg a* 
német ker. munkásmozgalom szép programmja, a mely-
ből ím egy kis részlet: .,A keresztyénség annyi, mint a 
kötelesség folytonos megismerése és teljesítése, ez mu-
tatja meg a magaslatot, a mely felé az embernek törnie 
kell; a felebarátaink, népünk ós hazánk iránti köteles-
ségeink teljesítésének útját. A ker. munkásegyesületek 
a keresztyénség örök fundamentumán állnak: a hazafias 
szocziális munka és szolgálat gyökere az evangélium-
ban van." 

IRODALOM. 
A „Mustármag" augusztusi számának tartalma: 

Vargha Tamás: Mit vársz Jézustól? Vörös Károly né : 
A vak ember. — Dr. Csict Sándor: „Szenteknek egyes-
sége." — A „Mustármag" divat melléklete. — Háborús 
apróságok. — Könyvismertetés. — Különfélék. — Mel-
lékletek: 1. Napsugár. — 2. Útmutató a Szentírás olva-
sásához. — A Mustármagot Vargha Gyuláné és Vargha 
Tamás szerkesztik. Laptulajdonos: a Bethánia-Egylet. 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Budapest, II., Batthyány-
utcza 13. sz. 

A „Debreczeni Lelkészi Tár" (felelős szerkesztő: 
dr. Lencz Géza, társszerkesztő: dr. Varga Zsigmond) 
legújabb számának tartalma : í. Theologiai értesítő: Er-
dős Károly : A három első századbeli keresztyén irodalom 
áttekintése. 11. Beszédek és imák különféle istentiszteleti 
alkalmakra. Bokor Sándor. A frigyláda Béthsemesben. — 
Boros -Fenő. A restség és annak következménye. — D. 
Dr. Daxer György. Bűnbánati napra való predikáczió. — 
Lukácsi) Imre. Lelkészbeiktatási beszéd. Madár Má-
tyás. „Én vagyok, ne féljetek!" — Papp Akos. Fegy-
verkezzünk. — Varga Jenő: Velünk az Isten. Megjele-
nik havonkint. Kiadja: Hegedűs és Sándor könyvkiadó-
hivatala (Debreczen, Piacz-utcza 34. sz.). 

Gyóni Géza Szibériából hazaküldött versei. Szen-
záczió erejével futott szét az országban a hír, hogy Gyóni 
Géza az orosz rabságból, a hová a przemysli százezerrel 
került, rejtélyes módon egy egész kötetre menő verset 
tudott hazajuttatni. Az olvasóközönség megindult érdek-
lődése volt a visszhangja ennek a híradásnak. Megha-
tottan vesszük kezünkbe ezt a legendás magyar könyvet, 
a melynek kéziratos példánya a magyar irodalomnak 
kétségkívül ritka reliquiája lesz. Levelek a kálváriáról és 
más költemények, ez a czíme a szibériai verseknek. Es 
ez a kálvária ott él, ott vérzik, nyög és sikolt a kötet-
ben, ott hirdeti ezer és ezer szenvedő szomorú magyar 
érzékeny lelkének minden rezdülését, ott szólaltatja meg 
bánatukat, hazakívánkozásukat s üzenetet hoz tőlük, gyö-
nyörű, biztató üzenetet: 

Magyar országút jegenyéi 
Mint bánat orgonái zúgnak — 
S magyar tanyákra elviszik 
Szelekre bízott sóhajunkat. 

Kik tavaszból a télbe mentek 
Majd visszatérnek a rabok. 
Győzelmi zászlós szent magyar fák 
Csak addig virágozzatok. 

Ezeknek a verseknek alaphangjai mindenütt Szi-
béria, szenvedés, magyar elbúsulás. Hol van már Gyóni 
merészen szilaj hangja, lobogó temperamentuma, a mely 
a przemysli kötetben a legmagasabb crescendók felé 
szárnyalt? Most inkább a himnusz mélységes hangjait 
szólaltatja meg, mint a „Rab magyar imájában" a férfi-
bánat gyönyörű elégiáit, mint a „Magyar bárd sorsa", az 
Omszki emlék, Szibéria, Puskin nagy lelke, versekben 
a mik igazán csak úgy születhettek meg, hogy a magyar 
költő lelke felolvadt a körülötte lévők szenvedéseiben, 
magába szívta minden néma fájdalmukat, De néha fel-
lobog a gyűlölet és a düh lángja is, „Zúg az ítélet ha-
rangja", Lantos ének P megvételéről, Oda a gyűlö-
lethez, határtalan szenvedélyességükkel ragadnak el. Még 
meg kell emlékezni a verskötet egyik legcsodálatosabb, 
legmegrázóbb, legemberibb részletéről, arról, a 33 vers-
ről, a mit távoli szerelmesének küldött el Gyóni. A férfi-
lélek mélységeibe újabb költőink közül alig világított be 
valaki intenzívebben, mint ezek a versek, a melyekben 
az elképzelés ereje ledönti az irtózatos távolságokat, a 
nő álomképe valósággá válik, a költő végigéli az itthon-
hagyott nő minden gondolatát, s beezózni, félteni olyan 
olvadékony lágy nyelven tud, a hogyan csak az elérhe-
tetlenség távolából a rajongás extázisában lehet. Költői 
eseménynek is egészen rendkívüli tehát, a mit a rab 
magyar hazaküldött. Érdeklődésünk most már el se válik 
többé Gyóni Gézától. Mit hoz majd magával, ha hazajön ? 
Az ú j szibériai kötet értékei után remélhetjük, hogy igazi 
magyar értékeket. Az Athenaeum, a mely igen szép kön-



losben bocsátotta ki G-yóni Géza szibériai verskötetét, vele 
együtt a przemysli verseket is ú j kiadásban adta ki. 
Mindegyik kötet külön-külön 1 '60 K-ért kapható a köny-
vesboltokban. {Beküldetett.)" 

EGYHÁZ. 

Kitüntetett táltori lelkész. Jávor János clunavecsei 
hitoktató lelkész, a cs. és kir. 35. divizió tábori lelkésze, 
újabb kitüntetést kapott, a mennyiben Ferencz Szalvátor 
kir. herczeg, a magyar és osztrák Vöröskeresztegyletek 
védnökhelyettese, őfelsége nevében a Vöröskereszt hadi-
ékítményes II. oszt. díszkeresztjét díjmentesen adomá-
nyozta neki. 

A tolnai ref. egyházmegye f. hó 29-én tartja köz-
gyűlését Szekszárdon. 

Felmentett tábori lelkészek. Okos Gyula őesényi 
ós Oöde Lajos szekszárdi ref. lelkészek a tábori lelkészi 
szolgálat alól felmentettek. Szolgálatukért mindketten ki-
tüntetésben részesültek. 

Dr. Kuyper Ábrahám legutóbbi budapesti tartóz-
kodása alatt megígérte, hogy miután április végén egy-
házi ügyekkel nem foglalkozhatott, e czélból külön fog 
eljönni július végén még egyszer Magyarországra. Most 
levelet kaptunk tőle, a melyben jelzi, hogy tekintettel a 
nagy vakáczióra, a mikor Budapesten és a vidéki köz-
pontokban nincsenek otthon az emberek, inkább a télen 
vagy a jövő húsvétkor jön el hozzánk, hogy egyházi 
viszonyainkat közelebbről is megismerje. A lapunk munka-
társához, Sebestyén Jenőhöz intézett levél, melyet Kuyper 
dr. Lahmann híres intézetéből, a Drezda mellett levő 
Weisser Hirsch-ből írt, így hangzik: „Kedves Barátom! 
Elhatároztam, hogy most nem megyek. Nagyon sok em-
ber a nyári vakáczióra való tekintettel távol van és Deb-
reczenben sem lenne talán otthon egy professzor sem. 
Jobbnak tartom tehát, ha a téli vagy a húsvéti vakáczió 
alkalmával megyek. Tíz napig szándékozom ott maradn i . . . 
Leányaimat aug. 2-ra várom Hágába . . . " Itt említjük meg 
utólag, hogy Kuyper leányai, miután budapesti misszió^ 
jukat elvégezték, június végén néhány heti tartózkodásra 
a Csorbatóhoz mentek és annyira megszerették a magya-
rokat s különösen nyelvünket, hogy az idősebbik már 
nagyon szépen halad a magyar nyelv tanulásában is és • 
könyvet is ír magyarországi tapasztalatairól, a mely a 
legközelebbi télen fog megjelenni. 

Az amerikai magyar reformátusokról régen hal-
lottunk híreket, mert amerikai lapokat nem kaptunk. 
Nagy csodálkozásunkra azonban a mult héten megkaptuk 
postán a New-Yorkban megjelenő „Református Híradó" 
májusi számát. Abból közöljük a new-yorki magyar refor-
mátus templom felszenteléséről írt tudósítást: A new-yorki 
magyar református egyháznak új templomát és iskoláját 
átadtuk a rendeltetésüknek. Több mint ezer magyar ember 
örömkönnyei hullottak e napon az ú j Istenházában, a 
magyarság new-yorki őrtornyában. Sok mindenféle magyar 
ünnepélyt láttunk már Amerikában, de a new-yorki temp-
lom- és iskolaszenteléshez hasonlót, a mikor minden 
ünneplő szív a leglelkesebb magyar érzéstől dobogott, 
ritkán láthatni. Örült itt mindenki: az egyházközség lelki-
pásztora és egyháztanácsa azért, mert szép álmuk valóra 
vált: a New-Yorkba illő, modern, szép, nagy templom és 
iskola felépült: az egyháztagok azért, mert az egyház-
község vezetőségébe vetett bizalmuk meg nem szégyenült 
és a new-yorki magyar református templomra és iskolára 
boldog magyar önérzettel mutathatnak az idegen és nem 
idegen előtt. Délelőtt fél 11-re járt az idő. a mikor fel-

zúgott a 84-ik zsoltár első verse az új templomépület 
előtt. Csutoros Elek clevelandi lelkész, a nyugoti amerikai 
egyházmegye v. esperese mondott lelkeket megkapó imád-
ságot és beszédet s megnyitotta a templomot. A templom 
tornyában megszólalt a Bocskay-liarang s az Amerikát 
járó magyarok százai örömkönnyeik árja között lépték át 
az új szentegyház küszöbét, hogy benn a templomba]) 
leboruljanak a magyarok Istene előtt, a ki a hontalanság 
keservei között nemzeti és vallási menhelyet épített nekik. 
A templomban, programmon kívül, egészen önkéntelenül 
fölzendült a magyarok imádsága: „Isten áldd meg a 
magyart". Ez volt az első ének és imádság, a mely az 
új templomból, az ünneplő magyarok szívéből felszállt az 
ég felé. Majd elénekeltük a 74. dics. 1., 2. és 5. verseit, 
felállva az 1. dics. 7. versét, nagyénekeknek a 233. dics. 
3. és 7. verseit és ekkor a new-yorki lelkész, dr. Kuthy 
Zoltán esperes állt a szószékre s könyörgött az ríj temp-
lomért, az egyházközségért, a lakóhelyet adó Amerika 
kormányzóinak bölcsesség lelkéért s ezerszeres áldást 
esedezett a vérző magyar Hazára ós ősz királyára, A Mi-
atyánk után a 74. dics. 6. versét énekeltük. Az ünnepi 
alkalmi egyházi beszédet dr. Nánássy Lajos perth. anibov 
lelkész mondotta. Utóimádság, áldás és hirdetések után, 
miket szintén dr. Nánássy Lajos végzett, a 23-ik zsoltár 
1. versét énekeltük. Következett a keresztelő márvány-
medencze megáldása és hat gyermek keresztelése, a 
miket ihletett szertartással Csutoros Elek clevelandi lel-
kész teljesített. A. konfirmáczió szertartását, tizenkét gyer-
mek konfirmálásával Kovács Béla wallingfordi lelkész 
végezte. Bezáró beszédet dr. Kuthy Zoltán esperes tartott, 
a ki azt mondta, hogy e nap volt életének legboldogabb 
napja s a magyar vallás mellett való kitartásáért e nap 
volt a legértékesebb jutalma. A 112. dics. 4. versének 
eléneklése után Ambrus János franklini ref. lelkész az 
Urvacsorát osztotta ki. 

Rekvirálhatnak-e a lelkészek ? Erről a kérdésről 
a Lelkészegyesület írja a következőket: A közigazgatási 
hatóságok székhelyein rekvirálásra kirendelték a papokat 
is. Az egyházi főhatóságok ez ellen óvást emeltek, hogy 
a lelkészeket ily munkára fogják. A felterjesztésre Sándor 
János belügyminiszter most utasította az illetékes ható-
ságokat, hogy ha a lelkészek felkérés alapján a közér-
dekű szolgálatra önként nem jelentkeznének, velük szem-
ben a kirendelés joga nem alkalmazható és ha netán 
megtörtént volna, haladéktalanul hatálytalanítani kell. 

Egy papleány. A háborús munkák egyik legszeb-
bikére vállalkozott Szigethy Piroska oki. polgári iskolai 
tanítónő, a mikor elhatározta, hogy a vakáczióját szülő-
faluja gyermekeinek szenteli. A somogymegyei Merenyén 
ugyanis, mint több helyén az országnak, a tanító hadba-
vonulása miatt iskolázatlanul maradtak a gyermekek, s 
Szigethy Piroska, hogy rajtuk segítsen, formális iskolát 
nyitott a számukra, rendes órarenddel, tananyagbeosztás-
sal (a legkisebbeket írni, olvasni is tanítja) s a mi ránk 
nézve a legfontosabb: mindez vasárnapi iskolával kap-
csolatban, református bibliai szellemben. Félünk, hogy 
nemes és szerény lelkének ez a nyilvános elismerés nem 
igen fog jól esni, de nem állhatjuk meg, hogy egyhá-
zunk háborús munkásságának bizony eléggé szegényes 
adattárát e szép és nemes munka feljegyzésével is ne 
szaporítsuk. 

A kecskeméti papválasztás. A Kecskeméti Egyház-
megyei Reformátusok Lapjában olvassuk: „A kecskeméti 
református egyházban felvetődött az a kérdés, hogy 
Mészáros János öröke ketté legyen választva. A presbi-
térium 20 tagú bizottságot alakított a kérdés tanulmá-
nyozására." — Nagy örömmel vesszük e hírt, Ez az idők 



jele Kecskeméten, de egyszersmint visszatérés a régihez. 
A kérdéshez jövő számunkban részletesen hozzászólunk. 

Drágasági pótlék — pót-adóból. A Ref. Szemlé-ben 
egy lelkész azt indítványozza, hogy háborús drágasági 
pótlékot egyházi pótadó-kivetés által kapjon a lelkészi 
kar. A czikkből itt adjuk a következőket: „A pénz meg-
szaporodott, a gazdasági és ipari produktum megapadt. 
Csendes devalváczió állott elő, a pénz vásárló képessége 
500—1000%-al lecsökkent. Baj van, segíteni kell — 
momentán. A drágasági pótlékra mindenki, mi is rá 
vagyunk utalva. Vártuk is, de általánosan nem kaptunk, 
mert nem jó helyen kerestük. Nekünk híveinknél kell 
zörgetnünk, hisz az értékváltozás is az ő javukra történt. 
Egyházmegyénk foglalkozott a dologgal és kérte az igaz-
gatótanács általános intézkedését, a conventi 11, 9, 6 fillé-
res, ezelőtt is alacsony terményárak emelése tekintetében. 
Intézkedni azonban keblileg addig is lehet és kell. Külön-
ben is az felülről nem oktrojálható. Lent kell gyorsan 
megcsinálni, pótköltségvetéssel, rövidesén egyházmegyei-
lég jóváhagyatni. Idő, ha nem is sok, de van. Adófizeté-
sek szeptemberben kezdődvén, addig minden nyélbe üt-
hető. De vájjon mit szólnak híveink — kérdezhetnénk. 
E sorok czélja: épp e tekintetben tájékozást adni. Egyház-
tanácsom meglehetősen nehéz emberekből áll s csak úgy 
per tangentem hozva elő, hogy a 11 filléres búza ár ma 
nem áll ínég, legnagyobb spontanitással egyenesen 20 
fillérre akarták emelni és én el nem fogadva — emelték 
a búzát 8, rozsot 2, zabot 1 fillérrel s nem kis meglepe-
tésemre a hívek adóját 40u/o-al- Egyebütt bővebben el-
mondandó okokból egyházi érdeknek tekintvén azt is, 
hogy híveinket túlságosan nehogy elkényeztessük az adó-
zásnál — én nem is említettem, nem szándékoztam ebből 
drágasági pótlékot kihozni, inkább az egyházfenntartási 
alap javára véltem az akcziót irányítani, de ők maguk 
elibém vágtak s a drágasági pótlékot jegyzőkönyvelték. 
A kivetés mikéntjére egy-két szót. Mi most hirtelenében 
az összadóra vetjük ki a 40% pótadót. Jövőre azonban 
az ily veres posztót kerüljük és azt akár vagylagos kul-
csunk változtatásával, akár a minimumként kikötött 10% 
vagyonadó emelésével — szervesen beolvasztjuk, ha nem 
is drágasági pótlék, de az egyházfenntartási alap dotálása 
kedvéért." 

Egyházmegyei közgyűlés. A kecskeméti egyház-
megye évi rendes közgyűlése szeptember hó első hetében 
fog megtartatni Nagykőrösön. A közgyűlésre beadandó 
tárgyak augusztus hó 15-ig elküldendők az esperesi hiva-
talnak. 

Adományok. A katonák vallásos irataira Majosháza 
újabban 35 K-t küldött. — A vak katonák bibliáira a 
rákosligeti ref. egyház hívei 85 K-t, a derecskei egyház 
hívei 471)6 K-t adtak. 

A nagyenyedi Bethlen-kollégium elöljárósága a 
következő hat évre rektorprofesszorrá Fejes Áron ké-
pezdei igazgatót, gimnáziumi igazgatóvá Báthori Gyula 
eddigi helyettest és képezdei internátusi felügyelő-tanárrá 
Juhász Albert tanárt választotta meg. 

A pápai ref. egyházmegyei tanítóegyesület f. hó 
28-án d. e. tartotta évi rendes gyűlését, tagjainak a há-
borús viszonyok ellenére is nagyszámú részvétele mellett 
a pápai ref. elemi iskola egyik termében. Jelen volt a 
gyűlésen Györy János ref. lelkész, tanügyi előadó is. 
A gyűlés főtárgya a Kálvin-Szövetség által propagált, az 
egyházi hivatalnokok betegsegélyző országos intézményé-
nek felállítására vonatkozó indítványnak tárgyalása volt. 
Az egyházmegyei tanítói gyűlés örömmel üdvözli a Kálvin-
Szövetség emez indítványát s ez álláspontjáról jegyző-
könyvi átiratban értesíti a Kálvin-Szövetséget s egy-
szersmind kéri azt a kérdésnek a Szövetség által ígért 
tanulmányozására s az ide vonatkozó részletes tervezet 
kidolgozására. Ugyancsak felkéri a gyűlés az egyház-
megyei közgyűlést is, hogy ez indítványt támogassa és 
kérje felettes egyházi hatóságaink támogatását is. A gyű-
lésen búcsúzott el az egyházmegyei tanítói kartól két 
érdemes, nyugalomba vonult, illetve vonulni szándékozó 
tanító : Bolla Ferencz volt dákai és Kovács József adász-
teveli tanító. 

Tanárválasztasok. Dr. Tróesányi Dezső, a miskolczi. 
ref. főgimnázium h. tanára, a kunszentmiklósi, — Bujk 
Béla sárospataki főgimn. h. tanár a szászvárosi főgim-
náziumhoz rendes tanárrá választatott. 

GYASZROVAT. 
Legidősebb gidófalvi Gidófalvy István nyugal-

mazott miniszteri tanácsos, áldásos életének 84. évében, 
hosszú szenvedés után, július hó 22-én Kolozsváron meg-
halt. Elköltözését öt gyermeke, köztük Gidófalvy István 
kir. közjegyző, a kolozsvári theol. fakultás főgondnoka 
gyászolja, 

Dercsikai Huszár Ágost, aranysarkantyús vitéz, 
a III. o. vaskoronarend tulajdonosa, a Ferencz József-
rend lovagja, Fejérvármegye hosszú éveken át volt fő-
szolgabírója., majd alispánja, a sárbogárdi ref. egyház 
buzgó presbitere stb. áldásos életének 86-ik, boldog há-
zasságának 53-ik évében július hó 30-án elhunyt. A meg-
boldogultban atyjukat gyászolják Huszár Dezső adonyi 
főszolgabíró, a vértesaljai ref. egyházmegye tanácsbírója, 
Huszár Aladár kaposvári törvényszéki elnök, a belső-
somogyi ref. egyházmegye gondnoka, 

Áldott legyen emlékük! 

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, I V . 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. 

Serdülő fía, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg A «ÁÍ m <sa -ja-ja m -m =,« ®SS 

„Cserkés^híradót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gytíla, 
Előfizetési ára egész évre í K 50 fíll., kü!-

• dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

KUNZJÓZSEF ÉS TÁRSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. s a rok 

[ > E 3 E = < ] 

Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri és női divatczikkek ké-
pes ár jegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

B U D A P E S T , I X . , R Á D A Y - U . 4 3 . 1 . , 4 . 

Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 
és különféle ruhákat. 

RIEGER 0 T T 0 
gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefi end lovagja. 
\ [tárisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kiliin-
tetve. kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csőrendszert! (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
•1U év óta 2l)00-nól több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mcíy mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmórsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maayar — villamos eÉe barendezett — hangszergyái. 
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. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai 
mely hegedő, gordonka, beillesztése 
atán sokkal jobb, erősebb és lág 
hangot nyer. (Óiztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
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. 

Tele fon 8 1 - 2 0 . 

! ! L e g ú j a b b a n m e g j e l e n t K ö n y v e k ! ! 

Ára K 
Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 

Pál 3 — 
Akarsz-e diadalmaskodni. írta C. Skovgaard-Peter-

sen, fordította báró Podmaniczky Pál . . . . . íi.— 
A val lás élete. Irta dr. Szöts Farkas — 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás fá ja . írta Takács Mihály . . . . . —10 
202. Az élet beszédiböl. írta V. Sípos Ida . . . —.10 
203. Utolsó órában . Irta Ujlaky Vilma —.10 
204. A japánok apostola. Irta* Marjay Károly . . —.10 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.10 
206. Az öreg ember. írta Lengvel Gyula . . . . —.10 
207. A kik az Istent szeret ik. írta Fejér Endre . —.10 
208. Az igazi istentisztelet. írta Kirner A. Bertalan —.10 
209--210. Egyiptomi József, írta Bitay Béla . . . — 20 
211. Az az egy is elesett. írta Kiss Géza . . . . —.10 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.10 
213. A hétpecsétes könyv. írta Bitay Béla . . . —.10 
214. Élet a halá lban. írta Marjay Károly . . . . —.10 
215. Napoleon vallástétele. írta Marjay Károly . . —.10 
210. Husz János. írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.10 
217. A hazai , fö ld . Irta Lengyel Gyula * —10 
218. Janesi. írta Losonczy Lajos —.10 
219. Aes Janesi. írta Szabó .Vliklós —.10 
220. Hermán Otto. írta Gönczy Miklós - . 1 0 

S i i v e s megrendelésehet kér 

H o m y Ó n S Z h V V i k t o r hönyvhiadóhivataia 
Budapest, V. ker., flkadémia-utcza 4. sz. 
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® ® ® © ® ® © ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® © © © © © © 

® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
J tanító urak rendeljék meg és J 
© terjesszék © 

a hívek és a tanítványaik között a z ^ 

{ÉBRESZTŐ f 
képes keresztyén szépirodalmi, c sa- | | 

@ ládi és ifjúsági havi folyóiratot. @ 
® Szerkeszti: ® 
I M E G Y E R C S Y B É L A . | 
@ Előfizetési díja egy évre 4 kor. | | 
J 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- ® 
® j i í ' i ® © dolatat. © 
© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® © i © 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® © 
®®®®®®®®@®®®®@®®®®®®®®®®©® 
GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott I 900-ban. Igazgatóság : 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűzs jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593 31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000 — K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832,000"— K 
Biztosított ér ték tűzben 1915. évben 1000.000,000 — K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet állománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L E S " 
Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 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 orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Egy tábori lelkész 
harcztér i naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harczoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyü-
ríível ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márczius idusán. Őszi imádság. Harcztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő 16Va X IOV2 nagy-
ságú. zsebbe tehető könyvecskének boltiára e legáns vá-
szonkötésben 180 K, 10 drb vételnél 150 K. 25 drb 
vételnél 140 K, 50 drb vételnél 130 K, 100 drb vétel-

nél 1 20 K. — Kapható : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívataíában 

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 

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. 



Divatos 
ruhaaljak 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 

Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőn és Katonatiszteit 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

/ 

ÚJDONSÁGOK! 
PAPP GÉZA: Egy tábori lelkész harcztéri naplója 1.80 
IFJ. PÉTER KÁROLY: Református prédikátori tár II. kötet. . 4. 
— Jézus nyomdokain. Egyházi beszédek, elmélkedések . . . . 4.— 
RÉVÉSZ IMRE: Bod Péter mint történetíró 1.50 

/ SEBESTYÉN JENŐ: dr. Kuyper Ábrahám —.30 
S. SZABÓ JÓZSEF: Debreczeni és sárospataki papok a reformá-

czíó századában . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20 
Tegnap és ma. Adalékok a sárospataki Ref. Főiskolának Mís-

kolczra való áthelyezése kérdésében . . . . . . . . . . í.— 
ÜRMÖSI JÓZSEF: A lelkipásztori gondozás és a gazdaság szo-

Kaphatók Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV*, Kamermayer Károly-u, 3* 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 4 5 7 7 . 



PROTESTÁNS 

E G Y H A Z I E S I S K O L A I 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő': 
Kováts István d r . 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr . , 
Sebestyén Jenő 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 Könyvébő l : Maradj velünk! Dusza Béla. — Vezérczikk: A felekezetenkívüli baptisták. Dr. K. I. — 
Második czikk : Kecskemétiek terve. Sebestyén Jenő. — Krónika : Tartsunk-e az idén kongresszust ? — Belfö ld : 
A Magyar Prot. Irodalmi Társaság megalakulásának előzményei. II Révész Kálmán. A katholikusok. Muraközy Gyula. 
- A m i ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből . 

Maradj velünk! 

„Maradj velünk, mert immár 
beestvéledik és a nap lehanyat-
lott! Beméne azért, hogy velők 
maradjon/' 

(Lk. 24, 29.) 

Jézus Krisztus úgy jelenik meg ma is az ember1 

lélek előtt, mint egykor az emmausi tanítványok előtt. 
Azóta já r szüntelenül ezen a földön ; évszázadok teltek 
el, milliók találkoztak Vele, nagy részük kikerülte, el-
mellőzte, igen kevesen vették észre és méltatták arra, 
hogy befogadják és Vele jár janak szüntelen. 

Ma is szerte jár az Úr Jézus, megjelenik közöttünk, 
elmegy mellettünk. Boldog ember az, a ki meglátja Őt, 
felismeri Benne Megváltóját és Vele együtt, az 0 társa-
ságában éli életét. 

A világháború —- ez köti le most minden figyel-
münket és érdeklődésünket, erre applikálom textusomat 
— sötétségbe, esti, hogy ne mondjam, éjszakai homályba 
borította az eget, átláthatatlan fátyollal fedte be egyének, 
családok, nemzetek jövendőjét. Mi lesz? Mi következik 
ezután? Estéjén vagyunk-e már a háborúnak? A végén 
tartunk-e, vagy talán még a közepéig sem ju to t tunkéi? 
Sötétség, pusztulás, gyász mindenfelé. Ki gyújt világos-
ságot a sötétségben ? Ki vet véget a rettentő pusztulás-
nak, ki törli le a sok könnj^et ? 

Egy a mi feleletünk, több nem lehet: Jézus Krisztus. 
Ő tűnik fel előttünk mérhetetlen magasságban dicsősé-
gesen, fenségesen, mint egy király; jár közöttünk, elmegy 
mellettünk szelíden és alázatosan, mint egy szolga. Amint 
já r ja az emberek közt végtelen útját, egyszer legalább 
elmegy mindenki mellett, várja, hogy megszólítsák, kérjék, 
kényszerítsék: „Maradj velünk!" 

Egy beteg mellett hosszabb időt töltöttem. Alkalmam 
volt megfigyelni, hogy két dologtól fél t : a sötétségtől 

és az egyedülléttől. Ha Jézus nincs velünk, sötétségben 
élünk, még ha a teljes déli nap ragyog is felettünk. Ha 
Jézus nincs velünk, a halál árnyékának völgyében egye-
dül érezzük magunkat, még ha ezer meg ezer ember 
tolong is körülöttünk. Ha Jézus velünk van, az éjszaka 
sötétségében is világosságban élünk és ha mértföldnyi 
távolságban nincs körülöttünk ember, még sem vagyunk 
egyedül és nem félünk. 

„Maradj velünk, mert immár beestvéledik és a nap 
lehanyatlott!" Sötétedik! Nemzetünk égboltja elborul. 
Millió veszteség emberben, anyagban. Csonkák, bénák, 
betegek segélykiáltása hangzik. Özvegyek és árvák szo-
morú sors elébe néznek. Ki ad nekik kenyeret ? Ki biz-
tosítja jövendőjüket ? 

Jézus Krisztusnak sok dolga akadna ma. Végezzék 
a munkát az 0 követői, szolgái az 0 erejével. Vezessék 
az Úrhoz a gyermekeket, neveljenek jobb, hivőbb nem-
zedékeket. Ismertessék meg a szabadulás útját a betegek-
kel, sebesültekkel, szenvedőkkel. A beteg, szenvedő em-
ber jobban megközelíthető, könnyebben meghallgatja és 
veszi be az evangéliumot. Annál biztosabb egy nemzet 
jövendője, minél többen hisznek tagjai közül a Jézus 
Krisztusban. 

Ha így munkálkodunk, eljön a hajnal, felkel a 
nap, még ha a legrosszabbul üt is ki reánk nézve a 
világháború. Es ha nem hirdetjük az élő Krisztust, nem 
vezetünk hozzá lelkeket, megmarad, sőt feketébb lesz a 
sötétség, még ha a legkedvezőbb békét sikerül is meg-
kötnünk. 

Azok, a kiknek lelkébe már bement és lakozást 
vett az Ur, vigyázzanak, hogy el ne távozzék, hanem 
velük maradjon és azután vigyék Őt magukkal ú j házba, 
ú j környezetbe, hogy általa mások élete is boldoggá, 
bizonyossá legyen! 

Urunk! „-Maradj velünk!" 
Dusza Béla. 



A „FELEKEZETENKÍVÜLI" BAPTISTÁK. 
A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény kiját-

szásának egyik esetéről kívánunk az alábbiakban meg-
emlékezni. A baptistákkal kapcsolatos eset a következő: 

Potzner Keresztély kispesti lakos f. é. márczius 
9-én megfordult az egyik somogymegyei lelkészi hivatal-
ban. Tanúként szerepelt az egyik kitérésnél. A mikor % 
lelkész, mint előtte ismeretlent, személyének igazolására 
hívta föl, fényképes utazási igazolványát mutatta elő. Ezen 
„felekezetenkívüli" vallásának és foglalkozására nézve 
^prédikátor" -nak volt föltüntetve.1 A lelkész további kér-
dezősködésére elmondta a felekezetenkívüli „kartárs", 
liogy három télen át járt a pesti „Predigerschule"-ba 
(a Wesselényi- és Hársfa-utcza sarkán), melyben akkor 
Meyer Henrik, Meyer Henrikné2 és Péter Gyula tanítottak. 
Most tölti a három gyakorlati, az ú. n. „evangélizátori" 
évét. Ez abból áll, hogy egyik községből a másikba utaz-
gat és vallásos összejöveteleket rendez, meg prédikáczió-
kat tart. Azt is bevallotta egész nyiltan, hogy azért maradt 
ő is, meg a többiek is felekezetenkívülinek, hogy az állam-
nak semmi köze se lehessen hozzájuk ' 

Ezek a „felekezetenkívüli" baptisták a maguk részé-
ről nem is igen törődnek az állammal és annak törvé-
nyeivel. „Felekezetnélküliek", mégis vallásos összejöve-
teleket tartanak, anélkül, hogy az illető helyen törvényes 
módon szervezett gyülekezetük lenne, avagy összejövete-
telüket bárkinek bejelentenék, arra engedélyt kérnének. 
Mint felekezetenkívülieknek, gyermekeiknek valamely be-
vett vagy törvényesen elismert vallásfelekezetben való 
neveléséről is gondoskodniok kellene 18 éves korukig, 
ámde ezt is megtagadják azon a czímen, hogy van ő 
nekik vallásuk s gondoskodnak ők maguk arról, hogy 
gyermekeiket abban a vallásban neveljék. Tehát a mikor 
állami felügyeletről volna szó, akkor „ felekezetenkívüliek 
a kikhez semmi köze sincs az államnak, de a mikor gyer-
mekük vallásos neveléséről lenne szó, kisütik, hogy van 
ő nekik vallásuk! Itt nyilvánvaló bujkálás folyik a vallás 
szabad gyakorlatáról szóló törvény paragrafusai közt, 
a minek mind gyülekezeteink nyugalma, mind az állam 
tekintélye szempontjából mielőbb véget kell vetni! 

Tudja rólunk mindenki, hogy a teljes lelkiismereti 
szabadságnak vagyunk' a hívei. Úgyis, mint magyarok, 
úgyis, mint kálvinisták, nem is lehetnénk egyebek. Nem-
zetünk és egyházunk többszázados tradiczióit tagadnék 
meg, ha nem azt vallanók, hogy mindenkinek a legszen-
tebb benső ügye, hogy lelkének üdvösségét miként keresi. 
Ámde a belső, lelki meggyőződésnek kidsö formákban 
való nyilvánítása, a hasonló gondolkozásúaknak vallásos 
társaságokká való tömörülése, egyikből a másikba való 

1 Ugyan melyik bölcs hivatal állíthatta ki ezt az igazolványt?! 
Ott, úgy látszik, már megoldották a fából való vaskarika kérdését. 
Eddig csak egyes felekezeteknek voltak prédikátorai, ez a hivatal 
már „felekezetenkívüli prédikátort" is ismer! 

2 Mi még tanakodunk azon, hogy felvegyük-e a nőket a 
theologiára s az élelmes baptistáknál a nök már tanítanak is a 
„Predigerschule"-ban! 

átlépés, különböző felekezetűek házasságából származó 
gyermekek hovatartozandóságának a kérdése stb. már 
nem magánügyek többé, hanem a legszorosabb értelem-
ben vett közügyek. A mások hasonló szabadságának biz-
tosítása szükségessé teszi a köznek: az államhatalomnak 
egyfelől rendező, másfelől ellenőrző beavatkozását. 

A „darabont" kormány a baptista hitfelekezetet 
törvényesen elismert felekezetnek nyilvánította. Semmi 
szavunk sem lehet ellene. Ha nem értünk is egyet a 
baptistákkal a gyermekkeresztség elvetése kérdésében, 
el kell ismernünk, hogy a baptizmus is sok nagy lelket 
adott már az emberiségnek. Elég egy Bunyan-ra, egy 
Spurgeon-ra hivatkoznunk ! De ugyanekkor azt is hang-
súlyozzuk, hogy a kik a szabadságot, a jogot élvezni akar-
ják, azok az azzal járó, törvénybe iktatott kötelezettségek 
alul se vonhatják ki magukat! Azt pedig a leghatározot-
tabban el kell ítélnünk, hogy a baptisták ezek elől a 
kötelezettségek elől a „felekezetenkívüliség" hazug leple 
mögé akarnak bújni! 

A törvényesen elismert felekezetnek ama gyülekeze-
teit ismeri el ilyenek gyanánt az állam, a melyek ólén az 
államhatalom részéről is elismert képesítésű lelkipásztorok 
állanak. Ilyen gyülekezete a baptistáknak a budapestin 
kívül eddigelé — tudtunkkal — alig van. Már most 
mindazoknak, a kik az ország bármely részén a baptista 
felekezetbe kívánnak áttérni, a régi felekezetüknél való 
kétszeri kijelentkezés után ide kellene fölutazniok, hogy 
belépésüket törvényes formában bejelentsék és a baptista 
szertartás szerint ú j felekezetükbe bevétessenek. Már 
pedig erre a sokszor hosszú és költséges útra nem min-
den baptista atyaíi vállalkozik! Hasonlóképen újabb és 
újabb gyülekezetek csak úgy lennének alakíthatók, ha 
mindenüvé törvényes képesítésű lelkipásztorokat tudnának 
beállítani. Ámde a Meyer és Meyerné meg Péter Gyula 
„Predigerschulé'-jéből három tél után kikerülőket az 
állam nem ismerheti el ilyenek gyanánt! Úgyszintén a 
vallástanítás körül is bajok vannak. Minden felekezetnek 
magának kell gondoskodnia gyermekei vallástanításáról. 
A baptistáknak pedig vagy egyáltalán nincsenek erre 
embereik, vagy csak aféle zúgprédikátoraik vannak, a ki-
ket semmiféle iskolafönntartó nem fogadhat el illetékes 
hitoktató gyanánt. 

Mindezeken segít a „felekezetenkívüli" baptizmus! 
Ahhoz, hogy felekezetenkívüli legyen valaki hivatalosan, 
nem kell fölutaznia Budapestre. A „felekezetenkívüli" 
baptistáknak nincs szükségük államilag is elismert képe-
sítésű lelkipásztorokra: jók nekik a Meyer meg Meyerné 
„Predigerschulé"-jéből kikerülők is. Azután majd össze-
jönnek suttyomban, vagy ennél vagy annál a háznál s 
csak nem kergetteti szét őket a csendőrrel valamelyik 
lelkész! Ha szétkergetteti, annál jobb : legközelebb még 
többen jönnek össze valahol másutt! A hitoktatás kérdése 
is meg van úgy ahogy oldva: vagy tanítják a gyer-
mekeiket valamelyik vallásfelekezet gyermekeivel együtt, 
vagy sikerül őket az alól is kivonni s akkor még jobb. 
Őket azonban senkise nyaggathatja, hogy vagy állítsanak 



be valakit hitoktatónak, vagy menjenek gyermekeikkel 
Budapestre vallástani osztályzatért. 

Tudjuk, hogy a baptisták — a mit külföldi nagy 
gyűléseken is sokszor szemükre vetettek már — nem 
az evangélium körén kívül állókra vetik ki leginkább 
hálóikat, hanem az evangéliumi egyházak érni kezdő 
vetésébe szeretik belevágni sarlójukat. Nálunk sem a 
babonás oláhokat vagy ruténeket, sem a szerbeket nem 
igen térítgetik a „hívők" táborába, hanem különösen 
református gyülekezeteink híveit fogdossák el. Épen ezért 
elengedhetetlen kötelessége egyházi hatóságainknak, hogy 
egyfelől utasítsák gyülekezeteink őrállóit: kísérjék figye-
lemmel ezeket a §-ok közt bujkáló „felekezetenkívüli" 
prédikálókat, másfelől, hogy forduljanak orvoslásért a 
kormányhoz. 

Addig is jó lenne a kormány figyelmét fölhívni 
erre a „Predigerschulé"-ra, mely „felekezetnélküli prédi-
kátorok"-at nevel — nem tudjuk, kinek az engedelmével, 
vagy még inkább: kinek az elnézéséből! 

Dr. K. I. 

A KECSKEMETIEK TERVE. 
Abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy mint 

„jóakaratú és érdeknélküli semleges" szólhatok hozzá 
a kecskeméti egyház legújabb közérdekű tervéhez, a 
mely arról szól, hogy két papságot szervezzenek ebben 
a gyönyörűen fejlődő alföldi városban. Semlegesnek ne-
veztem magam, pedig csak az érdeknélküliséget hang-
súlyozhatom csupán, mert a ki Kecskemétet annyira sze-
reti, mint én. annál semlegességről már nem lehet beszélni. 
Tizennégy év távlatából szemlélve a dolgokat, csak a 
legnagyobb hálával gondolhatok Kecskemétre, az ősi 
kollégiumra, annak tanáraira s Katona Mihály derék 
igazgatónknak sokat szidott, de az évek multával mindig 
jobban áldott kálvini puritánságú szigorára. 

De félre-a reminiszczencziákkal! Örüljünk a hírnek, 
hogy Kecskemét újra két papot akar. Nevezhetnők ezt 
fejlődésnek is, de nem az, hanem inkább a visszafejlődött 
félszázados állapotnak megszüntetése csupán. Mert Kecs-
keméten ősidők óta két papság volt. S akkor akarták 
azt egyesíteni először, a mikor Török Pált hívták meg 
1855-ben lelkipásztoruknak. Érdekes idők voltak azok. 
Akkor állt Pest, a theologia Pestre hozatala miatt, nagy 
harczban Kecskeméttel (akárcsak most Sárospatak Mis-
kolcczal) s a pesti párt élén Török Pál állt egyénisége 
hatalmas súlyával. Óriási polémia fejlődött ki Török 
Pálék ós a kecskemétiek között. Török Pál győzött s az 
az érdekes, hogy a kecskemétiek azzal hajtották meg 
elismerésük lobogóját Török Pál előtt, hogy „általános 
felkiáltással, egyetlen ellenhang nélkül örömnyilatkozatok 
között" meghívták „egyedüli" lelkipásztoruknak, még pe-
dig azon kijelentés mellett, miszerint „noha egyházunk-
nak emberemlékezetet meghaladó idő óta mindig két papja 
volt, de míg Nagytiszteletüségedet keblünkben megtarthatni 
szerencsések leendünk, mindaddig egy másik papnak is 
megválasztatásáról szó sem lehetend..Hogy Török Pál 

miért nem ment mégsem Kecskemétre, azt is tudjuk. „Én 
a kecskemétiek meghívását el nem fogadtam — írja — 
többek közt azért is, mert tudtam, mily sátánilag csap-
dosták 1 meg egykori lelkészök Kocsi Sebestyén Istvánt s 
mint maltraitirozták a szelídség és jámborságban utol-
érhetetlen Polgár M. superintendenst — és mert jól is-
mertem Kecskemétet. . 

A régi harczoknak már még az emléke is meg-
szűnt s mi, a midőn a legnagyobb örömmel üdvözöljük 
a kecskemétiek tervét, egyszersmind emlékeztetjük a két 
papságtól húzódozókat.arra is, hogy — mint Török Pál 
fentebb idézett meghívó levele is mondja, — Kecskemét-
nek „emberemlékezetei meghaladó idő óta mindig két papja 
volt" és hogy a kecskeméti egyház nemcsak a multak 
tradiczióihoz tér a két papsággal vissza, hanem engedel-
meskedik a zsinati törvényeknek is, a melyek a paró-
chialis körökre való felosztást a nagy gyülekezetekben 
már majd tíz éve elrendelték s ezzel csak erőteljesebb 
belső életre akarják nevelni a nagy gyülekezeteket. Hogy 
aztán ez a megoszlás anyagilag és technikailag hogy 
történik, az a kecskemétiek belső dolga. Az a fő, hogy 
szükség van rá. Hiszen kerületük és képviselőjük is kettő 
van; miért ne lehetne papjuk is kettő. Sőt, ha igazán 
fejlődni akarna az ottani egyház, legalább három papsá-
got kellene szerveznie s ezenfelül külön egy missziói lel-
készi állást. Biztosak vagyunk benne, hogy a velejáró 
anyagi kiadások jó része megtérülne az elevenebb egy-
házi élet által felébresztett fokozódó áldozatkészségből. 
Azután gondoljanak csak arra is, hogy a róm. katholi-
czizmus sem megvetendő módon dolgozik most abban a 
városban s hovatovább a kálvinista bélyeg nagyon is 
elmosódhatik a város szellemében. Úgy áll tehát a dolog, 
hogy nemcsak a 00 év előtti állapotokhoz kell most visz-
szatérni, hanem tovább is fejlődni. Mi nem kételkedünk 
benne, hogy azoknak az embereknek, a kik csak tíz év 
alatt is oly nagyszerűen fejlesztették Kecskemét külső 
életét, lesz érzékük népük belső életének igazi fejlesztése 
iránt is és nem fognak garasoskodni akkor, a mikor a 
magyar református egyház egy hatalmas várának restau-
rálásáról és modern kiépítéséről van szó. A ki egyházat 
épít, annak nemcsak földi tőke áll rendelkezésére, hanem 
a hivek élő hitének kifogyhatatlan tőkéje is. Próbálja 
meg a kecskeméti egyháztanács ezt a tőkét is igazán 
megmozgatni. Hisszük, hogy nem fog csalódni. 

Sebestyén Jenő. 

1 Czélzás a Kocsi Sebestyén által szerkesztett kéziratra, 
Sátán esapdosásai czímmel, melyben kecskeméti szenvedéseit 
m e "'írta. 

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

Szövetség titkári irodájában (IX. ker,, Ráday-
utcza .28. szám). 
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KRÓNIKA. 

Tarisutik-e as idén kongresszust ? 

Ezen a czímen akart egy lelkésztársunk válaszolni 
a „ Lelkészegyesület "-nek, a mely július 29-iki számának 
vezérczikkében megállapítja, hogy az országos lelkész-
egyesület ez évi kongresszusa az idén el is maradhat. 
Nem akarunk polémiát s így a kérdéses replikát teljes 
egészében nem közöljük. Azonban a dolog fontosságára 
való tekintettel és megfontolás czéljából mégis kiragadjuk 
belőle a következő részt: „Azt indítványozza a Lelkész-
egyesiilet, hogy az idén ne tartsunk konferencziát. És 
miért? Csak azért, mert a háborús viszonyok miatt egy 
kissé nehezebb az utazás, másrészről meg az ORLE már 
mindennel készen van. Új programmja nincs és új szük-
ségeket az úrvacsorai vitában elfoglalandó állásponton 
kívül jelenleg nem ismer. Hát ez az, a mi ellen én, 
Nagytiszteletű Szerkesztő úr, tiltakozom. Hát szabad ne-
künk a mai vasúttal, sőt gyorsvonatokkal bíró háborús 
világban az apró nehézségekre hivatkoznunk? Hát nem 
épen azért is van az összes papság a katonai szolgálat 
alól felmentve, hogy ha valaha, úgy most tegye igazán 
a kezét az eke szarvára és szervezkedjék, dolgozzék, 
tanácskozzék, beszélje meg a jövőt s közös erővel figyelje 
az új korszak új jelenségeit ?! És azután lehet-e nekünk 
azt a kényelmes álláspontot elfogadnunk, hogy az ORLE 
mindennel készen van, számára problémák jelenleg nin-
csenek és quietista {nem pietista!) módon nyugodhatik 
babérain? Hát a mi számunkra nincsenek problémák, 
egyházunk, népünk, nemzetünk sorsát illetőleg nincs 
megbeszélni valónk ? Nincsenek aggodalmaink, vágyaink, 
reménységeink, terveink ? Én azt hiszem, hogy nagyon is 
vannak és nagyon szeretném, ha többi lelkésztársaim is vissz-
hangoznák kiáltásomat. . ." Ezeket a komoly és egyálta-
lában nem polemikus sorokat mi ez alkalommal, úgy is, 
mint az ÖBLE tagjai. ajánljuk az elnökség figyelmébe, 
mert nekünk is a meggyőződésünk, hogy összetett kézzel 
ma ezekben a nehéz időkben nem lehet ülnünk. Abban 
a czikkben tényleg hibás az álláspont, A magyar refor-
mátus papság sokkal több munkára hivattatott, mint 
amennyit az a vezérczikk számára kitűzött. 

BELFÖLD. 

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság megalaku-
lásának előzményei. 

II. 

A tiszántúli egyházkerület, illetőleg Debreczen, tovább 
is híven ápolták Révész Imre hagyatékát. Az 1886. év 
május 3-án kezdődött tavaszi egyházkerületi közgyűlés 
már egyenesen felterjesztést küldött a konventre egy -prot. 
történelmi társulat alakításának érdekében. Ezt a hivatalos 
kezdeményezést azonnal propagálta az egyházi sajtó, a 
„Debreczeni Prot. Lapban" Csiky Lajos és Kálmán 

továbbá F. Varga Lajos lelkes czikkekben tartják fel-
színen a kérdést, a „Prot. E. és I. Lap" először az 
1886:37. számban írja, hogy „Prot. Irodalmi Társulat 
szervezése ügyében már több ízben és több felől kaptunk 
részint egyenes felszólalásokat, részint laptársaink részé-
ről jövő indítványokat, legújabban Czelder Márton úrtól 
ily tárgyú czikket. Jól tudjuk, mily országosan érzett régi 
szüksége ez a magyar protestantizmusnak, hogy eszméje 
többször felmerült, de mindannyiszor elaludt". Az előz-
mények rövid ismertetése után azzal végzi a szerkesztőség: 
„októberben összeül mind a református, mind az evan-
gélikus konvent, együtt lesznek a két egyház jelesei: ez 
alkalom jó volna eszmecserére, értekezésre és megala-
kulásra". Az evangélikusok közül legelőször dr. Masznyik 
szól a kerdéshez, az „Evang. Egyház és Iskola" 39. és 
40. számaiban, majd Mayer Endre a rProt. E. és I. Lap" 
43. számában. Mindketten örömmel üdvözlik az eszmét 
s már javaslatokat is adnak a kivitelre nézve. 

A ref. egyetemes konvent 1886 október 18—24. 
napjain, Pápán tartotta meg üléseit, melyeken, mint 
ottani fiatal theol. tanár — a hallgatóság közt — magam 
is állandóan jelen voltam. A konv. jegyzőkönyv 66. pontja 
foglalkozik az Irodalmi Társaság kérdésével. Nagy fon-
tosságánál és jelentőségénél fogva szükségesnek látom 
az egészet szószerint közölni. 

„Ugyanezen (az iskolaügyi) bizottság előterjeszti a 
tiszántúli egyházkerület felterjesztését egy prot. történelmi 
társulat terveinek a konvent által leendő előkészítése 
ügyében." 

„E javaslatra nézve az iskolaügyi bizottság kijelenti: 
a tiszántúli egyházkerület részéről egy prot, történelmi 
társaság alakítása iránt benyújtott indítvánnyal szemben. 
— annak minden programm és részletezés nélküli jelen 
alakjában a bizottság alig foglalhat határozott állást. De 
tudomása lévén más úton arról, hogy egy nem pusztán 
történelmi, hanem szélesb körű Prot. Tudományos Iro-
dalmi Társaság megalapítására és pedig a két testvér 
evangélikus felekezet együttes működésével, társadalmi 
úton mozgalom indult s e részről rövid időn határozottabb 
programm várható: ennélfogva a bizottság ajánlja a főt. 
mélt. konventnek — méltóztassék most elvileg csak annyit 
mondani ki, hogy egy prot. tudományos irodalmi tár-
saságnak. a két testvér evang. felekezet közreműködésével 
létrejöttét kívánatosnak tartja, arra nézve erkölcsi támo-
gatását szívesen felajánlja; egyelőre pedig akár ezt, 
akár esetleg egy más, e czclra kiküldendő külön bizott-
ságot, utasítani méltóztassék, hogy a társadalmi úton meg-
indult mozgalmat figyelemmel kísérje, esetleg ahoz maga 
is, érintkezés útján járuljon hozzá és a következő kon-
ventre, úgy az ez irányban addig történtekről, mint a 
konvent által netalán tovább teendők iránt tegyen véle-
ményes jelentést." 

(Határozat:) „Az iskolaügyi bizottság javaslata el-
fogadtatik és az egyet, konvent egy prot. irodalmi tár-
saság létrejöttét óhajtja, arra nézve erkölcsi támogatását 
felajánlja s utasítja a konventi iskolaügyi bizottságot és 



annak elnökét, hogy a társadalmi úton megindult moz-
galmat kísérje figyelemmel, esetleg ahhoz a kívánt érint-
kezés útján járuljon hozzá s a következő konventre úgy 
az ez irányban addig történtekről, mint a konvent által 
netalán tovább teendők iránt majd adjon véleményes 
jelentést." 

E határozatra nézve mindenekelőtt megjegyzem, 
hogy az iskolaügyi bizottság elnöke Szász Károly püspök 
volt s bizonyára ő általa értesülhetett a bizottság a buda-
pesti protestáns vezető férfiak közt a Társaság létesítése 
iránt megindult társadalmi mozgalomról. Hangsúlyozni 
kívánom továbbá, hogy az iskolaügyi bizottság nem is 
egy, de két alkalommal határozottan kimondja, hogy az 
irodalmi társaságot a két testvér evang. felekezet közre-
működésével kívánja megszervezni. Végül megjegyzem, 
hogy áz evangélikus testvéreknek pár nappal előbb, 
október 13-án Budapesten megnyílt egyetemes közgyűlése 
a Prot. Irodalmi Társaság kérdésével egyáltalában nem 
foglalkozott. 

Az időadatok egybevetéséből azt is megállapíthatjuk, 
hogy az a dr. Masznyik által említett barátságos össze-
jövetel, mely az írod. Társaság megalapításának szüksé-
gességét kimondotta s az előkészítés teendőivel Szász 
Károlyt, Ballagi Mórt és Zsilinszky Mihályt megbízta, 
mindenesetre a pápai konvent előtt, tehát 1886 szept. 
végén vagy október elején történhetett, mert az egyházi 
lapokban megjelent felszólalásokon csakis ezt lehet annak 
a társadalmi úton megindult mozgalomnak tartani, mely-
ről a konventi jegyzőkönyv emlékezik. 

Az előkészítései megbízott három érdemes férfiú 
1886 deczember 28-ra, a kálvintéri ref. gyűlésterembe 
értekezletett hívott össze. Megjelentek itt Szász Károly, 
Ballagi Mór, Szilágyi Sándor, Farkas József, Kovács 
Albert, Szőts Farkas Budapestről, Szabó Károly Kolozs-
várról, Géresi Kálmán Debreczenből: az evangélikusok 
részéről pedig: Hunfalvy Pál, Zsilinszky Mihály, Horváth 
Sándor és Doleschall budapesti lelkészek, Schneller 
István és Masznyik Endre pozsonyi theológiai tanárok. 
A Géresi Kálmán által a „Debreczeni Prot, Lap"-nak 
küldött tudósítás szerint „az egész, majdnem 4 óráig 
tartó tanácskozásnak] folyamát a nagy eszme iránti élénk 
buzgóság, valamint azon, mindenkit átható törekvés jel-
lemezte, hogy ezen irodalmi társulatban a két protestáns 
felekezet minden eddig szétforgácsolt munkássága szabad 
jóindulattal és testvéri szeretetben egyesíttessék. Ezek 
testvéri keze szeretetét fejezi ki a két egymást tartó kéz 
is, melyet a társulat pecsétjéül választot t . . . Az értekezlet 
elrendelte egy meleghangú felszólításnak elkészítését is, 
a mely a két prot. egyház minden nevezetesebb erkölcsi 
testületéhez, az esperességekhez, a nagyobb egyházakhoz 
és kiválóbb hitsorsosokhoz is megküldetik. Ezen felhívás 
elkészítésével Szász Károly, Ballagi Mór és Zsilinszky 
Mihály bizattak meg." 

A Géresi ezen előadásával egyenesen ellentétben 
áll Masznyik Endréé, a ki idézett műve 9. és 11. lapján 
a következőket í r j a : „El nem hallgathatom, hogy már 

ugyanazon értekezleten szóba jöttek az unitáriusok is 
Ballagi Mór vetette fel a kérdést: ha beléphetnek-e ők is 
a tervezett társaságba ? A jelenvoltak az unitárius írók 
és tudósok befogadását magától értetődő dolognak tar-
t o t t á k . . . " „Csakis egy hang emelkedett fel ott amaz 
értekezleten ellenök. A mi derék Doleschallunk éles szeme 
már akkor belátott a jövendőbe s ottan vészjeleket sejtett. 
Komolyan figyelmeztette az értekezőket, hogy gondolják 
meg jól a dolgot, mert ő . . . tudja nagyon jól, hogy 
sokan lesznek a lutheránus egyházban, a kik majd más-
kép gondolkoznak, a kik az unitáriusok miatt idegen-
kedni fognak majd magától a társaságtól is. Persze, 
hogy szava visszhangra nem talált." 

A körülmények és bizonyítékok összevetéséből azon-
ban meg kell állapítanunk ; hogy e pontnál Masznyik nem 
emlékezett jól a történtekre, mert a Doleschall szava 
igenis visszhangra talált az értekezleten, a mely a Tár-
saságnak a két protestáns egyház közreműködésével való 
szervezését mondotta ki, úgy, a mint azt a Géresi tudó-
sítása teljes hűséggel és szabatossággal előadja. 

Ilven értelemben ír, mindjárt a „Debr. Prot. Lap" 
következő (2.) számába, egy dithyramb-szerű lelkes vezér-
czikket Balogh Ferencz, „A két egymást tartó kéz" czím 
alatt. „E régi, de mindig szép jelkép lesz, mint e lap 
12. oldalán olvashattuk, a megalakuláshoz közeledő Prot. 
Irodalmi Társulatnak pecsétképe." 

Pár hónap múlva, 1887 április hóban már közlik 
az egyházi lapok (az április 23-án, vagy 24-én megjelent 
17. számban) a „MagyarProt. Tud. írod. Társaság" alapí-
tására szóló felhívást és az 1886 decz. 28-iki értekezlet 
által elfogadott alapszabály tervezetet. Az 1887 februárban 
keltezett felhívás aláírói között, a református és evan-
gélikus főgondnokok és püspökök mellett, ott vannak 
Ferencz József és Dániel Gábor, az unitárius püspök és 
fögondnok is. Az ösmert előzmények után mindenesetre 
nagy meglepetéssel látták a legtöbben az unitárius egy-
házfőknek bevonását s az emiatti aggály, nem egészen 
egy hónap mtilva, a „Debr. Prot, Lap" 21. (május 21) 
és 22. (május 28) számaiban már megnyilatkozott, 

Az unitáriusoknak a Társaságba az előző meg-
állapodások ellenére történt ezen bevonása (hogy ki által, 
azt most ne keressük) sajnálatos irodalmi és közgyűlési 
vitákat idézett fel, melyek a Társaság végleges meg-
alakulását és működésének megkezdését, több, mint egy 
évvel hátravetették. 

Az 1887 nov. 19—26. napjain Budapesten tartott 
egyetemes konventi iilós jegyzőkönyvének 90. pontja 
szerint az iskolaügyi bizottság ismét előterjesztést tett 
az Irodalmi Társaság alakulásának fejleményeiről s a 
jelentés alapján a konvent felkérte a püspököket, hogy 
vegyék számba a kerületükből eddig történt jelentkezéseket 
és azokról legkésőbb 1888 február l- ig küldjenek ki-
mutatást a konvent világi elnökéhez, br. Yay Miklóshoz, 
a kit pedig a tényleges alakulás és szervezkedés veze-
tésére kért fel. 

Báró Vay Miklós ugyancsak az egyetemes konvent-



nek jelenti (13—1889 sz.), hogy az alakuló közgyűlést 
— az ágostai hitv. evang. egyetemes felügyelő hozzá-
járulásával — 1888 április 16-ra Budapestre összehívta. 
Azonban az alakulás itt csak annyiban történhetett meg, 
hogy az alapszabályokat elfogadták és egy ideiglenes 
végrehajtóbizottságot választottak. (Itt történt a debre-
czeniek tiltakozása az unitáriusok bevétele ellen.) Az 
alapszabályokat a kormány május 30-án megerősítette, 
minek folytán br. Vay 1888 decz. 18-ra ismét egybehívta 
az alakuló közgyűlést. Azonban az e közgyűlésen meg-
jelent tagok csekély száma, valamint a közben felmerült 
aggodalmak miatt a közgyűlés a végleges szervezkedést 
ismét elnapolta. A végrehajtóbizottságot néhány taggal 
kibővítették s a felmerült ellentéteket igyekeztek köl-
csönös engedékenységgel kiegyenlíteni. így jött létre 
aztán az a megegyezés, hogy az alapszabályok nem mond-
ják ugyan ki, hogy a Társaságba kizárólag csak a refor-
mátus és evangélikus egyház tagjai léphetnek be, de a 
vezetés e két egyház tagjai részére biztosíttatik az által, 
hogy a tisztikarba és a választmányba csakis ref. és 
evang. tagok választatnak be.1 Ez alapon történt meg 
aztán 1889 márczius 24-én a végleges megalakulás, 
mely után nyomban megkezdődött a Társaság működése 
is Szász Károly elnök ós Zsilinszky Mihály titkár vezetése 
mellett. Révész Kálmán. 

A katholikusok. 
A katholikus egyház reneszánszát éli most — 

mondotta valaki. S valóban valami nagy mozdulás észlel-
hető most a katholikus lelkek mélyén. Szorgos, látható 
és láthatatlan kezek hímezik a jövendőt, hogy szép és 
színes legyen az, mint egy hímzett, selyem proczessziós-
zászló, Hogy a kezükbe tartsák s ők lobogtassák előttünk. 
Jó így egy sarokból — akár egy homályos budapesti 
lelkészi hivatal aktái közül — hallgatni a nagy tenger 
mozdulását. Egy, két partra korbácsolt hullám is nagy 
viharról beszélhet. Egy, két űzött, nyugtalan lélek, — 
akit mint a hullámot a kősziklával összeütközésbe hozott 
eddigi egyházával a nagy mozdulás, — már ezt a vihart 
hordozta magában. S feltűnő volt, hogy a háború eszten-
dői alatt szokatlanul megnőtt a katholikus egyházba át-
térő reformátusok száma. Fiatal nők könnyed, kicsit 
zavart mosollyal jelentették, hogy ők kilépnek — nevel-
tetésük miatt. És a blúzokon a csillogó, aranylánczos 
érmen szelíden mosolygott Szűz-Mária ezüst a r c z a . . . 
Tizeniiégy, tizenöt éves gyerekek . . . félénken kopognak . . . 
s az egyik tanú, a ki a kath. kispap, felmutatja a gyám-
hatósági engedélyt az áttérésre. Tanuk jönnek, kitérési 
tanuk, sápadt, beesett mellű sovány asszonyok, bizonyos 
időszakokban mindig visszatérnek. Egy-egy faluról ide-
került cselédlányt hoznak kijelentkezni és pislogó apró 
szemükben fanatikus tűz ég. Cselédek jönnek félénken, 
a színes zsebkendőt húzogatják zavarukban. Az egyik 

1 Lásd bővebben az „Evang. Egyházi és Iskolai Lap* 1901. 
évi 46. számában megjelent czikkemet. 

három éve szolgál egy helyen. A nagyságája csak most 
tudta meg. hogy református. Jó helye van, ruházzák, emelik a 
bérét, de alázatosan le kell majd térdelnie a templomban 
ha megszólal a ministráns vékony csengetyűje. A másikat 
egy derék legény venné el. Nem akarná ott hagyni a hitét, 
de a család kényszeríti. Előkelő úri nőjön aztán. Valamikor 
válás miatt hozzánk tért; mégis . . . most meggondolta, 
neki amott a helye. . . Aztán derék szál magyar legény, 
sebesült katona, a Bocskay hajdú-ősök makacs daczos-
sága villog a szemében. Az Üllői-útról jön, az Örök-
imádás-apácza testvérek hadi kórházából. 0 már rövidesen 
a harmadik onnan, a ki mankón is biczegve eljön ki-
jelenteni, hogy ő „csak azérkitér... 

Elmosódó arczok, tűnő epizódok ezek, de másrészt 
logikai okozatai is belső munkás okoknak. Itt csak 
néhány tényt említünk, melyek a kívülálló laikus szem-
üvegén keresztül is szembetűnnek. Tükörcserepek ezek; 
egy-egy kis részt azonban megvilágítanak a nagy egész 
mozgalmából. 

Nem véletlen találkozása a tényeknek, hogy most 
alakították meg a Szent István-akadémiát. A katholikus 
öntudat erős ébredése az, bejelentése annak az igénynek, 
hogy a kultúra hajójában a katholiczizmus is megragadja 
az evezőt. Külön kellene méltatni Prohászka hatását és 
jelentőségét. Mély és forrongó lélek a székesfehérvári 
püspök, furcsa akczentusán és szaggatott, sokszor homá-
lyos stílusánál át is melegít a lélek heve. Igehirdetése 
lehajol a modern ember lelkivilágához; nem antik, mohos 
fogalmi nevekkel dolgozik ; modern érthető czimkéket 
ragaszt a lelki élményekre. Konferencziái tömött soraiban 
protestáns intelligens nők és férfiak foglalnak le sok helyet. 

Az élő szó erejét megsokszorozzák folyóirataikkal. 
A Zászlónk kitűnően szerkesztett ifjúsági lap mellé sora-
kozik az Élet, kifejezetten katholikus szépirodalmi lap, 
mit az Elet irodalmi részvénytársaság saját nyomdájában 
állít elő. Ez a nyomda szép kis könyvtárra kitehető 
könyvet dobott már piaczra, köztük elsőrangú protes-
táns íróink alkotásait is. 

De túlságosan hézagos maradna ez a katalógus-
szerű felsorolás is, ha ezen a laikus szemüvegen át nem 
néznénk ki a gyakorlati mezőkre is. Tagadhatatlan erős 
és elismerésre méltó cura pastoralist fejtett ki a katholikus 
egyház; a tétlen segédhadakat, barátokat, szerzeteseket 
is belevetette a küzdelembe, sok kórházlátogatást ezek 
által végeztetett. Azonkívül Csernoch elrendelte, hogy a 
hitoktató lelkészek szünidejük egy bizonyos, legalább is 
elég magas perczentjét ennek a munkának kötelesek 
szentelni. Mögöttük ott áll a feldkurát-ok tekintélyes 
tábora is. 

De a legtanulságosabb az a felhívás, mely bizalmas 
úton a minap jutott a kezünkbe Egy nagy, négy millió 
tőkével induló film vállalat felhívása volt ez, melynek mel-
lékleteképen Prohászka és Mailáth püspökök litografált 
levele ajánlotta melegen a vállalatot, mely alaptőkéjének 
tekintélyes hányadát már összegyűjtötte. Maga a felhívás 
egy rendkívül életrevaló eszmét propagál. A mozi érzék-



csiklandó és szenzáczióvadász slágerei ellenében művészi 
értékű és érdekességű filmeket fog teremteni, vagyis be-
állítja a kultúréletnek ezt a vívmányát is a katholikus 
eszme és világnézet szolgálatába. 

Ez a pont tanulságos és rendkívül sokat beszél 
nekünk. Mert miben áll a módszer i t t? Abban, hogy a 
kultúréletnek minden felhasználható vívmányát és ered-
ményét átveszik és a saját szempontjaik és hitük propa-
gálására használják. A XX. század nagy eredményeit, 
erőit, technikáját, művészetét, iparát befogják a saját 
kocsijukba, mint megszelídített vad csikókat. Nyomda, 
irodalom, tudomány, művészet, mozi, — így a helyett, hogy 
kerékkötői lennének, propagálói, terjesztői, érintői lesz-

'nek a katholiczizmusnak. Ez a modernség nagy leczke 
nekünk protestánsoknak, mert mit állíthatunk most szembe 
katholikus akadémiákkal, katholikus nyomdával, katho-
likus irodalommal, katholikus filmgyárral ? . . . 

Azonkívül. . . egy melankolikus Videant consules!... 
kiáltással be is zárhatjuk a katholikus reneszánsz halvány 
kontúrját.^Videant consules, mert a százados sérelmi poli-
tika még most sem ért véget. Az ecelesia domináns el-
hallgatott eszközökkel is dolgozik. Egyetlen szomorú pél-
dát erre nézve. A közoktatásügyi miniszter kegyelmi úton 
megváltoztathatja a gyermek vallását bizonyos különös 
esetekben, így pl. ha ref. vallású gyermeket katholikus 
szülők örökbefogadják, ha ref. vallású fiúgyermek atyja 
elhal és a nevelés a r. kath. vallású anyára marad! Miért 
van az, hogy katholikusoknak kedvező áttéréseknél lehet-
séges kegyelmi úton megváltoztatni a gyermek vallását, 
s a nekünk kedvező áttéréseknél „soha sincs módjában" 
ci miniszternek ezt megtennie? 

. . . A laikus szemüveg homályos. Lehet, hogy sokat 
nem látni meg ebből a nagy megmozdulásból. De viszont 
a szemüveg mögött sem szabad behunyni a szemünket. 

Muraközy Gyula. 

A MI ÜGYÜNK. 
KÉRELEM. Kérjük azokat az előfizetőinket, kik-

nek előfizetése június hó végén lejárt, valamint azokat, 
a kik a díjakkal még hátralékban vannak, hogy elő-
fizetésüket mielőbb megújítani, illetőleg a hátralékokat 
lehető legrövidebb idő alatt beküldeni szíveskedjenek. 
A mai mostoha viszonyok között csak megfelelő, pon-
tos támogatás mellett tarthatjuk fenn a lapot és tehe-
tünk eleget terhes kötelezettségeinknek. 

Losonczi lelkészkonferencziánkon való részvételre 
a jelentkezések állandóan jönnek. A jelentkezők sok ak-
tuális, érdekes és komoly kérdést vetnek föl megbeszé-
lések tárgyául. Előadások tartására s a napi áhítatok 
végzésére a következők vállalkoztak : Németh István püs-
pök, dr. Ravasz László és dr. Kováts István theol. taná-
rok, Kis József esperes, Ágoston Sándor, Baja Mihály, 
Forgács Gyula, Kiss Dániel Lukácsy Imre, Marjay Ká-
roly és Sörös Béla lelkészek. 

A szadai Kálvin-Szövetség 115 koronát küldött a 
mezőlaborczi református templom építési alapja javára. 
Ezt az összeget a szadai Kálvin-Szövetség egyik estélyé 
alkalmával hozta össze belépődíjakból és adományokból. 

IRODALOM. 

Tompa Mihály születésének századik évfordulója. 
Tompa születésének (1817 szept. 28) századik évfordu-
lóját Gömör-Kishont megye közönsége országos ünneppel 
óhajtja megünnepelni. Hanvay Zoltán, az ismert publi-

„czista és politikus, a ki Tompát mesterének és mento-
rának vallja, az ünneplés tárgyában indítványt terjesztett 
a vármegye közgyűlése elé, melyet az Juhász László 
hanvai református lelkész' (Tompa utóda) felszólalása után 
egyhangúlag elfogadott. Az indítvány az országos ünnep-
lés mellett a „Tompa kultúrtársaság" létesítését is czé-
lozza. 

A Theologiai Szaklap (megjelenik évenkint négy-
szer. Szerkeszti lic. dr. Szelényi .Ödön pozsonyi theol. 
tanár) legújabb számának tartalma: Apáczai Cseri Já-
nosról, mint a magyar nemzet pedagógusáról. Dr. Schnel-
ler Istvántól. Ostwald energetizmusa. Lic. Rácz Kálmán-
tól. Az „emberfia" az arám nyelv szempontjából. Juhász 
Lászlótól. Az antihellenistikus apológia az őskeresztyén 
egyházban Quadratustól Lactantiusig. Kiss Jenőtől. A két 
lélekről. Dr. Szlávik Mátyástól. A protestantizmus tovább-
terjedése és egyházi különválása Erdélyben, Tiszántúl és 
a hódoltságban (1542—56). Zoványi Jenőtől. Egy adat 
Kazinczy Ferencz ifjúságához. Dr. Szelényi Ödöntől. Könyv-
ismertetés : A Gouard vallásfilozófiája. Dr. Lencz Gézától. 
Hans Lietzmann: Petrus und Paulus in Rom. Dr. Révay 
Józseftől. Eucken R.: Der Wahrheitsgehalt der Religion. 
Dr. Szlávik Mátyástól. Inter Anna. Dr. Wágner Lajostól. 
Gálfi Lőrincz : Legközelebb Jézushoz. Dr. Daxer György-
től. Kapi Béla: Háború és vallás. Dr. Szelényi Ödöntől. 
Dr. Hadzsegct Gyula: Sz. Márk evangéliumának magya-
rázata. Dr. Daxer Györgytől. Vass Vincze: Jézus bűn-
nélkülisége. Dr. Daxer Györgytől. Kozáry Gyula: Pascal. 
Dr. Szelényi Ödöntől. Tavaszy Sándor : Az ismeretelmélet 
és a megismerés pszichológiája. Dr. Szelényi Ödöntől. 
A háború vallásos irodalma, Új könyvek. 

EGYHÁZ. 

Lelkész választás. Vitkay Bertalan báj i segédlelkészt 
a szomotorbodrovécsi ref. gyülekezet választotta meg 
lelkésszé. 

A lelkészek háborús anyagi helyzete. Hogy a 
lelkészek háborús anyagi helyzete nem valami fényes, en-
nek eleven dokumentuma az a tény, hogy alig van egyházi 
lap, a melynek hasábjain hétről hétre meg ne szólalna 
egy-egy jámbor szándék, a melyet mindig nagy szerény-
ség jellemez s épen e természetéből folyóan, foltozó 
munkával is hajlandó beérni. Lejegyzünk itt egy újabb 
indítványt az Ev. Őrálló legújabb számából: Addig is, 
míg a zsinat elé jut az evangélikus lelkészeknek a fizetés-
rendezés ügyében benyújtandó memoranduma: „tegyen 
javaslatot a Magy. Evang. Lelkészek Egyesülete már a 
folyó évi egyetemes közgyűlésen, hogy az vessen ki 
minden evangélikus lélekre évi 10 fillér hozzájárulást a 
lelkészfizetés rendezése czéljából. Ez oly csekély összeg, 
melyet mindenki egy év alatt megfizethet. Mert az 1910. 
évi népszámlálás szerint van a magyar korona országai-
ban 1,340.143 evang. lélek. Azóta és a háború folytán 
elvesztettünk talán 40,143 lelket, vagy ha ezt a számot 
valaki kevesli,- mondjunk sokat 146,143 lelket; marad 
még 1.200,000 lélek. Minden lélekre 10 fillér kivetve, 
tizenkétmillió fill. vagyis százhúszezer kor. De feltéve, 
hogy minden egyes lélek után nem lehetne a tíz fillért 



beszedni, de száztízezer kor. mégis begyülne évenként. 
Ezen összegből már lehetne kis mértékben a lelkészek 
fizetését javítani és maradna még kis összeg lelkészfize-
tési rendezési alap gyűjtésére. Ugyanis van 709 lelkész 
és 67 segédlelkész. Ha minden lelkész évi száz koronát 
kapna, mint lelkészi fizetésjavítást, volna 70,900 kor. 
és minden segédlelkész ötven koronát, volna 3350 kor., 
összesen 74,250 kor; a többi körülbelül 35,750 kor.-t 
lehetne tőkésíteni és ebből egy lelkészi fizetést kiegészítő 
alapot gyűjteni." 

A pápai ref. egyházmegye gondokául Kulin Sándor 
kúriai bírót választották meg egyhangúlag. 

A Debreczeni Prot. Lapból vesszük át a követ-
kező közleményt: Apa s anya nélküli lelkészárva leány, 
a ki kereskedelmi iskolát végzett, hitelszövetkezetben, 
takarékpénztárban, vagy más ilynemű intézetben, esetleg 
irodában állást keres. Szíves ajánlatokat kér Kiss Ferencz 
Debreczenbe. 

Szobor egy református papnak. Pelsőcz község 
jónevű református papjának, a több mint 90 évet élt és 
70 évig rendes lelkészként működött Szentpétery Sámuel-
nek emlékét, szoborral óhajtják megörökíteni. 

Alapítvány. A Szepességben tervezett Bethánia javára 
néhai Fogler Aranka úrhölgy Szepesbélán 5000 K-t adott 
erre a célra alapítványként, édes atyja, néhai Fogler 
János budapesti evangélikus presbiter emlékének meg-
örökítésére. 

A rekvirált harangok pótlás:). A harangoknak 
hadiczélokra történt felhasználása alkalmából egy külföldi 
harangöntő czég azzal a kéréssel járult a kultuszminisz-
ter elé, hogy az általa készített aczélharangokat ajánlja 
az egyházak vezetőségének. A kereskedelmi minisztérium 
a kérés elutasítását javasolta a kultuszminiszternek, igen 
nyomós indokok alapján. Mivel hazánkban nincsenek 
olyan harangöntő czégek, a melyek aczélharangok készí-
tésével foglalkoznak, ilyeneket csak külföldről lehetne 
beszerezni s ezzel a magyar ipart és közgazdaságot ká-
rosítanék. A kereskedelmi miniszter helyes véleménye 
szerint ugyanis a harangok rekvirálásával évszázadokon át 
gyűjtött vagyon tétetik pénzzé s elengedhetetlen, hogy ez 
a pénz ismét a hazai ipar gyarapítására fordíttassék. Ha 
az aczélharangokért kiadott pénz a vámkülföldre jutna, 
ez valutánk romlását segítene előmozdítani a háború utáni 
első időben is, nemcsak most, a mikor nélkülözhetetlen 
külföldi beszerzések miatt valutánk eleget károsodik. Új 
harangok beszerzésével tehát várni kell addig, míg azok-
nak gyártását a magyar ipar újra kezébe veheti Nem 
lehet czélunk az, hogy a bronzharangokat aczélöntvé-
nyekkel helyettesítjük, mert most is nagy horderejű és 
szerencsés tény az a hadviselés szempontjából, hogy az 
ország ilyen nagy mennyiségű, aránylag könnyen nélkü-
lözhető fémkészlettel rendelkezik. Hol van megírva, hogy 
a jövőben nem kell valamikor e tartalékot igénybevenni! 
Évszázadokkal s évtizedekkel ezelőtt ki gondolt volna rá. 
hogy valamikor ezekre szükség lesz ?! 

Kérelem. A dunamelléki ref. egyházkerületi pénz-
tárnok újból felkéri azokat az egyházközségeket, a me-
lyek az 1%" 0 S tőkesegélytörlesztési annuitásokat még be 
nem küldöttek, hogy ezeket haladéktalanul beküldeni szí-
veskedjenek és pedig e hó végéig Dunaszentgyörgy, 
Tolna megye czí m re. 

Felhívás hareztéri lelkészekhez. Melyik közös 
hadosztálynál alkalmazott kollegám lenne hajlandó velem 
cserélni ? Az áthelyezést illetékes parancsnokságaink útján 
a hadügyminisztériumnál kieszközölhetjük, mert ott harez-
téri szolgálatra elő vagyok jegyezve. Bővebb felvilágosí-

tást levélben adok. E. Szabó Dezső cs. ós kir. tábori 
lelkész, Graz, Schiller-Strasse 13. 

A vak katonák bibliáira Kádár Lajos nagykani-
zsai lelkész 4 K-t küldött, ebből 2 K az ő ós 2 K özv. 
Ihászi Horváth István né adománya. Meleg Dezső ref. s.-lel-
kész Mattyról 21 K-t küldött, az egyház adományaként. 

ISKOLA. 

Theologiai akadémiánk az 1915/6-iki iskolai 
évben. 

Kétszeres érdeklődéssel fordulunk most az iskolai 
értesítők felé. Hiszen a bennük feljegyzett adatok mind-
egyike rendkívüli viszonyokról ad beszámolót. Minden 
iskola megérezte a, mult tanévben is úgy anyagi, mint 
szellemi tekintetben a háború nyomasztó hatását. Meg-
érezték theol. akad. is. Tanáraik és hallgatóik ugyan 
mentesek a most annyi veszedelemmel, veszteséggel járó 
katonai szolgálat kötelezettsége alól, de azért a nehéz 
idők theol. akadémiáink életét sem hagyták érintetlenül. 

Elsősorban is megcsappant a hallgatók száma és 
pedig, miután azok a felvételre jelentkezők, a kik már 
behívattak, nem lettek felmentve a katonai szolgálat alól, 
különösen az első évfolyamok voltak néptelenek. A theo-

Jogusok száma 165 volt a négy akadémián (a debreczeni 
egyetemről nincsenek adataink); Budapesten 55 (64), Ko-
lozsvár 23 (51), Pápán 35 (57), Sárospatakon 52 (67); 
a zárjelben levő számok az 1914—-15. tanévi adatok. 
109-el volt tehát kevesebb hallgató a négy akadémián. 
Az I. évfolyamon mindössze 21 növendék volt; a fenti 
sorrendben 8, 3, 1, 9. Megdöbbentő a kolozsvári theo-
logiai fakultás rohamos elnéptelenedése. Mert igaz ugyan, 
hogy ott 13 hőslelkű ifjú vonult hadba, de még ezekkel 
is csak 38 hallgatója lett volna az intézetnek. Ha meg-
gondoljuk, hogy az erdélyi egyházkerületben van arány-
lag a legtöbb egyházközség, nem nagyítás, ha mondjuk, 
hogy ez a rohamos, évről évre fokozódó elnéptelenedés 
szinte katasztrofális jellegű. Egy szomorú vigasztalásunk 
a theol. akadémiák hallgatói számának tetemes leszállá-
sánál csak az lehet, hogy más pályákon is hasonló a 
helyzet; a különbség legfeljebb az, hogy nálunk a nők 
nem foglalhatják el az üres helyeket. 

A mi a theologiák háborús munkáját illeti, ebből 
többé-kevésbbé mindegyik kivette a részét. A budapesti 
theologusok közül a mult tanévben is állandóan 14 theo-
logus (összesen 26) teljesített „felügyelői" szolgálatot a 
Pénzintézetek Hadikórházában, a mely egyike a legna-
gyobbaknak; ez a mult év folyamán a tízezredik beteget 
vette fel. Mint az előző évben, úgy most is nagy elis-
meréssel szolgáltak és pedig nemcsak a testnek, hanem 
a léleknek is. A kórház kápolnájában minden reggel 
tartottak áhítatot, esténként bibliaolvasásra gyűjtötték 
össze az érdeklődőket, rendesen tartottak vasárnapi isten-
tiszteletet és még a kath. istentiszteleten is egyik theo-
logus játszott a harmóniumon. Kolozsváron 13 theologus 
vonult hadba, ott is látogatták a kórházakat, vallásos 



iratokat osztogattak stb. Pápán az élelmezési bizottság-
nak segédkeztek. Patakon 7 volt betegápoló. A háború 
okozta azt is, hogy a budapesti theologusok 120 óráitan 
tanítottak mint kisegítő katechéták, 7-en voltak exmisz-
szióban. Mindez persze éreztette hatását úgy a tanulási 
eredményen, mint az önmunkásságon. De mégis feltűnő, 
hogy Patakon az 52 hallgató közül csak 7 kollokvált le. 
Nem a kollokviumi kötelezettségtől mentes jogakadémiá-
val való szomszédság okozza ott ezt az eredményte-
lenséget ? 

Külföldön mindössze 8 theologus volt, ezek közül 
6 volt Pápáról, 2 Budapestről. A budapesti tanárkar a 
háborús évben nem biztatta, mint máskor, a növendéke-
ket a külföldre való menetelre, mert azon véleményben 
volt, hogy most minden munka- és szolgálatképes ifjúnak 
itthon van a helye és szívesebben látta a theologusokat 
a betegágyaknál, hadbavonult tábori lelkészek és hitok-
tatók helyein való szolgálatban, mint külföldön. A háború 
elmultával ezt a mulasztást azok, a kiknek életük meg-
maradt, könnyen pótolhatják. 

A mi a hallgatók szüleinek társadalmi állását illeti, 
erre nézve a sárospataki értesítőben nem találunk adato-
kat, a többi háromból is látjuk, hogy a legtöbb növendék 
a papi, tanítói, földmíves és iparos családok köréből 
jön. Tanár, tisztviselő, „egyéb értelmiségi" családokból 
csak kevesen jönnek a lelkészi pályára. Félő, hogy a 
jövőben, a midőn annyi iires hely kínálkozik, máshol is, 
még kevesebben irányítják fiaikat a papi pályára, a me-
lyen féktelen, szabad és sokszor tisztátalan választások 
sok undort és keserűséget okoznak a jóérzésű embe-
reknek. 

Pedig a theol. akadémiák mindegyike jelentős anyagi 
segítséget ád a növendékeknek. Budapesten, Kolozsváron 
internátus, Pápán, Sárospatakon olcsó köztartás van. 
Budapesten a nagy drágaság daczára sem volt díjemelés 
a theologusokra nézve. A lelkész-, tanár-, tanítófiak évi 
350 K-t, a többiek 400-at fizettek teljes ellátásért! Ko-
lozsváron 340 K volt az internátusi egész évi díj, Pápán 
440 K (előbb 229), Sárospatakon 300 K-t fizettek a 
növendékek a konviktusban. Természetes, hogy a fenn-
tartó testületek mindenütt tetemesen ráfizettek a befolyó 
köztartási díjakra. Megemlítésre méltó, hogy a tiszáninneni 
egyházkerületben egy lelkes felhívásra több mint 5000 K 
gyűlt össze közadakozás útján a diákok köztartása szá-
mára. Bizony szép lenne, ha ezt a példát másutt is kö-
vetnék, hiszen egyházunk hívei közül vannak sokan, a 
kiknek jövedelme a háborús viszonyok miatt jelentéke-
nyen emelkedett. A sárospataki főiskola egyébként a 
háborús deficzitet a szőlők jövedelméből is pótolhatta, 
mert 100,000 K árú bort adott el. Bizonyára a nagy 
drágaság és az élelmezési zavarok voltak igazi okozói 
annak, hogy a tanévet két helyen korábban fejezték be. 
De az internátusi, konviktusi segélyezésen kívül sok ezer 
koronára ment e tanévben is az ösztön- és segélydíjak-
ban kiadott jótétemények összege. Bizonyára nincs „ol-
csóbb" tanulmányi pálya, mint a theologiai és hogy még 

sem jönnek erre elegendő számmal, annak nem anyagi, 
hanem sokkal mélyebben fekvő okai vannak. 

Várunk ébredést egyházunkban és iskoláinkban, 
várunk reformot a lelkészválasztási törvényt illetőleg és 
majd ezzel já r az, hogy ifjaink legjobbjai szánják oda 
magukat az Úr háza körüli nagy szolgálatra. 

A debreczeni egyetem theol. fakultásáról majd külön 
emlékezünk meg. p. 

Református leánygimnázium. A miskolczi ref. 
felsőbb leányiskola felügyelő-bizottsága jul. 25-én dr. 
Tüdős István püspök ós Dókus Ernő egyházkerületi fő-
gondnok elnöklete alatt tartott gyűlésében kimondta, hogy 
az egyházkerület miskolczi felsőbb leányiskolájával kap-
csolatosan leánygimnáziumot szervez s a leánygimnáziumi 
V. (ötödik) osztályt folyó évi szeptember hó 1-én meg-
nyitja, a többi osztályokat pedig fokozatosan évenként 
fogja felállítani. A felállítandó leánygimnázium nem az 
eddigi többfajta változatú leánygimnáziumok típusaihoz 
alkalmazkodik, hanem mindenben azt az új leánygimná-
ziumi tanítástervet alkalmazza, melyet a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ez évben állapított meg és adott 
ki. A leánygimnáziumi V. osztályba a felsőbb leányiskola 
vagy polgári leányiskola negyedik osztályát jó eredmény-
nyel végzett növendékek vétetnek fel és pedig a felsőbb 
leányiskolái növendékek az algebrából, a polgári leány-
iskolaiak a franczia nyelvből és az algebrából teendő 
felvételi vizsgálat alapján, melyre nézve felvilágosítás az 
igazgatóságtól nyerhető. A felsőbb leányiskola negyedik 
osztályát végző növendékek a jövőben csupán az új 
tanításterv életbeléptetésére szükséges 2 átmeneti évben 
tesznek felvételi vizsgálatot, ha .az Y. leánygimnáziumi 
osztályba akarnak lépni: az 1916—17. tanévben a felsőbb 
leányiskola I—II. osztályába járó növendékek már annak 
idején minden vizsgálat nélkül léphetnek az V. leány-
gimnáziumi osztályba, mivel az új tanítástervű felsőleány-
iskola négy alsó 'osztálya lesz az az alap, melyre a 
leánygimnáziumi négy felső osztály fel van építve. A pol-
gári iskola negyedik osztályát végzett növendékek a 
jövőben is állandóan csak felvételi vizsga alapján lesznek 
felvehetők az V. leánygimnáziumi osztályba. Tandíj a 
leánygimnáziumban 200 korona, felvételi díj 30 korona. 

Adományok ós alapítványok a sárospataki fő-
iskola javára: Farkasfalvi Farkas Gézánészül. Ragyolezi 
Csorna Mária úrasszony 5000 (ötezer) korona alapítványt 
tett hadikölcsönkötvényekben édes atyja: boldogemlékezetű 
Csorna István emlékére; egyidejűleg fé r je : farkasfalvi 
Farkas Géza cs. és kir. kamarás, t. huszárőrnagy fő-, 
iskolai igazgató-tanácsos, 1000 (egyezer) korona alapít-
ványt tett szintén hadikölcsönkötvényekben. — Bálint 
Dezső sárospataki lelkész a maga, s négy fia: Dezső, 
Bertalan, József s Zoltán nevében s megbízásukból le-
fizetett 1000 (egyezer) koronát. — Emödy Béla kir. ítélő-
táblai bíró 10 hónapon keresztül havi 10 koronát, ösz-
szesen 100 koronát ajánl fel. — Nagy Pál vezérőrnagy, 
a 40. honv. hadosztály parancsnoka, Horkay Lajos tábori 
s.-lelkész útján 100 koronát küldött. 

Katonai előadások a középiskolákban. A hadsereg-
főparancsnokság felhívta a kormány figyelmét a közép-
iskolákban tartandó katonai előadásokra. Átiratában hivat-
kozott arra, hogy a középiskolai if júság körében a had-
sereg szervezetére, a háború eszközeire, a térképolvasásra 
és a hadviselés módjaira vonatkozó előadások rendkívül 
jó hatással lennének. A honvédelmi miniszter és a köz-
oktatásügyi miniszter a hadsereg-főparancsnokság tervé-
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s á g g a l n é p s z e r ű e n m e g t u d j á k i smer t e tn i . 

f 

GYÁSZROVAT, 
K o p p á n y K á r o l y b e c s m e n i ref . l e lkész j ú l i u s hó 

12-én , h o s s z a s s z e n v e d é s u t án , é l e t é n e k 35- ik , b o l d o g 
h á z a s s á g á n a k 4 - ik é v é b e n e lhuny t . 

Áldot t l egyen e m l é k e z e t e ! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

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 
központ jában . A mult évben ú jonan épüit minden modern 
kényelemmel felszereJt ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a & ja ja ja ja ja & ja -jí ja ja 

„Cserkéséhífadót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gytíla, 
Előfizetési ára egész évre \ K 50 fill., kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefi end lovagja. 

\ párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüti-' 
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-néI 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 
í rban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Első magyar villamos e rő re berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
C8i és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k stb. s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speczialistu: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = gyár. — 
Saját találmánya (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona-harmó;:iumok 70 írttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis EnekesKSnyv 
katonáink részére. 

Tartalma : 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű 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. 



® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
® tanító urak rendeljék meg és 
® terjesszék ® 
® a hívek és a tanítványaik között az ^ 
<§> , , , ® 

I E B R E S Z T O I 
képes keresztyén szépirodalmi, c sa - | § 
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. @ 

® Szerkeszti: ® 

© ® 
® 

M E G Y E R C S Y B E L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 kor. 
Az Ébresztőnek minden keresz- | | 
tyén családhoz és minden ke- ® 

® reszíyén ifjúhoz el kell jutnia, ® 
hogy a nemes szépirodalom Ü 
szárnyain minden olvasójának 

® lelkébe bevigye a keresztyén 
® magyar nemzet hatalmas gon-
ü dolatát. 
@ Előfizetéseket elfogad és mutatvány-
ig* számot ingyen küld a kiadóhivatal: 
® <§> Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. 

® 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tüz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös felLételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén müködo 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i rányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,98031 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgái, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban v 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta" 

kifizetett jégkárokban 7.832,000"— K 
Biztosított ér ték tűzben 1915. évben 1000.000,000"— K 

„ jégben . „ . .88.450,000"— K 
Életüzlet állománya 19.200,505 — 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 , népbizosítási 
osztálya keretél>en pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Egy tábori lelkész 
harcztér i naplója 

Irta Papp Géza tábori ref. lelkész 

E gondolatokban és írói szépségekben gazdag naplójegy-
zetek egyaránt érdeklik a harczoló és beteg katonákat, a 
lelkészeket, a tanuló ifjúságot, általában a nagyközönséget. 
Méltó feltűnést keltettek azok előkelő fővárosi napilapokban. 
A derék szerző hosszú időn át teljesített tábori lelkészi 
szolgálatot, lelkesítő beszédével tiszteletet szerzett min-
denfelé, úgyannyira, hogy Jenő kir. herczeg, főparancs-
nok, saját czímerével és monogrammjával ellátott gyű-
rűvel ajándékozta meg és megengedte, hogy ezt a háborús 
könyvet neki ajánlhassa. A könyv tartalma : Buzdító beszéd 
a katonákhoz ütközet előtt. Buzdító beszéd a honvédekhez 
az Isonzó mellett. Adventi imádság. Levél a harcztérről. 
Fekete farsang. Márezius idusán. Őszi imádság. Harcztéri 
jegyzetek. Tábori istentisztelet a doberdói fensíkon. Honvéd-
temetés az Isonzó partján. Jéhu uralma. A- honvédi köte-
lességtudás. — A 160 oldalra terjedő I6V2 XIOV2 nagy-
ságú, zsebbe tehető könyvecskének bolti ára elegáns vá-
szonkötésben 180 K, Í0 drb vételnél 1 50 K, 25 drb 
vételnél 1 40 K, 50 drb vételnél 1 30 K, 100 drb vétel-

nél 120 K, — 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 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. 



Divatos 
ruhaaljah 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 
Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőn és Katonatisztei! 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

ÚJDONSÁGOK! 
PAPP GÉZA: Egy tábori lelkész harcztéri naplója 1.80 
IFJ, PÉTER KÁROLY: Református prédikátori tár II. kötet. . 4 . -
— Jézus nyomdokain. Egyházi beszédek, elmélkedések . • . • 4.— 
RÉVÉSZ IMRE: Bod Péter mint történetíró 1.50 
SEBESTYÉN JENŐ: dr. Kuyper Ábrahám —.30 
S. SZABÓ JÓZSEF: Debreczeni és sárospataki papok a reformá-

czíó századában . . . . . . . . 1.20 
Tegnap és ma. Adalékok a sárospataki Ref. Főiskolának Mís-

kolczra való áthelyezése kérdésében . . . . . . . . . . 1.— 
ÜRMÖSI JÓZSEF: A lelkipásztori gondozás és a gazdaság szo-

czíális kérdése 2.— 

Kaphatók Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV., Kamermayer Károly-u, 3. 

€ 
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PROTESTÁNS 

EGYHAZIÉSISKO 
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. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr.. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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. 

TAiíTAJLOM. AZ Élet K ö n y v é b ő l : „Jöjjön el a te országod!" Czanik Béla. — Ve^érez ik i f : Elválás — új megegyezés, p. 
— Második c z i k k : Tanítással foglalkozó szerzetesek állami fizetéskiegészítése. Marjay Károly. — K r ó n i k a : 
Budapesti temetés. Békés papot választ. — T á r c z a : A gyülekezet. Papp József, Hájéi Éndre. — B e l f ö l d : Néniét 
gyerekek. — Külföldi h í r e k : Németország. Francziaország. — A m i ügyünk. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — 
Iskola : Az ág. hitv. ev. egyház theol. akadémiái az 1915/16. évben. p. — Egyesü le t . — Gyász rova t . — Hi r -
detések. 

Az Élet Könyvéből. 

„Jöjjön el a te országod!" 
M á t é 6.10. 

Ebben a kérésben van összefoglalva Jézus egész 
programmja. Ez volt életének czélja. Műnk*. inak, fára-
dozásának indító oka. Ezért hagyta el az ég dicsőségét: 
ezért öltött szolgai formát, hasonlóvá lévén mihozzánk, 
kivévén a bűnt. Ezért tűrt el annyi szenvedést, éhséget, 
szomjúságot, fáradtságot; ezért nem tagadta meg az 
igazságot a zsidó vének és Pilátus előtt, Ezért hordta 
a töviskoronát, tűrte a megaláztatást, a kigúnyolást, az 
arczulverést ós ezért halt meg végiil is a Golgotán. 

„Jöjjön el a te országod . . . " 
. Ez volt az a szent eszmény, a mely a tanítványokat 

is arra bírta, hogy Jézus nyomdokaiba lépjenek. Ez volt 
az a bűvös ige, a mely elfelejtette velük a nyájas ott-
hont, a szülői hajlékot, megszokott foglalkozásukat s tette 
őket a nagy isteni üdvtervnek bátor munkásaivá és vitte 
őket lázas nyugtalansággal egyik helyről a másikra, 
hogy hát valóban meglegyen az Isten akarata itt a földön 
is, mint a hogy beteljesül az a mennyben. E miatt nem 
törődtek a rájuk zúduló bajokkal, életükre törő szen-
vedésekkel s ha a halál torkában voltak, ott is csak az 
a gondolat töltötte el lelküket, hogy nekik még az ő 
életük sem drága, csak jöjjön el hát, valósuljon meg 
hát az Isten királysága. 

„Atyánk ! jöjjön el a te országod . . . " 
És a golgotai első kereszt óta számtalan keresztet 

állítottak azok részére, a kik ennek a gondolatnak az 
apostolai lettek. Százezrek, sőt milliók szenvedése és 
vére igyekezett betölteni Jézus szenvedéseit, megvaló-
sítani, ha kell, saját földi boldogsága árán, Krisztus 
czélját, a nagy isteni üdvtervet, Isten országába vezérelni 
az embereket s boldoggá tenni őket saját akaratuk elle-
nére is. Mert talán sohasem értette meg a világ a maga 

egészében — s talán csak egyesek sejthették meg —, 
hogy merre vezet az igazi boldogság, a valódi békesség 
útja; és mindig elgázolták, letiporták azokat, a kik a 
romlás, a halál, a szenvedés országútján elébük álltak, 
hogy — akár testük által is — föltartóztassák a meg-
semmisülés örvénye felé rohanó népeket. így van ez 
most is. Mert a míg Krisztus és követői a békesség 
birodalmát terjesztették körülöttünk, addig még többen 
a háborút és a vért, a szenvedést és a könnyeket keres-
ték és készítették elő. . Az emberek maguk dobják el 
maguktól a békét, hogy azután meghaljanak érette. En-
gedik elveszni a boldogságot, hogy kínos szenvedések, 
nagy nyomorúságok és fájdalmas gyötrődések után csak 
megláthassák . . . messziről. Zúgolódnak, elégedetlenked-
nek akkor, a mikor jól megy a dolguk, csak azért, hogy 
azután visszakívánják a régi jó időket. A jelent sehol 
sem becsülik meg. A multat emlegetik ; a jövőt várják 
s közben tudomást sem vesznek arról, hogy a múlton 
kellene felépítenünk most, a míg nappal vagyon, azt az 
elkövetkezendő dicsőségesebb jövendőt, Istennek király-
ságát. Mi azonban, a kik Isten titkainak sáfárai vagyunk, 
a kik ismerjük mennyei Atyánk akaratát, lépjünk Jézus 
nyomdokaiba, folytassuk az apostolok munkáját és építsük 
még szélesebben, terjesszük még lelkesebben a békes-
ségnek birodalmát. 

„Atyánk! jöjjön el a te országod." Növekedjen a 
Te benned bízók és megbékéltek sokasága! Mert csak 
most — a megpróbáltatás e nagy óráiban — fájlalhatjuk 
igazán, hogy Krisztus nem vett még nagyobb diadalmat 
a föld minden népén s hogy még mindig aránytalanul 
kevés azoknak a száma, a kik szívvel-lélekkel vallják, 
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Csak 
most — a háború égig csapkodó lángjainál — látjuk a 
maga valójában, hogy mily nagy szükségünk van a 
keresztyénség erőire; csak most, a mikor az egész te-
remtett világ egyetemben fohászkodik és nyög és sóvá-
rogva várja az Isten fiainak megjelenését (Róm. VIII. 



19 .22.), csak most értjük meg igazán, hogy mit jelentene 
az, ha Isten uralkodna mirajtunk s 0 kormányozná szí-
vünket. És most, a mikor a föld minden népének gyásza, 
nyomorúsága és betegsége újból Istenre utal bennünket, 
a kinél egyedül találunk vigaszt, békességet ós gyógyu-
lást, érezzük igazán, hogy nekünk, a kik Krisztus örö-
kösei vagyunk, a kikre hagyatott a nagy krisztusi czélok 
betöltése, eszmények valóra váltása, nekünk még többet 
kell fáradnunk, még buzgóbban kell imádkoznunk, hogy 
minél hamarabb jöjjön el a mi Atyánk és Istenünk or-
szága. Ámen. Gzanik Béla. 

ELVÁLÁS — ÚJ MEGEGYEZÉS. 

A nagygeresdi egyezség már 1914 deczember 31-én 
megszűnt. Az egyezséget az ev. egyház egyetemes köz-
gyűlése mondta fel. Egyetemes konventünk a felmondást 
tudomásul vette ós 64/1915. sz. határozatával a maga 
részéről megtette a megszűnés folytán szükséges intéz-
kedést. Felhívta az összes egyházkerületeket arra, hogy 
a felmerülő konkrét eseteket tegyék mindenütt alapos 
tanulmány tárgyává és a csatlakozó viszonyban volt egy-
házaink és iskoláinkban úgy a lelkigondozás, mint taní-
tás, nevelésügy ós vallásoktatás tekintetében tegyék meg 
mindazokat az intézkedéseket, melyek ref. egyházunk 
érdekeinek és híveink javának biztosítására szükségesnek 
mutatkoznak. Egészen konkrét természetű esetekről lévén 
szó, ' mondta tovább a jelzett határozat, az egyetemes 
konvent azokra általános érvényű szabályokat nem állapít-^ 
hat meg, hanem az ő hatáskörébe utalt intézkedéseket 
minden egyes hosszú felterjesztett kérdésben annak egyéni 
tényálladékához képest fogja megtenni. 

Ebből kifolyólag a mi egyházkerületünk 34/1916 sz. 
közgyűlési határozatával utasította az egyházmegyéket a 
szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatoknak a leg-
közelebbi ker. közgyűlés elé való terjesztésére. 

Foglalkoznak tehát ezzel a kérdéssel az Összes 
egyházmegyék, kerületek és végül majd ismét a konvent. 
Talán nem lesz érdektelen lapunk olvasói előtt, ha erre, 
a most oly aktuális ügyre vonatkozólag néhány megjegy-
zést teszünk. 

Természetesen nincs semmi értelme annak, hogy 
sokat beszéljünk az immár megboldogult nagygeresdi 
egyezségről, a megszűnés okairól stb. De mégis bizonyos 
fájó érzéssel mutatunk reá arra a tényre, hogy az egyez-
ség épen akkor szűnt meg, a mikor a legtöbb szó esett 
unióról, Prot. Szövetségről, közös nyomdáról, együttes 
társadalmi, irodalmi stb. munkáról, most, a mikor mi, 
magyar reformátusok is készülődünk annak az évfordulónak 
megünnepléséhez, a mely a wittenbergi nagy eseményre 
emlékeztet. Ha figyelemmel elolvassuk a nagygeresdi 
egyezséget, ha megértő lélekkel mérlegeljük annak most 
már hatályukat vesztett rendelkezéseit ós különösen azokat 
a panaszokat, szemrehányásokat, a melyek ezek ellen köl-
csönösen felhangzottak, könnyen reájövünk arra, hogy a 
felmondás oka a lényegtelen, sőt jórészben anyagi dol-

gokra vonatkozó féltékenykedés ós önzés volt. Mert való-
ban be kell ismerni, hogy ha mindkét egyházat jobban 
hatalmába ejtette volna a krisztusi szolgálat ideális tel-
jesítése, az egy szükséges dolog utáni kiolthatatlan, mohó 
vágyakozás, akkor kevesebb ideje maradt volna az egyez-
ség megszüntetésére vezető szőrszáthasogatásra, kicsi-
nyeskedő mérlegelésre, szeretetlen megítélésre. A szer-
vezeti uniót viszonyaink között mindig utópiának tartottam, 
de mindenütt, ahol erre alkalmam nyílt, szószólója, elő-
mozdítója voltam a testvéries együttélést, fejlődést biz-
tosító egyezségnek. Hosszabb ideig szolgáltam olyan gyüle-
kezetben, a hol az evangélikusok csatlakozott viszonyban 
voltak híveimmel és sok éven át osztottam ugyanarról az 
egy tányérról kenyeret és ostyát az úrvacsora alkalmával. 

A megszűnt egyezség szerint a két testvéregyház 
hivei négyféle viszonyban lehettek egymással, a) Mint 
ugyanazon városban vagy községben lévő két teljesen 
önálló gyülekezet hivei, b) mint szerződéssel egyesült 
anya- vagy leányegyházközség tagjai, c) mint nem egye-
sült, csak csatlakozott anya- vagy leányegyházközségbeii 
hivek, cl) mint szórványokban élő hivek. 

A mi az elsőt illeti, az egyezség megszűnése semmi 
különleges intézkedést nem igényel. Az illető lelkészek 
tetszésétől függ majd ezután, hogy kisegítik-e egymást 
akadályoztatásuk esetén, valamint az is. hogy a stóla 
ügyét egymásközött miként rendezik. 

A mi a második osztályba tartozó egyének anya-
vagy leányegyházközségek jogviszonyait illeti, ott, a hol 
a két testvéregyliáz által szankczionált külön szerződés 
van, ezeket az egyezség felmondása nem érinti. 

Nem érinti a felmondás a negyedik kategória szerint 
szórványokban együtt élő híveink eddigi helyzetét sem. 

De mint a konventi és kerületi utasításból is lát-
ható, az egyezség felmondása különösen a csatlakozott 
viszonyban élt híveink helyzetében idézett elő lényeges 
és különleges intézkedéseket provokáló változást. A nagy-
geresdi egyezségnek az a részlete, a mely ezekre vonat-
kozott (a III.), adott legtöbb okot a kölcsönös panaszra, 
vádaskodásra. Csatlakozott híveink azok voltak, akik 
minden önálló szervezet nélkül valamely ev. anya- vagy 
leányegyházközség kötelékébe tartoztak és a kiket eddig 
az ev. egyház illető szervei (lelkész, tanító) voltak köte-
lesek az egyezségben megállapított feltételek szerint lelki-
gondozásban részesíteni. Ennek ellenében természetesen 
mi is hasonló szolgálatra voltunk kötelezve a hozzánk 
csatlakozott ev. hívekkel szemben. Az egyezséggel meg-
szűnt a kötelezettség és megszűntek azok a feltételek, a 
melyek ezzel kapcsolatosak voltak. Nem részletezzük az 
egyezségben foglalt feltételeket, csak arra mutatunk reá, 
hogy különösen az a pont adott sok panaszra alkalmat, 
a mely a csatlakozott hívek adózási kötelezettségére és 
a befolyó adóknak kezelésére, megosztására vonatkozott. 
Az egyezség szerint ugyanis az illető anya- vagy leány-
egyház vetette ki a csatlakozottakra az adót és pedig 
annyit, a mennyit saját híveire vetett, de köteles volt a 
befolyt járandóság felét a csatlakozottak javára áttenni 



ahhoz az egyházközséghez, a melyhez az illetők tartoztak. 
Ez volt az Achilles-sarak, nem is szólva az anyakönyvi 
adatok átküldési kötelezettségére és a „6 K. méterre" 
vonatkozó rendelkezésről, valamint arról, hogy rendesen 
nem valami szegény cseléd, hanem a tehetősebb csat-
lakozottak felett folyt a vita. 

De elég az hozzá, hogy ezek a volt csatlakozottak 
most gondatlanul maradtak és hogy úgy kell tekintenünk 
őket ezután, mint szórványokban élő híveinket. Közvetlen 
lelkigondozásuk kétféle módon történhet. Vagy továbbra 
is az ev. egyház vagy a mi egyházunk által. Az első 
módozat alól semmikepen sem lehet elzárkóznunk. Ott, 
a hol ez kölcsönös önkéntes megegyezésből kifolyólag és 
egyik fél érdekeit sem sértő feltételek mellett lehetséges, 
ott ez idő szerint ez a leghelyesebb megoldás. Vannak 
bizonyára olyan helyek, a hol eddig sem volt semmi 
panaszra ok, a hol mindkét egyház orgánumai híven és 
minden melléktekintet nélkül teljesítették egymás híveivel 
szemben a lelkigondozás szolgálatát; mért kellene ott 
széttépni a hosszú együttélés által megerősített kötelé-
kekej ? ! Az ilyen helyeken majd az illető felek önmaguk 
is megállapítják a további együttélésnek feltételeit; az 
ilyen új, önkéntes megegyezésre mindkét egyház felsőbb-
ségének csak az a kötelessége, hogy áldást és áment 
mondjon. Ebben az esetben helyes eljárás lesz híveinket 
minden olyan községben, a hol eddig mint csatlakozottak 
nagyobbacska számmal voltak, fiókegyházközségekké szer-
veznünk. mert így szervezett állapotban epyüttesen köt-
hetnek megjegyezést azzal az anyaegyházközséggel, a 
melynek szolgálatával továbbra is élni óhajtanak. 

De lesznek olyan helyek, és pedig talán nagyobb 
számmal, a hol híveinknek ily módon való közvetlen 
lelkigondozása nem lesz lehetséges. Az első teendő tehát 
az, hogy ezekről most már mint ra'óságos szórványokról 
kell gondoskodnunk. Még pedig nemcsak papíron való 
helyes beosztás, hanem meglévő, de, fájdalom, sok hiá-
nyosságban szenvedő missziói munkánk kiterjesztése, 
erősítése által. Az ilyen helyeken is természetesen szer-
vezni kell híveinket mindenütt, valahol csak lehetséges, 
hogy ne oldott kévék legyenek. Sok helyen akad leg-
alább egy igazán buzgó egyháztag, a ki valamilyen mun-
kája által összetartja és a teljes szétzülléstől megóvja 
híveinket még ott is, a hol csak ketten, hárman vannak 
együtt. Hiszen sokan tapasztalhatták, hogy az olyan he-
lyeken élő híveink, a kiknek nincs alkalmuk az egyház 
által nyújtott javakban való duskálkodásra, örömmel ve-
szik az asztalokról leesett morzsákat i s ; csak legalább 
sehol se hiányozzanak ezek a morzsák késedelmesség, 
indolenczia, szűkmarkúság miatt! 

A nagygeresdi egyezségnek volt egy ötödik részlete 
is. Ez a kölcsönös vallásoktatás kötelezettségére, a tanu-
lóknak a köztartásokban való ellátási díjaira és az ösz-
töndíjakban való részesülési jogosultságra vonatkozott. 
Az egyezség szerint ugyanis minden olyan intézetben a 
melyben mindkét prot. egyház kebelébe tartozó tanulók 
voltak, hitoktatója azonban csak az egyiknek volt, ez 

köteles volt a másik egyházhoz tartozó tanulókat a saját 
egyházához tartozókkal együtt egyenlő feltételek mellett 
a vallásoktatásban részesíteni mindaddig, míg a másik 
egyház hatósága ezeknek oktatásáról nem gondoskodott. 
Itt is ugyanaz a helyzet mint fentebben. És véleményünk 
nem lehet más, mint az, hogy mindenütt, a hol az eddigi 
helyzet a kölcsönös önkéntes megegyezés útján továbbra 
is fenntartható, ott ez maradjon meg, a hol ez nem 
lehetséges, ott kötelességünk minél előbb megfelelő 
munkaerőket beállítani. 

A mi a köztartási és ösztöndíjakra vonatkozó intéz-
kedést illeti, mi természetesebb, mint az, hogy ezekre 
nézve a lehető legméltányosabb eljárást kell követnünk. 
De, hogy egyebeket ne említsünk, ez az egyetlen kérdés 
is szükségessé teszi azt, hogy az egyes konkrét esetek 
rendezésén kívül a két testvéregyház valamely új, álta-
lános érvényű egyezséget kössön. Ez legyen rövid, kevés 
pontból álló és lehetőleg biztosítsa az egyesülni, egymást 
segíteni óhajtó felek autonóm elhatározási szabadságát 
és ne foglaljon helyet benne semmi olyan részlet, a mely 
az előbbi egyezségben az egyenetlenségek okozója volt. 
Semmilyen megegyezés, teljes szétválás új, nagy erő-
pazarlásnak lesz a forrása. Ki tagadhatja, hogy ebben 
sok téren eddig mestereknek bizonyultunk. De lehetünk-e 
pazarok ezután ?... A közelgő közös ünnep figyelmeztet 
bennünket arra, hogy tegyünk előkészületeket mindkét 
fél szabad, erőteljes fejlődését biztosító egyezség meg-
kötésére ! p. 

TANÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ SZERZETE-
SEK ÁLLAMI FIZETÉSKIEGÉSZÍTÉSE. 

Bizonyára sokak előtt ismeretes dolgot említünk 
meg, A r. kath. egyháznak legnagyobb munkás hadserege 
a férfi- ós női szerzetesrendekből kerül ki. Nem kívánjuk 
most kimutatni, hogy e nagy hadseregből hányan végez-
nek charitatív, hányan tanítói munkát és hányan foglal-
koznak kizárólag térítéssel, lélekhalászattal. Arra kívánunk 
inkább rámutatni, hogy a munkának ez a hármassága 
csak elméletben van meg, de a világért sincs meg a 
valóságban. Bár elismerjük, hogy vannak kimondottan 
tanítással s kimondottan charitatív munkával foglalkozók 
is, de legnagyobb részben mind a két irányú munka bele-
fekteti az elért eredményt a harmadik, a rájuk nézve 
legfontosabb tevékenységbe : a térítőibe. Sőt még ugyan-
azon egyének is sok esetben csak ez utóbbiért végzik 
az előbbi kettőt. 

Már most azt mondják minderre, hogy kinek mi 
köze hozzá? Ez a r. kath. egyház olyan belső ügye, a 
mibe legkevésbbé lehet beleszólása a reformátusoknak. 

Csakhogy van a dolognak egy olyan oldala, a 
melybe igenis beleszólhatunk, még pedig úgy, mint a 
magyar állani polgárai és adófizetői. 

A mult években sokat vesződtünk annak a kérdés-
nek a tisztázásával, hogy történeti és egyházjogi alapon 
részrehajlás nélkül döntessék el, vájjon mennyi állami 



eredetű vagyon van a r. kath. egyház használatában. 
Továbbá a mennyire lehetséges, visszamenőleg mutat-
tassák ki, hogy mit milyen munka végzésének fejében 
kaptak ? 

Mit sorolgassuk föl ? ! A vége az lett, hogy a lel-
készi és segédkongrua megalkotásánál is, a papi, illetve 
szerzetesi tanárok, tanító- és óvónők fizetésének állami 
kiegészítésénél is a szent egyenjogúság alapján a r. kath. 
egyház is tartotta nem épen kicsiny markát és . . . min-
dent megkapott. 

így hát a férfi- és női szerzetesrendek tanítással 
foglalkozó tagjainak fizetését kiegészíti a gavallér magyar 
állam. Nekünk most nem az a fontos, hogy melyik szer-
zetesnek mennyivel egészíti ki a fizetését, hanem az, 
hogy kinek a zsebébe kerül a magyar állam pénze és 
hová fordítják, mire költik el ? Itt történt a non putarem. 
Mi volt ugyanis a törvényt alkotó magyar állani gondo-
lata ? Az, hogy az állami fizetéskiegészítést megkapja az 
az illető szerzetes tanerő, a kinek a nevére a kiutalás is 
történik. Csakhogy ez az intenczió csak egyes rendeknél 
valósult meg. (Például a premontreiekről úgy tudjuk, hogy 
odaadják az illetőknek.) Több szerzetben azonban, mint 
pl. a jezsuitáknál is, a női szerzetesrendek legnagyobb 
részénél is, nem így van a dolog. Egész határozottan 
tudjuk, hogy a magyar állam által nagylelkűen adott fize-
téskiegészítést, a melyet névre utalnak ki : az illető szer-
zetestanárok, tanító- és óvónők nem kapják meg, hanem 
kénytelenek ezt a pénzt, a melyért ők megszolgálnak: 
beszolgáltatni a rendnek. A rend azután arra a czélra 
használja fel, a mire néki jól esik. íme így károsítanak 
meg egyeseket. A magyar állam pénzét rendeltetésétől 
elvonják. Az így elvont pénzt még csak nem is tanítási 
ós nevelési czélra fordítják, hanem kimondottan térítői, 
lélekhalászati czélokra. Sőt még szomorúbb esetek is elő-
fordulnak. 

Hányan elfelejtik folytonosan, hogy a református 
egyház neve előtt ez a jelző ékeskedik: magyar. Méltán 
hordozzuk ezt a szép nevet: magyar református egyház, 
mert mi nemzeti egyház vagyunk. Ezek a feledékenyek 
azt hiszik, hogy a katholikus egyház római jelzője csak 
történeti emlék csupán. Dehogy! Ezt mutatja, hogy ma-
gyar r. kath. egyház = nonsens. Ezt így kimondani is 
képtelenség. A legelemibb egyházjogi képzettséggel bíró 
ember is tudja, hogy nincs külön magyar r. kath. egyház. 
Az egyház egy és egyetemes. Ez így van nemcsak elmélet-
ben, hanem valóságban is, most is. A ki kétkedik benne : 
járjon utána. 

így áll elő az a hihetetlen eset, hogy a föntebb 
módon gyűjtött pénzét a magyar nemzeti államnak egyes 
szerzetesrendek átutalják külföldre ós a magyar állam 
pénze, a magyar állampolgárok, mindnyájunk keserves 
adójából gyűlt pénz így szolgálja külföldön az egyetemes 
r. kath. egyház különböző érdekeit. A gazdag magyar 
szerzetesrendek útján pénzünk ilyen szép vándorutat tesz 
meg, mert odaát sok esetben a hazafiságot megelőzi a 
szigorú egyházfegyelem, a diszcziplina és a kath. hit-

tudatból származó egyházi felsőbbségek iránt való vak 
engedelmesség. Szavahihető szerzetesektől nyertük e szo-
morú informácziót. Es most a magyar közvélemény figyel-
mét erre felhívni kétszeres kötelességünknek tartottuk. 

Igen. Először is, mert háború van. A magyar állam-
nak bajosan van most pénze a r. kath. egyház külföldi 
érdekeinek istápolására. Másodszor, mert a háborús drá-
gasági pótlékot ezek a szerzetes tanerők is megkapják. 
Félő, hogy e háborús pótléknak is a föntebb elmondott 
sorsa lesz. Talán a magyar állani illetékes faktorai még 
a mostani temérdek háborús teendő közepette is találná-
nak módot rá, hogy ezen a dolgon segítsenek. Nem az 
irigység beszél belőlünk, hanem a magyar honpolgár, a 
kire nézve nem lehet közömbös, hogy hová és mire for-
dítják az általa fizetett pénzt! 

A charitatív, didaktív és térítői tevékenység ímé 
nemcsak a munkások munkájában keveredik össze s nyer 
legtöbbet a halászat (nem hiába, hogy Péter is halász 
volt, úgy látszik, hogy helytartói és azok szolgái is ehhez 
a mesterséghez értenek legtöbbet), hanem a magyar állam-
nak bizonyos meghatározott czélra adott pénze is, a íjiely 
nyílást talál az ország határán túl való gurulásra is, 

Marjay Károly. 

KRÓNIKA. 

Budapesti temetés. 

Egy Budapest környékbeli plébános visszautasította 
egy temetkezési és hullaszállítási vállalat közvetítését a 
temetések megrendezésénél és kijelentette, hogy közvet-
lenül az elhunytak hozzátartozóival, híveivel, akar tár-
gyalni a temetés felől és közvetítő ügynököt nem fogad 
el vallási ügyekben. A temetkezési vállalat igazgatója 
erre panaszt tett a budapesti kereskedelmi és iparkama-
ránál a plébános eljárása miatt, mely szerinte az ipari 
érdekeket sérti. A kereskedelmi és iparkamara a fel-
jelentőnek pártjára állott és hivatalos levelet írt a plé-
bánosnak, melyben figyelmezteti, hogy Magyarországon 
bevett, kereskedelmi jogszokás a temetkezési és hulla-
szállítási vállalatok közvetítő szereplése a temetések 
megrendezésénél. A kath. „Egyházi Közlöny" írja meg 
mindezeket s vezérczikkben foglalkozik a kérdéssel. Mi 
is hozzászólunk, mert valóban jellemző eset. A buda-
pesti és környékbeli ref. lelkészi hivatalokban is meg-
jelenik a temetkezési vállalat egy szolgája, behozza a 
stólát, terminust kér, az elhunytról alig tud valamit, a 
hozzátartozókról meg épen semmit. A koporsónál adják 
át legtöbbször a halottvizsgálati bizonyítványt, ott kap 
informácziót az elhunytról, ott látja először a gyászoló 
családot a lelkész. Csak a „kisebb halott "-aknái van ez így, 
de legtöbb ez van. A k itholikusok tiltakoznak ez eljárás 
ellen, azért, mert náluk a temetés megadása „kitün-
tetés az elköltözöttnek", a megtagadása pedig „fegyelmi 
büntetés". Nem válhatik parádés felvonulássá az „Egyház 
fegyelmi igazságszolgáltatása". Ezért ismernie kell az el-



hunytat a papnak a hozzátartozók „erkölcsi jótállása 
alapján". Bármennyire is messze áll tőlünk a kath. egy-
ház embereinek ez az eleveneket és holtakat ítélő fel-
fogása a temetésekről, mi is tiltakozunk e „jogszokás" (?) 
ellen. Okvetlenül érintkezésbe kell lépnie a lelkésznek 
a temetés előtt az elhunyt hozzátartozóival, nem azért, 
hogy ítéljen, hanem hogy tudja, kit temet, tudja, milyen 
életet élt, tudja, kik siratják, nem azért, hogy Isten he-
lyett igazságot szolgáltasson, hanem azért, hogy Jézus 
Krisztus nevében vigasztaljon, felemeljen összetört lel-
keket. Tiltakozunk az ellen, hogv a temetésrendező egy 
ref. lelkésznek az impresszáriója lehessen, a ki őt al-
kalomadtán fellépteti. Mi fenn akarjuk tartani a kontak-
tust a hívekkel épen a csapások, veszteségek, gyászok 
idején, hogy megértethessük velük a balsors pedagógiáját, 
a fájdalom tisztító, nevelő hatását, a szenvedésnek he-
lyesebb önismeretet és igazabb istenismeretet adó örök 
értékeit. És e helyett e megtört lelkiállapotot csak lelki-
ismeretlen, holt lelkű emberek aknázzák ki, a kik jól 
tudják, hogy számolni, takarékoskodni, pláne alkudni 
az örökre való búcsúzások idején nem szokott senki, 
így a temetkezési vállalatok pénzbeli követelése — fáj-
dalom, alig kell hangsúlyoznunk: „tisztelet a kivételek-
nek" — a nyolczadik parancsolat társadalmilag jóvá-
hagyott megszegése. Tudott dolog az is, hogy a temetés-
rendező, a ki „szállítja" a papot, sok esetben magasabb 
stólákat vesz fel — a maga javára. Ebben az eljárásban 
természetesen nem az sértő elsősorban, hogy a fungens 
lelkész nem kapja meg a többletet, hanem hogy a sze-
retet-szolgálatnak a drágasága miatt a hívek jogosan 
méltatlankodnak és az egyház ellen zúgolódnak. Az egész 
stólarendszerben van valami árnyékos, valami bántó, 
mennyivel inkább meg kell akadályozni a túlhajtást, a 
visszaélést. Forduljon minden lelkész körlevélben az egy-
ház tagjaihoz s kérje őket pásztori szeretettel, hogy 
minden halálozást neki személyesen bejelentsenek. És 
ha megteszik e látszólag csekély kérést, így semmivé 
lehetne tenni egy csúnya, rossz (nem „jog") szokást 
csendesen, békésen . . . Persze sokat kellene épen ez 
alkalommal szólni egy városi, de még inkább az egyházi 
temetkezési vállalatok tervéről. De még sokkal inkább: 
meg kellene ezeket hamarosan valósítani. 

Békés papot választ. 

Sok szó esik a papválasztási törvény reformjáról. 
De tulajdonképen nem a betűt és a törvényt kellene 
elsősorban reformálni, újítani, hanem a lelket, a gyüle-
kezeti lelket, az egyének lelkét. Hiába praktikus és szép 
a kép kerete, ha egyszer maga a kép visszataszító. 
A szépet, a jót a gyülekezetek alapszínévé kell tenni, 
hogy alaplelkülete legyen mindig válasz a nagy apostoli 
követelményre: „mindenek ékesen és jó renddel legyenek". 
Ez a gyülekezeti közszellem nem tűrné meg aztán, hogy 
épen a lelkészének a megválasztása visszaélésekre adjon 
alkalmat, de nem tűrné meg még az ízléstelenséget sem, 

melynek egy igen rikító példáját kihagyással, de minden 
további kommentár nélkül íme bemutatjuk: 

Emlék-lap 
A békési papválasztás alkalmából. 

Arra megy hogy: 
Csinom Palkó . . . 

A békési nagy toronyba busán harangoznak; 
Hogy lakatlan, nincs lelkésze az egyik pap-laknak. 
Azért süt a nap égetőn: arra a paplakra ; 
Hogy szavazzunk mindannyian Tarnóczy Lajosra. 

Szép Debreczen Nagy Püspöke réges rég megmondta; 
Tarnóczynak rózsafából van a pásztor botja. 
A békési nagy egyházba ilyen papot mellém ! . . . 
Tarnóczyval oroszt, angolt, francziát megverném. 

A Püspökünk tanítványa a bihari lelkész. 
A sok jelölt tudománya kis ujjába elfér, 
Megáld ezért Fő pásztorunk: a Seregek ura! . . . 
Tarnóczy lesz Békés város u j lelkipásztora. 

Busán bug a nagy Templomba az öreg orgona. 
Hires Kántor: Szügyi József éppen most nyomkodja . . . 
Orgonája azt énekli, „Erős vár az Isten". . . 
Tarnóczynál különb lelkész a föld hátán nincsen. 

Kilenczet ütött Békésen a nagytorony óra . . . 
Karácsonyi, Grócz Lajosnál nem ütött az jóra . . . 
Nagy Jóskának komájának vérvörös az orra 
Hogy Tarnóczy lesz Békésnek a lelkipásztora . . . 

Él jen! Él jen! 
Tarnóczy Lajos 
uj lelkipásztorunk. 

Békés, 1916. július hó 26. 

T Á R C Z A . 

A gyü l ekeze t . 

A briinni Katona-Otthon egy esztendei fennállását 
ünnepeltük 1916 augusztus 12-én. Minden hétköznap a 
bibliát tanulmányoztuk a sebesültekkel, azzal az előre 
kitűzött czéllal, hogy életünket a reánk következő időben 
a Biblia tanítása szerint akarjuk berendezni. 

A kiilső dolgokat elhagyva, csak egy pár szemel-
vényt közlünk azoknak a sebesülteknek a leveléből, a 
kik a gyülekezetben megfordultak, hogy lássák e lapok 
olvasói, hogy lehet-é a sebesültekkel Bibliát olvasni ós 
érdemes-é ezt a munkát folytatni. 

Egyszerűen közreadom a mult héten érkezett lev.-
lapokat: 

„Nagyon szépen köszönöm a Kis Bibliát, a mit 
lelkész úr adott, most van is mit olvasni." 

Dobrai Ferencz. 



Kedves Tiszteletes Úr! 
„A Bibliát pedig olvasom, mert itt kimenni egy 

héten kétszer szabad csak , és így nagyon sok időm van 
reá. Van szép ligetünk, aranyhalas tó benne és mellette 
a padon nagyon szép olvasni. Egyébbel nem is telne oly 
jól az idő, mint a Bibliaolvasással." 

Farscli Károly őrvezető. 

Kedves Tiszteletes Uram! 
„Tisztelettel keresem fel ezen pár soraimmal. Nem 

tudom elfelejteni, különösen e nehéz napokban azokat 
a boldog órákat, a mit a tiszt, úr mellett gyermekileg 
töltöttem. Ezen a fronton május 4-ike óta vagyok. A kis 
bibliából sokszor vettem már magamnak erőt. Istennek 
hála, egészségem van, melyet a tiszt, úrnak és András-
nak is kívánok. 

Maradtam tisztelettel tanítványa 
Vincze Ferencz. 

Nagytiszteletű Lelkész Űr! 
E sorokat keltem a szép Magyarországban, a hová 

már nagyon vágyódtam és Isten segedelme által el is 
jutottam. Örömmel gondolok vissza azokra az órákra, a 
melyeket szívünk és lelkünk nemesítésére és megjobbí-
tására szenteltünk. Azóta mennyivel gazdagabbnak is-
merem magam az Erkölcsiségben ós talán erősebb is 
leszek annak a megtartásában. Hálás tisztelettel fogom 
mindig emlékemben tartani a lelkész urak oktatásait. 
Annak még jobban örülnék, ha ezen oktatások minden 
felebarátomnak használnának, ki azokat hallgatja. Itten 
elég jó. A testi élvezet kitűnő, a mi a bakának a jó 
Étkezés, a jó Kenyér. Ezzel üdvözli a Katona-Otthon 
minden tagját hálás tisztelettel 

Nagykikinda Keresztes János káplár. 

Még tovább megy egy lépéssel a következő levelező 
lap, a melynek írója már megkezdi a bibliaterjesztést: 

„Kívánok jó egészséget tiszt, úrnak és az egész 
gyülekezetnek, mint nékem van itt, -a messze idegenben. 
Sokszor rágondolok az ottani létemre. Ezen pár soraim 
zárom, maradok tisztelettel az Úrban 

Nagy Zsigmond. 
(A.hely nevét a harcztéri czenzor kitörölte.) 
Széljegyzet : Itten van egy öreg ember, a ki bala-

tonörsödi és ez ösmeri a tiszt. urat. Ez azt mondja, 
hogy a. tiszt, úr ott született. Ezt . Kovács Józsefnek hív-
ják. Kérne az, öreg ,egy zsoltárt és egy Bibliát." 

Küldtünk nekik. 
Az évfordulón rendezett szeretetvendégségnek is 

megvan az eredménye. Még eddig minden szeretetven-
dégség adott egy költőt (nem versfaragót vagy rím-
kovácsot, hanem költőt), ez az utolsó egy zeneszerzőt 
hozott, a ki a baka-költők verseit meg fogja zenésíteni. 

Brünn. 
Papp József, Kájel Endre, 

ref. lelkész. ref. lelkész. 

BELFÖLD. 

Német gyerekek. 
Egy örökké ötletes és agilis református tábori lel-

kész azt az indítványt veti fel, hogy a mint a hollandok 
tették, kérjünk mi magyarok is német gyerekeket, hadd 
j,nyaraljanak" nálunk. Szerintünk sürgősebb teendő most 
sok-sok magyar árva elhelyezése. A zsúfolt, fülledt men-
helyekről ki kell venni a sok teljesen árvát, a hadiárvák 
légióját a magyar faluba, hadd érezze meg ott a családi 
szeretet melegét, a szabadságot, a napsugarat. A nííkor 
így a mi jövendőnkről kell elsősorban gondoskodnunk, 
nem lehetünk mégsem önzők a „sokgyermekes" szövetsége-
sekkel szemben s ha arra gondolunk, hogy osztrák és 
német gyerekek elvinnék magukkal a magyar falu mo-
solygós emlékét, a magyar nép szeretetét, akkor ez is a 
mi jövendőnket szolgálná. Epen ezért közöljük K. E. 
lelkész levelét s ajánljuk a gyülekezetek figyelmébe. 

Nagytiszteletű Uram! 

„Most kapjuk a hírt, hogy 1000 német gyerek megy 
Hollandiába nyaralni, illetve mondjuk meg nyíltan, jól-
lakni. Megtehetné ezt a magyar falu is, hogy minden 
tehetősebb gazda magához venne egy vagy két kis német 
gyereket. 2000 ref., 1500 ev. lelkészi család, mindegyik 
mellett 6—6 presbitercsalád és 24,500 olyan családot 
vehetünk számításba, a kiket meg lehet keresni ez irány-
ban s ha csak minden 10-iknél találunk is meghallgat-
tatást, már akkor 2—3000 német gyereket tarthatunk 
jól és erősíthetünk fel annyira, hogy könnyebben elvi-
selheti a szűkös napokat: S ha minden magyar falu 8—10 
kis gyermeket fogadna be, akkor ezek a kis gyermekek 
lennének a leghatalmasabb szószólói annak, hogy a ma-
gyar nemzet szeretettel gondol a vele szövetségben élő 
nemzet jövendő reménységére. A Kálvin-Szövetség vegye 
kezébe a dolgot s két hét multán már itt lehet az első 
vonat gyerek." 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Németország. 

Á német prot. theol. fakidtások hallgatóinak számá-
ról a mult téli félévről a Chronik der Chr. Welt a kő-
vetkező statisztikai adatokat közli. Berlin 500, Tübingen 
487, Lipcse 424, Halle 352, Göttingen 218, Erlangen 
212, Marburg 196, Heidelberg 169, Breslau 176, Königs-
berg 154, Bonn 148, Greifswaíd 134, Giessen 114, Kiel 
99, Strassburg 69, Jena 63, Münster 34, Rostock 32. 
Összesen 3631. A legutóbbi „békés" félévben, 1914-ben 
a hallgatók száma 4374 volt. A beírt hallgatók közül, 
azonban nagyon sokan vonultak be katonai szolgálatra. 
A külföldi hallgatók száma az előző félévhez képest 
emelkedett (65--86). A mi monarchiánkból 21-en voltak. 
A legtöbb külföldi (32) a berlini egyetemen volt. 



Harnack Adolf berlini egyetemi tanár aug. hó ele-
jén, a háborús év küszöbén lelkes előadást tartott Ber-
linben több ezer főből álló hallgatóság előtt. A kiváló 
előadásért Vilmos császár táviratilag mondott köszönetet, 

Frn n csiaorsság. 

Rodin, a legzseniálisabb franczia szobrász legutóbbi 
csodás műve: a tékozló fiú. A nagy mester az emberiség 
jelen nagy krízisét akarja a bibliai alakban kifejezni s 
művébe rejtett egész gondolatvilágot így kommentálja: 
megpróbáltam, hogy a mai emberiség képének hű szim-
bólumát nyújtsam. Mi a jelen kor gyermekei mind-mincl 
tékozló fiúk vagyunk! Az anyagi dolgok — mint valami 
disznómoslék — emberi voltunk fényét homályosítják. 
Ez a hanyatlás nemcsak a németeknél következett el, az 
egész emberiség lassan lesülyedt. Elköltöttük mind az 
apák értékeit erkölcsi és szellemi Mcsapongásokban. Eb-
ben az állapotban — a nagy kétségbeesés idején, messze 
az atyai háztól — bemutattam a tékozló fiút. Most a 
világ szörnyű megpróbáltatások által a krízist éli át s 
én bizonyos vagyok abban, hogy a mi elveszett, az majd 
megtaláltatik, a világ megtalálja a maga igaz lelkiisme-
retét. Bizonyos vagyok abban, hogy a háború után a 
nemzeteket felemelő s boldogító faktorok lesznek az ér-
tékek, a milyen az egészséges irodalom, a tiszta és mély-
séges művészet s az igazságos kormányzat. Az élet „mos-
lékja" csak mint a mult kísért majd s mi örömest hagy-
juk azt a disznóknak. 

A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk nyári lelkészi konferencziáját aug. 
hó 15-én kezdettük meg a losonczi nagymultú gyülekezet 
vendégszerető körében. Az ország minden részéből igen 
szép számmál jöttek össze lelkésztársaink a mai nehéz 
időkben is, a bizalmas jellegű s a baráti szeretet mele-
gétől áthatott tanácskozásainkra. Részletes beszámolót 
Lapunk legközelebbi számában adunk, Ugyanakkor kö-
zöljük a résztvevők névsorát. Az eddig eltöltött napok 
is minden tekintetben valóra váltották a konferencziához 
fűzött reményeinket. 

IRODALOM. 

Igaz gyönyök. Szerkeszti Takaró Géza. Előfizetési 
ára félévre 2 K. Szegényeknek ingyen. Ajánljuk melegen 
"a lapot különösen a hadikórházakba való tömeges ter-
jesztésre, így „nagy a kedvezmény". 

Dr. Némethy Károly hevesnagykúnsági ref. egy-
házmegyei gondnok Turkevén, f. évi május hó 17-én 
tartott nagyszabású, korszerű eszmékben és keresztyéni, 
evangélionii gondolatokban bővölködő székfoglaló beszéde 
megjelent 16 nyomtatott lapnyi terjedelemben, ízléses és 
csínos kiállításban. A könyvecske bizonyára nem csupán 
a levéltárak egyik értékes darabja leend, hanem egy-
szersmind méltó tanulmányozás tárgya is, melynek olva-
sása nyomán tettek és alkotások fognak létrejönni. 

A „Belmisszió" evang. havi folyóirat június—szep-
temberi számának tartalma: Magyarhoni Bibliatársulat. 

Hornyánszky Aladár. Belmissziói intézmények a dunán-
túli egyházkerületben. Madár Mátyás. Lövészárkok vi-
rágja. Endreffy János. A háború tapasztalatai és egy-
házunk teendői. Br. Podmaniczky Pál. Isten és ember. 
Endreffy János. Éjszakai misszió. Wolf József. Építsük 
fel Bethániát! Kozlay Kálmán. A gyermekvédelem kiter-
jesztéséhez. Gáncs Aladár. Beszámoló az E. L.-Dsz. nyári 
gyűléséről. Kayser Margit. 

Ibsen Rosmersholmja magyarul. A Magyar Könyv-
tár Ibsen-sorozata ismét gazdagodott egy kiváló művel: 
a nagy norvég drámaköltő Rosmersholm-jának művészi 
magyar fordításával, melyet Ambrus Zoltánnak köszönhet 
irodalmunk. Irodalmunk jelentékeny gyarapodása e mű 
megjelenése, annyival is inkább, mert Ibsen művei, mi-
után színházaink ritkán vállalkoznak előadásukra, leg-
inkább olvasmány útján terjednek a magyar közönség 
körében. A füzetet a Lampel R, (Wodianer ós fiai) czég 
adta ki ; ára 90 fillér. — Ugyancsak a Magyar Könyv-
tárban jelent meg Riedl Frigyesnek kitűnő Shakespeare-
tanulmánya, 

A gimnáziumi latin olvasmány. (Kritika és pro-
gramra.) írta dr. Révay József gimnáziumi tanár, egye-
temi magántanár. 22 lap. Ára 50 f. Reméljük, hogy ezek 
a minden magyar tanárhoz, közelebbről pedig a latin 
nyelv tanáraihoz, mint szintén a reformok tervezőihez 
adresszált szakszerű fejtegetések, az ügy érdekében, figyel-
met és kellő érdeklődést keltenek, a klasszikus' szellem 
és kultúra dicsőségére. 

Az „Igehirdető" augusztusi száma a következő 
tartalommal jelent meg: Dr. Tóth La jos : A hit szüksé-
ges életföltétel. Vasárnapi. Smid István: A tékozló fiú 
útján. Háború idején. Mészáros János: A, keresztyén 
megdicsőülése. Vasárnapi. Beyer Fülöp: Óvakodjunk! 
Vasárnapi. Könyves Tóth Kálmán: Veszteséglista, Hábo-
rús időben. Sikos Gyula: Adjunk hálát az Urnák. Nyári. 
Varga Antal: Isten kenyéré. Nyári úrvacsora-osztáskor. 

EGYHÁZ. 
Lelkész jelölés. A szombathelyi egyesült protestáns 

gyülekezet Kiss János elhalálozása által megüresedett lel-
készi állására augusztus 6-án tartott közgyűlésén egy-
hangúlag Kapi Béla körmendi lelkészt, az „Evang. Egy-
házi Élet egyik társszerkesztőjét jelölte. 

Egyházmegyei világi tanácsbíróvá a Kökény Dezső 
és Silling Ede között elrendelt szűkebbkörű választáson 
Silling Ede kiskunhalasi polgármester és egyházi főgond-
nok választatott meg. — Üdvözöljük! 

Az új metropolitá. A gör. kel. oláh egyháznak 
aug. 6-án Nagyszebenben tartott kongresszusa, az elhunyt 
Metianu érsek utódjául, Mangra Vazul püspöki vikáriust 
választotta meg metrópolitává. Az ú j metropolitá, bár ko-
rábban túlzó volt, jelenleg az oláh-magyar megegyezés 
barátja. Gróf Tisza István miniszterelnök az alábbi táv-
iratot intézte hozzá : „A mai választás eredményéről haza-
fias örömmel értesülvén, Isten áldását kérem érsek-métro-
politai működésedre és a gör. keleti román egyházra. 
Az 0 segítségével tettekkel fogjuk bebizonyítani, hogy a 
mi politikánk áldás és erő forrása úgy a magyar államra, 
mint a hazai románságra nézve." 

Lelkészi értekezlet. A pesli ref. egyházmegye f, é. 
augusztus hó 23-án délelőtt 10 órakor, Budapesten a 
Lónyav-utczai főgimn. nagytermében Petri Elek püspök 
és Nagy Ferencz esperes elnöklete alatt lelkészi érte-
kezletet tart, melynek tárgysorozata a következő : írna, 
Elnöki megnyitó. A gyász évtized. Felolvasás. Földváry 



László váczhartyáni lelkész. A stóla-iigy szabályozásának 
megbeszélése. Áz egységes liturgia kérdésének megbe-
szélése. Esetleges indítványok. 

Haranglevétel a Fasorban. A budapesti városligeti 
fasori ref. templom két kisebb harangját (688 kg) mult 
héten már elszállíttatta a hadvezetőség. Ez alkalommal 
tartott ünnepi intentiszteleten Arokháty Béla prédikált 
Esaiás 11:4. alapján. 

A debreczeni Katona-Otthon augusztus 20-án dél-
előtt fogja leleplezni József főherczeg plakettjét. Az egész 
város érdeklődésére számot tartó ünnepség védnökei báró 
Hazai Samu honvédelmi miniszter és felesége, a kik 
megígérték, hogy a leleplezési ünnepségen résztvesznek. 

Egyházmegyei gyűlés. A solti egyházmegye szep-
tember 6-án tartja őszi közgyűlését Kunszentmiklóson. 

Kitüntetés. Lukácsy Imre dunavecsei lelkészt, az 
ottani Vöröskereszt íiókegylet társelnökét, Ferencz Sal-
vátor főherczeg a II. oszt. ezüst éremmel tüntette ki. 

Emlékünnep. A kassai ág. h. ev. I. és II. egy-
házak templomuk felszentelésének 100 éves évfordulóját 
f. évi augusztus hó 20-án, vasárnap d. e. 10 órakor 
kezdődő istentisztelet kereten belül fogják megünnepelni. 

Gróf Tisza Imre emlékezete. Az ifjan elhunyt 
gróf Tisza Imre emlékezetét eddig is több nemes czélú 
alapítvány örökíti meg Nagyszalontán. Újabban a sza-
lontai főgimnázium ifjúsági segítőegyesületének alapjára 
folyik a gyűjtés és az igazgatónál levő íven eddig 5000 
koronán felüli összeg gyűlt össze. 

Adományok. A vak katonák bibliáira Békésy Juczi 
Nagyenyedről 4, Fráter Zsófi Budapest újból 10, Schnei-
der Pál lelkész Berkiről újból 16 K 16 f-t, Báthori Dá-
niel újpesti s.-lelkész 4 K-t küldött. 

ISKOLA. 
Az ág. hitv. ev. egyház theol. akadémiái 

az 1915/16-ik tanévben. 
Az ev. egyháznak három theol. akadémiája van. 

A pozsonyi az egyetemes egyházé; ez gyakorolja felette 
a „soros" püspökök útján a közvetlen felügyeletet; az eper-
jesinek a tiszai, a soproninak a tiszántúli kerület a fenntar-
tója és közvetlen felügyelője. Pozsonyban 66, Eperjesen 
45, Sopronban 25 hallgató volt a második háborús tan-
évben. Feltűnő, hogy Pozsonyban az I. évfolyamon is 14 
növendék volt, míg a másik két főiskolában csak 3—3 
volt az I. éves hallgatók száma. 

Ott is minden theol. akadémia kivette részét többé-
kevésbbé a háborús munkákból. Az ev. theologusok kö-
rében is volt mindjárt kezdetben „háborús mozgolódás", 
a mely azután a tanárkarok és felsőbbség vezetése foly-
tán a hazának szolgálni és a háborús munkákban részt-
venni óhajtókat részben a kórházi, diakonusi, részben 
más megfelelő munkaterekre irányította. A pozsonyi theo-
logusoknak több mint fele kórházi szolgálatot vállalt, 
eleinte Pozsonyban, később, mint az értesítő mondja, a 
trónörökös kívánságára, ausztriai kórházakban. Ezeket az 
egyetemes felügyelő megbízása folytán Hornyánszky Ala-
dár meglátogatta. Erről a látogatásról érdekes jelentést 
olvasunk az értesítő elején. 26-an voltak Klagenfurtban, 
19-en Villachban, a kik közül 15-öt rövid idő múlva 
munkahiány miatt visszaküldték; a visszatértek Pozsony-

ban nyertek alkalmazást; 5-en két kisebb kórházban 
nyertek elhelyezést. A jelentésből látjuk, hogy mint má-
sutt is, részben a beosztás, részben a bánásmód és ellá-
tás miatt sok panasz merült fel, a mit a kiküldött tanár 
igyekezett tapintatosan elintézni. A dolog vége mégis az 
lett, hogy két hallgató kivételével, deczemberben a had-
ügyminisztérium a növendékeket hazarendelte pozsonyi 
kórházi szolgálatra. A tanév végén újból 18 hallgató 
ment el diakónusnak az Isonzó-frontra. — Eperjesen 
mindössze négy hallgató volt betegápoló; többen mint a 
Belmisszió Egyesijét tagjai az eperjesi Katona-Otthonban 
teljesítettek szép szolgálatot. — A soproni theologusok 
közül a kórházi ápolásban elfoglaltak — számuk nincs 
feltüntetve — a tanév elején elbocsátást nyertek s így 
ott a háború a rendes menetre nem hatott zavarólag. 
Az ev. theol. akadémiák tehát abban a szerencsés hely-
zetben voltak, hogy egy hallgatójuk sem esett áldozatul 
a véres háborúnak. Hányan estek el a más pályákon 
levő ifjak közül! Mily nagy privilégium! Vájjon eszükbe 
veszik-e ezt a theol. akadémiák hallgatói ? Mindent figye-
lembe véve, talán nem is helyes dolog most siránkozni 
azon, hogy theologusaink száma a háború folytán meg-
csappant és hogy hallgatóink közül többen tanulmányaik-
ban visszamaradnak és nem kollokválhatnak. Sajnálhatjuk-e 
ezt az aránylag kis áldozatot, kis pótolható veszteséget'? ! 
Nem helyes hát ifjainkat mindenáron visszatartani a hi-
vatásuknak megfelelő szolgálattól. Megmarad számukra az 
élet és ennek birtokában majd pótolhatják a mulasztáso-
kat. Hát azoknak ezrei, a kikre ráborult az éjszaka és 
a kiknek kollokviuma örökre elmaradt! De meg talán 
nem is árt, ha a theologusok legalább ott a kórházban 
állnak szemben szenvedéssel, halállal, a melyből oly bő-
ségesen kijut másoknak és praxisból is megtanulják a 
diakonusi szolgálatot, a melyről annyit prédikálunk. Ter-
mészetesen, azoknak mulasztásai, a kik semmiféle hábo-
rús szolgálatot nem végeznek, a kik nyugodtan élvezik 
a nekik adott privilégiumokat, most valósággal bűnszámba 
mennek. 

Az ev. egyház is minden tőle telhetőt elkövet arra 
nézve, hogy többnyire szegényebb sorsú hallgatói szá-
mára — ott is ezek vannak túlyomó számmal — a meg-
élhetést most a nehéz időkben is lehetővé tegye. Eper-
jesen, Pozsonyban „Otthonuk" van a theologusoknak, 
Sopronban is, mint az értesítő mondja, a „lehető legjutá-
nyosabb áron" kapnak a jövőben is ellátást a növendé-
kek, és pedig mert itt a konviktusi helyiségekben kór-
ház van, egy vendéglőben (a mult évben 36 K volt az 
ellátási díj). Eperjesen 10 év óta áll fenn az Otthon dr. 
Szlávik Mátyás buzgó vezetése mellett és ott két espe-
resség tett a mult évben is alapítványt a kebelükből 
tanuló iíjak számára. Követésreméltó szép példa! Itt az 
internátusi díj 160 K, a köztartás díja 250 K volt (jö-
vőre 300 K). De volt 13,000 K-ra menő jótétemény. 
Eperjesen minden vidéki theologus kötelezve van az ott-
honban való lakásra (46 hely van), Pozsonyban 130 theo-
logus számára van hely, a díj itt 160 K, ezért ebédet is 



kapnak. Itt is sok ösztön- és segélydíj van. Megjegyezzük 
még, hogy csak Eperjesen nincs tandíj ; ez Pozsonyban 
évi 44, Sopronban évi 46 K, a melyet senkinek sem 
engednek el. 

Nagy mozgalmat idézett fel az ev. theol. akadémiák 
életében az egyesítés, illetőleg a theol. fakultás ügye. 
Az utóbbira nézve Pozsony és Eperjes között volt és foly 
még most is élénk vetélkedés. Pozsony és a pártján lévők 
az ottani egyetemmel kapcsolatban óhajtják megvalósí-
tani a fakultást, az eperjesiek az ott felállítandó állami 
egyetem és ezzel kapcsolatos fakultás mellett kardoskod-
nak; a soproniak csak szemináriumra számítanak. A po-
zsonyiak mindenesetre közelebb állnak a megvalósítható 
czélhoz; az eperjesiek egyik argumentuma, hogy a tlieo-
logia mellett van népes jogakadémiájuk ; ezek mellé csak 
még egy bölcsészeti fakultás kellene és meglenne az egye-
tem. Sikeres, békés elintézést kívánunk! p. 

A kecskeméti ref. főgimnázium igazgatósága ez 
úton is tudomására hozza az érdeklődőknek, hogy az 
uralkodó s emelkedésében kiszámíthatatlan drágaság 
miatt, vállalkozó hiányában a kecskeméti ref. főiskolai 
konviktust a jövő 1916—17-ik iskolai évben kénytelenek 
vagyunk felfüggeszteni. Konviktus tehát nem lesz, de a 
konviktusi alapítványok czéljukra fognak fordíttatni, azért, 
hogy azok kamataiból az érdemes szegénysorsú tanulók 
több, kevesebb segélyt kaphassanak. Már most felkérem 
tehát az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat egyfelől, 
hogy a segély iránti kérvényüket iskolai és új keletű 
szegénységi bizonyítvánnyal felszerelve az egyháztanács-
hoz czímezve, augusztus 25-ig alulírotthoz nyújtsák be, 
másfelől, hogy igyekezzenek fiuk, illetőleg gyámoltjuk 
részére valamely családnál, a milyenek alulírottnál nagy-
számmal vannak előjegyezve, helyet biztosítani. Kecs-
keméten, 1916 aug. 9. Katona Mihály, igazgató. 

EGYESÜLET. 
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek hadifogoly-

gyámolító munkája. Nagy feladatot vállalt a Keresztyén 
Ifjúsági Egyesületek magyar szövetsége, a mikor meg-
kezdte hadifogolygyámolító munkáját a Világszövetség 
titkárainak segítségével Olasz- és Oroszországban. Sokan 
bizonyos aggodalommal néztek e vállalkozás elé, előre 
látván annak nagy arányait ós a szövetség rendelkezé-
sére álló szerény eszközöket. Az aggodalom nem volt 
jogosult, mert az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a mint nő a szövetség hadifogolygyámolító mun-
kája, épp úgy nőnek eszközei is. El lehet mondani, hogy 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége sikerrel 
és váratlan eredménnyel oldja meg hatalmas feladatát. 

A munka három főrészből áll. Levélközvetítés, póhz-
közvetítés és tudakozódás. Naponta csak Oroszországba 
átlag 200 levelet küld el a szövetség irodája. A le-
velek és minden egyéb küldemény Budapestről egyenesen 
Stockholmba, a svéd Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
országos titkárához megy, a ki azokat azonnal továbbítja 
a Világszövetség petrogradi irodájába, a mely oroszországi 
belföldi küldeménykópen adja fel őket. így a Szövetség 
által küldött levelek nemcsak gyorsaságban, de biztos-
ságban is nyernek. Számos köszönő-levél és hálairat 
igazolja, hogy 16, 18 hónap után a Szövetség által kül-
dött lapok voltak az elsők, a melyeket hadifoglyaink 
hozzátartozóiktól megkaptak. Legjobban bevált azonban 
a pénzközvetítés. Ennek arányairól és mikéntjéről a hely-
szűke miatt a jövő számban emlékezünk meg. 

A Bethánia belmissziói egyesület ifj. Beichert 
Gyula volt kaposszekcsői lelkészt választotta meg titká-
rává, a ki lelkészi állásáról lemondva, Budapestre jött 
s itt a Deák-téri magyar lelkész mellett vállalt segéd-
lelkészi állást. 

GYÁ S ZRÓ V AT. 
Mély megilletődéssel vettük a szomorú hírt, hogy 

Széky Géza gerjeni ref. lelkész és Csekey Krisztina fia: 
Széky Zoltán, a zilahi ref. főgimnáziumnak volt jeles 
tanulója, budapesti theol, akadémiánk beírt I. éves nö-
vendéke, a kecskeméti 38-ik gy.-e. hadapródja, a Lipa 
melletti nehéz harezokban kötelességének hű teljesítése 
közben, srapnelltől halántékon találva, augusztus 6-án, 
életének 19-ik évében hősi halált halt. Komoly törek-
vésű. mély "vallásos érzésű, nagy reményekre jogosító 
ifjú volt a drága áldozat . . . Hűséges, engedelmes, jó 
fiú volt, szerető testvér, a bánatos szülőknek, a kik mult 
évben temették egy fiukat és most egy másik derék fiuk 
eltűntén is keseregnek, öröme és büszkesége. — Eleste 
vesztesége intézetünknek, egyházunknak is. Igaz, mély 
hivatásérzéssel és lelkesedéssel óhajtotta az Űr szol-
gálatára szentelni a tőle vett értékes lelki és testi aján-
dékokat. Nem így történt . . . Lelke egy szempillantás 
alatt, fájdalom nélkül röppent oda Ahhoz, a kivel már 
itt sokat társalgott és a kinek igéjéből nehéz szolgálata 
közben is erőt és vigasztalást vett a maga és mások 
számára. Feljebbvalói, bajtársai és a reábízottak tisz-
telték, szerették. A stojanovi temetőben helyezték nyuga-
lomra. A mélyen lesújtott család nagy gyászában igaz 
atyafiúi részvéttel osztozunk. Emlékét mi is kegyelettel, 
szeretettel őrizzük ! 

Csiba Márton marczalházai lelkész, életének 74., 
lelkipásztorkodásának 44. évében, hosszas szenvedés után 
jobblétre szenderült. 

Áldott legyen emlékezete! 

Felelős szerkesztő: B. Pap 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-utcía 5. szám. 
Regi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kénvelennnel felszereli hatemeletes házzal bővült. — Szoba-kény* 
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 és női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek ktfldjük 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a - « - j u & jí 

„Cserkés^hííadót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyaía. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fill., kü1-
dendő Z á b o m k y János czimére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

B U D A P E S T , IX., RÁDAY-U. 4 3 . 1., 4 . 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefi end lovagja. 

párisi, bécsi, pécsi slb. kiállításokon Ulün-
tetve. Kedvező lizctési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
malikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2l)00-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a meíy ina ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

!! Legújabban megjelent Könyvelt!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 
Pál 3 — 

Akarsz-e diadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál . . . . . 3.— 

A vai lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

K o s z o r ú f ü z e t e k : 

201. A tudás fá ja . írta Takács Miliály —.10 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sipos Ida . . . —.10 
203. Utolsó órában . írta Ujlaky Vilma —.10 
204. A japánok apostola. Irta Marjay Károly . . —.10 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.10 
206. Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . . . —.10 
207. A kik az Istent sze re t ik / í r t a Fejér Endre . —.10 
208. Az igazi istentisztelet. írta Kirner A. Bertalan —.10 
209—210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . . . — 20 
211. Az az egy is elesett. írta Kiss Géza . . . . —.10 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.10 
213. A hétpecsétes könyv. írta Bitay Béla . . . —.10 
214. Élet a halá lban. írta Marjay Károly . . . . —.10 
215. Napoleon vallástétele. írta Marjay Károly . . —.10 
216. Husz János. írta báró Podmaniczky Pál . . . —.10 
217. A hazai , fö ld . Irta Lengyel Gyula —.10 
218. Janesi . írta Losonczy Lajos —.10 
219. Ács Janesi. írta Szabó Miklós —.10 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.10 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor h ö n y v h i a d ó h i v a t a l a 

B u d a p e s t , V. K e r . , ftkadémia-utcza 4 . s z . 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 

iának 
dicséretet. 70 forinttól tovább. 

amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagé zeng 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

E l s ő m a a v a i — v i l l a m o s qéa b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 

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

Budapest, I I . , Láncz íhd-u , 5 . sz. G y á r ; Ontöház-u. 2 . sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós ós fúvó hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! E f y
b £ 

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár ós raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban 
ós kicsinyben. 

Telefon 81—20. 
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Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 
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E.BRE.SZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, c sa -
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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- §J 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® ® © 
© Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. © 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz> jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a ' legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet"biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593 31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980*31 K 
Külön és egyéb tartalékok . . . . . 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . . 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000:— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832,000 — K 
Biztosított érték tűzben 1915. évben 1000.000,000 — K 
^ , „ jégben „ . . 88.450,000'- K 
Életiizlet állománya 19.200,505 — 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 tás i 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. . . „ 

Az 1916/17. tanévre szóló 

isholaKönyv 
es 

tanszerjegyzéK 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházkerület főbizomá-
nyos protestáns iskolai Könyvkereskedése 

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 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 
s z ö v e t k e z e t tartozik 60 m i l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 
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PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kézi ra tok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. kü ldendők . 
Lap tu la jdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKE1 P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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: Szolgáló lelkek. Ágoston Sándor. — Vezérczikk: Az úrvacsorai vita. p. —Második czikk; 
Hogyan tegyük templomainkat és istentiszteleteinket vonzóbbá ? Dr. Huszár Aladárné. — A mi ügyünk: Losonczi 
konferencziánk. Dr. K. I. — Irodalom. — Egyház. — Iskola: Egyházkerületiiak polgári leányiskolái, p. — 
Pályázat. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből . 

Szolgáló lelkek. 

— A Kálvin-Szövetség losonczi lelkészi konferencziájának reggeli 
áhítatán elmondta: Ágoston Sándor. — 

„Avagy nem szolgáló lel-
kek-é mindazok, elküldve szol-
gálatra azokért, a kik örökölni 
fogják az üdvösséget?" 

Zsid. 1: 14. 

A pathmosi bizonyságtévőnek megjelent az Úr an-
gyala s kibeszélte néki a soha nem hallott titkokat s 
megmutatta néki a soha nem látott látásokat. (Jel. 1 :1—2.) 
Ezzel kezdődik a prófétálás könyvének beszéde. Végződik 
pedig azzal, hogy mikor a bizonyságtevő már mindent 
meghallott és meglátott, leborula az angyal lábai előtt, 
hogy imádja őt. Az pedig monda néki : Meglásd, ne tedd ; 
inert szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak a 
prófétáknak. (Jel. X X I I : 9.) 

Az Úr angyala mikor azzal hárí t ja el János imá-
dását, hogy: „szolgatársad vagyok néked és a te atyád-
fiainak a prófétáknak", akkor szavai nemcsak az elődökre, 
hanem az utódokra is vonatkoznak s ezzel minket is az 
angyalok szolga társainak méltóságára emel, az angyalok 
közé számlál. 

* 

Angyal! 
Mi rejlik e szó mögött? 
Bizonyára több, mint a mennyiről Botticelli ábrán-

dos szüzei és Murilló pufók kis amorettjei föllebbentik 
a fátylat. 

„Jól tudom — mondja ezekről Kálvin —, hogy az 
ily dolgokat némelyek nagyobb vággyal karolják fel s 
vizsgálásnkba nagyobb gyönyörűséggel merülnek el. 
mint azokba a dolgokba, melyek a mindennapi haszná-
latra vannak rendelve." (Inst. I. k. XIV: 4.) 

Még a kik az „angyal" szónak magasabb értelmét 
keresik is, rendszerint meg szoktak állni ott, hogy: Isten 
követei, üzenetének tolmácsai, igéjének hirdetői. Ezzel 
is azonban még csak a vasárnapi értelmet találtuk meg, 
mely az igehirdetésre, a katedrai működésre vonatkozik. 
De mi keressük Kálvin szerint a mindennapi használatra 
való értelmet, mely a lelkipásztori életnek, ennek az an-
gyali missziónak egész tartalmát kimeríti. Es ezt ebben 
a szentírási jelentésében találjuk fel, hogy: „szolgáló 
lelkek elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják 
az idvességet". 

* 

„Elküldve" felülről, mint követ, tehát nem elsze-
gődve idelent, mint béres. 

A „gyülekezet angyala", de szolgálatának okmánya 
nem a „konvenczionális", hanem egy „útlevél", melyet 
szívünkre kötött Az, a ki a gyertyatartók között jár . 
Ezért, aztán a jutalmat is csak onnan várhatjuk, a hon-
nan a küldetést kaptuk. Ez a világ kicsi és szegény 
ahhoz, hogy minket megtud jon űzetni. Ha pedig meg tud 
fizetni, akkor mi vagyunk szegények és kicsinyek. A papi 
jövedelmek magassága és a mennyei kincsek földi ázsiója 
mindig fordított viszonyban voltak. 

„Elküldve szolgálatra." 
A — szolgálat — szónak is keressük a mindennapi 

használatra való értelmét. 
A szolga rendszerint nem nagyszabású dolgokkal 

foglalatoskodik. A hétköznapi szükségeket látja el. Dol-
gát zajtalanul végzi s úgy forgolódik a háznál, hogy 
szinte észre sem lehet venni, hogy van. Az általa gon-
dozott kertnek nem ő a központja s hosszan eljárkálha-
tunk a gondozott főutakon, míg valahol a bokrok között 
egy kicsi palánta mellett ott találjuk térdelve az alázatos 
kertészt. 

A legtöbb szolgának ez a hivatása ama nagy Király 
palotájában és szőlőjében is. Nem arra küldetett, hogy 
szem előtt forogjon, hogy elől üljön, hogy országhábo-



rító dolgokat kezdeményezzen, hogy törik-szakad meg-
váltsa a világot és uralkodjék rajta, hanem hogy szol-
gáljon — a háttérben. Minél hátrább áll, annál inkább 
előtérbe jut Az, a ki küldte, a kinek udvartartásához 
tartozik „szolgatársaival" az angyalokkal. Ne akarja, 
hogy okvetlenül kihalljék a hangja abból a liallelujából, 
melyet vele együtt az angyalok légiói énekelnek a meny-
nyei karban. 

Nem vagyunk mindnyájan zsenik, nem is volna jó. 
Ebből a veszedelmes emberfajtából kevés is elég. A mi 
szolgálatunkban nem zseniálitásra, hanem hűségre van 
szükség. Ez á szolga erénye a mindennapi életben is. 
Nem keresünk zseniális szolgát, hanem hű szolgát, nem 
keresünk lángeszű kertészt, hanem rendeset, megbízhatót, 
elkiismeretest, kötelességtudót, a ki szereti a virágokat. 

Ilyen szolgálatra vagyunk elküldve . . . 
* 

„.... azokért, a kik örökölni fogják az idvességet." 
Ezt a két névmást húzom alá : azokért, a kik; szó-

val mi egyénekért, lelkekért küldettünk el szolgálatra s 
az intézményeket is nem önmagukért, hanem Isten gyer-
mekeiért szolgáljuk, azokért, a kik örökölni fogják az 
idvességet. 

Szép dolog az, hogy az eklézsiában mindenek éke-
sen és renddel folyjanak, megtartassanak a vasárnapok, 
el ne mulasztassanak a reggeli könyörgések, rendben 
legyenek az épületek, temetők, lelkészi hivatal, anya-
könyvek, számadások, irattár, iktató. Mindezek szép és 
jó dolgok, a mennyei javak földi kereteihez hozzátarto-
zók s szükséges, hogy ezek a kerítések is jókarban tartas-
sanak. De az Isten szerelméért el ne felejtsük, hogy a 
fődolog mégis csak a lelkek szolgálata. Nehogy az örök-
ség őrizete mellett éhenhaljanak az örökösök-. 

Míg az én atyámüai azt nem érzik, hogy az ő éle-
tük összeforrt a papjuk életével, hogy árvák lennének 
nélkülem, mint a kis gyermek, ha a dajka magára hagyta : 
addig nem végeztem el azt a munkát, melyre küldettem 
azokért, a kik örökölni fogják az idvességet. A kánoni 
vizsgálat jegyzőkönyve hiába tesz bizonyságot a mellett, 
hogv hivatalom mintaszerű, ha híveim azt nem érzik, 
hogv nekik nélkülözhetetlen vagyok: nem sokat nyom a 
szolgálatom abban a mérlegben, a melyre egykor rá fog 
vettetni. A rendes épületek, a jól kikalkulált adósegély, 
a pontosan vágó számadások nem jöhetnek el oda bizony-
ságot tenni mellettem, oda csak az én Uramnak leg-
kisebb atyjafiai jöhetnek el: azok az éhezők és szomjú-
hozok, a kiket megelégítettem, a jövevények, a kiket 
béfogadtam, a mezítelenek, a kiket megruháztam, a be-
tegek, a kiket meglátogattam, a foglyok, a kiket meg-
szabadítottam, az elhagyatottak, a kiknek pártját fogtam, 
a kis gyermekek, a kiket ölembe vettem, megsimogattam, 
s ama nemes ággal, az Isai törzsökéből nevekedett vesz-
szőszállal beoltogattam, a kik körül tábort jártam, mint 
Istennek követe. 

Mert Isten követeinek, angyalok szolgatársainak'tar-

tom magunkat, a kiknek missziója küldetésből ered, szol-
gálatban nyilatkozik s lelkekre irányul. 

* 

Talán az exegeták előtt vitás, hogy ama hét csil-
lag, a „gyülekezetnek angyala" alatt a lelkipásztorokat 
kell-e érteni. Én mégis szeretem magamra venni azokat 
az igéket, szemrehányásokat, fenyegetéseket, biztatáso-
kat, ígéreteket: . . . tudom a te dolgaidat . . . de van valami 
panaszom ellened . . . első szeretetedet elhagytad . . . lágy-
meleg v a g y . . . . vigyázz térj m e g . . . . légy hív mind-
halálig ! Ámen. 

AZ ÚRVACSORAI VITA. 

Széleskörű nagy érdeklődést keltett a legutóbbi 
konventen elhagzott úrvacsorai vita. Még egy elterjedt 
német egyházi lap, a „Cliristliche Welt" egyik legutóbbi 
száma is vezérczikkben ad hírt róla, Közli a liturgiái 
bizottság által formulázott kérdéseket, kivonatban Tisza 
István gróf beszédét és az ismert konventi határozatot 
(a főgondnokok kiküldése). 

Teljesen egyetértünk azzal, a mit Ágoston Sándor 
erről az érdeklődésről mondott, hogy tudniillik az jó-
részben a kérdésben felszólaló személye érdekességének 
köszönhető. Mert hiszen sokszor még lelkészek sem ér-
deklődnek az ilyen kérdések iránt, világi embereink, 
mint ezt most nem ok nélkül elég gyakran emlegetjük, 
rendszerint nem nagy figyelemmel kísérik az egyház 
benső szellemi ügyeit és a „szent nép, királyi papság"-gal 
járó jogok gyakorlásánál megelégesznek az adminisztratív 
ügyekben való részvétellel. 

Nem foglalkozunk most azzal, hogy helyes volt-e 
ennek a kérdésnek ott a konventen való felvetése, azt 
sem feszegetjük, a mit többen emlegettek, hogy az illető 
felszólalás több kárt, mint hasznot tett, hogy vannak 
fontosabb, életbevágóbb megvitatandó kérdések, a me-
lyekre nézve hiába várunk érdeklődést és kérünk figyel-
met. Mindezektől eltekintve mi a magunk részéről öröm-
mel üdvözlünk minden olyan jelenséget, a mely arra 
enged következtetni, hogy világi embereink az ilyen 
ügyeket is figyelemmel kísérik. Mert, nemde, a leggyako-
ribb jelenség az, hogy velünk papokkal szóba sem állnak 
ott, a hol ilyen kérdésekről is szó esik és hogy nekünk 
is készen kell lennünk az elutasításra: „Kemény beszé-
dek ezek . . . " 

Tehát nem nagyítunk, ha azt mondjuk, hogy hí-
veink általában közönyösek a dogmatikai kérdések iránt. 
Külföldön nem ígv van. Németországban példának oká-
ért a lelkészválasztások alkalmával a küzdelem gyakran 
akörül forog: milyen a jelöltek dogmatikai meggyőződése, 
„pozitív-e, vagy liberális", jobb- vagy balpárti theologu-
sok-e az illetők. Tudjuk, hogy most a háború alatt 
„Burgfriede" van a pártok között; a távozó liberális pap-
nak a helyére liberális theologust választanak "és viszont. 
Sőt még a kör- és generális zsinatok tagjainak válasz-



tásánál is felhangzanak a fenti jelszavak és a „Várbéke8 

ezekre a választásokra is kiterjed. 
Nálunk a választások alkalmával, jól tudjuk, nem 

ilyen jelszavak járják. Ki törődik itt azzal, hogy egyik 
vagy másik papnak milyen a dogmatikai meggyőződése, 
vagy egyáltalán van-e ezekre a kérdésekre nézve tudás'a 
és valamilyen álláspontja és ki veszi észre azt, ha ma 
liberális, holnap pozitív ízű beszédet mondunk, hiszen a 
beszédgyűjteményekben, a könyvpolczokon is szépen, bé-
kességben elférnek egymással a különböző irányzatok. 
Hallottunk ugyan egy-egy választás alkalmával egyik-másik 
jelölt ellen olyan kifogást, hogv az illető pietista, baptista, 
szektatenyésztő, hogy túlsókat imádkozik, sokat forgatja 
az ipazi bibliát stb., de ez csak ritkán fordulhat elő. 

Mindezekkel csak arra a közismert dologra óhaj-
tottam reámutatni, hogy a mi gyülekezeteink, híveink 
legnagyobb részénél az ilyen dogmatikai kérdések ez idő 
szerint legalább nem keltenek nagy szenzácziót és a szó-
ban lévő három kérdésnek bármily szellemben való meg-
változtatása ellen nem a dogmatikai megértés, hanem 
legfeljebb a megszokotthoz való ragaszkodás keltene 
ellentmondást. Arra is reámutattunk — és ezért egy ev. 
lap részéről megrovásban is volt részünk —, hogy ott, 
a hol az úrvacsora vétele alkalmával most nincs szokás-
ban a három kérdés feltevése, ennek további elhagyá-
sával nem vétünk semmiféle szent hagyomány, annál 
kevésbé magának az úrvacsorának lényege, jelentősége, 
szentsége ellen. 

Mert először is mit sem olvasunk arról, hogy Jézus 
valamit kérdezett volna tanítványaitól ott a felső házban, 
a hol veliik vacsorált, nincsenek ilyen kérdések a régi 
szertartások legnagyobb részében, nincsenek a Kálvin 
úrvacsorai liturgiájában sem. A három kérdést úgy, a 
hogy nálunk az önvizsgálatra indító apostoli intelemből 
kifolyólag használatosak, Révész Bálint, a Milotai Nyilas 
István ágendájából vette át szóról szóra. A Milotai három 
kérdése pedig rövidített és az utolsóban módosított alakja 
annak a három kérdésnek, a mely a pfalzi úrvacsorai 
előkészítő, gyónó liturgiában olvasható. A pfalzi kérdések 
bevezetése a következő : Miután Isten igéje ezt a három 
dolgot tartja szemünk elé: először bűneinket, másodszor 
a megváltást, harmadszor a háládatosságot, a mellyel 
Istennek tartozunk (Római levél, Heidelbergi Káté) . . . 
ezért kérdezem tőletek . . . " és következik a bűn be-
ismerésre (eredendő bűn említése nélkül), Krisztus vált-
ságmunkájában való hitre és végül a hálából fakadó 
szent életre vonatkozó három kérdés. Milotai az utóbbit, 
a fogadalmi kérdést elhagyta és helyébe az apostoli hit-
vallás mintájára a feltámadásra vonatkozó hit kérdést tette. 

Már most, miután a konventi úrvacsorai istentisz-
telet rendjébe a három kérdés, mint kötött alkotórész, 
felvétetett, a liturgiái bizottság megformulázta ezeket és 
pedig az eredeti pfalzi minta szerint elhagyta a feltáma-
dásra vonatkozót és felvette a fogadalmit (1. 1911. évi 
konv. ,jk. 464. 1.). Egyebekben is változtatott a Milotai— 
Révész-féle kérdéseken: a bűnbeismerésre, váltságra vo-

natjífezó kérdéseket enyhítette; nem említi az eredendő 
bűnt, a „vért", a helyettes elégtételt. A konvent ezt a 
javaslatot főleg Baltazár püspök felszólalása folytán nem 
fogadta el és megbízta a püspöki kart a kérdések új 
formulázására. A püspöki kar kevés módosítással a Mi-
lotai—Révész-féle kérdésekben állapodott 'meg (1. 1915. 
Konv. jk. 448. L). A konvent ezeket sem fogadta el — 
Tisza gróf felszólalása folytán és megbízta a püspöki 
kart és liturgiái bizottságot, hogy együttes ülésben álla-
pítsanak meg új kérdéseket. Az együttes bizottság közel 
két órán át foglalkozott azon új szöveg megállapításával, 
a mely az 1916. évi Konventi jegyzőkönyv 86. lapján 
olvasható. Mint ebből a szövegből látható, az együttes 
bizottság három hit- és egy fogadalmi kérdést, összesen 
tehát négyet vett fel ; meghagyta tehát a feltámadásra 
vonatkozót és nem mellőzte az eredendő bűnt, a helyettes 
elégtételt („Jézus vérének érdeméért . . .") illető részle-
teket. 

Tudjuk, hogy az illusztris felszólaló főleg ezeket 
a részleteket találta „dogmatikusoknak" és olyanoknak, 
a melyek a legszentebb cselekményre, a lelkészek és 
hivek lelkiismeretére zavarólag, nyugtalanítólag hathatnak 
és miután szerinte ezeknek a részleteknek, eredendő bűn, 
helyettes elégtétel, testi feltámadás elhivése nélkül is 
lehet valaki jó református, ezeket el kell hagyni, az úr-
vacsorát a dogmáktól el kell választani, a szubjektív hit 
érvényesülhetésének nagyobb jogosultságot kell biztosí-
tani, mert, mint mondá, ez a legnagyobb erkölcsi tőkéje 
a ref. egyháznak. 

Tudjuk, hogy Baltazár és Tüdős püspökök ezzel 
szemben azt vitatták, hogy azok, a kik a váltságnak 
azokat az objektív tényeit nem hiszik, a melyek az elő-
terjesztett kérdésekben kifejezésre jutnak, azok jobban 
teszik, ha nem járulnak az úrvacsorához (ezt felszólítás 
nélkül is megteszik!). tudjuk azt is, hogy a konventi 
határozat szerint most már majd a főgondnokok is részt-
vesznek az új egyeztető szövegezési munkában, a melynek 
czélja az lesz, hogy a kérdések ügye ne szolgáljon sza-
vazás tárgyául. 

Már most ennek a kényes ügynek, mint hisszük, 
végleges elintézésénél a következő szempontokat kell, né-
zetünk szerint, figyelembe venni. 

Először is azt, hogy nem áll az, hogy bármilyen 
keresztyén egyház is el lehetne dogma nélkül. Hiszen 
különös is lenne, ha.épen csak az egyeseknek lenne joguk 
feleletet adni a nagy kérdésekre: Van-e * Isten, Milyen 
az Isten; Miért jött, szenvedett, halt meg és él-e Jézus 
stb ? Az egyház nem maradhat néma ezekre a kérdésekre 
nézve; az egyháznak ezekre adott felelete a dogma. Van 
úrvacsora; ez magában véve is dogma és annak a kö-
zösségnek, a melv ezt intézményesen fenntartja, feleletet 
kell adni arra is, mi az úrvacsora, mi a czélja, haszna 
stb. . . . az adott feleletek dogmák. Azok, a kiknek fele-
lete mindezen kérdésekre nézve a tagadás vagy Váll-
vonogatás, természetesen nem lehetnek igazi tagjai a 
közösségnek. Az úrvacsora a kommunió, a hit- és sze-



retetközösség' pecsétje. Hogy lehetne hát közös dogma 
nélkül ? Ez a dogma a közösség birtoka, tőkéje; egye-
seknek nem lehet megengedni, hogy abból kényük-ked-
vük szerint elcsipkedhessenek. 

Nagyon messzire vezetne az összes ezzel kap-
csolatos dolgok fejtegetése, de a második szempont, a 
melyet a kérdések ügyénél figyelembe kell venni, az, 
hogy ezeknek, ha egyáltalán megvannak, tárgyukat ille-
tőleg az Úrvacsora lényegével, czéljával összhangban 
kell lenniök, tartalmukat illetőleg pedig, bármiként for-
mulázzuk is őket, oda kell kapcsolódniok az Isten igé-
jében kijelentett objektív igazsághoz és az úrvacsorázó 
gyülekezetnek ezen felépült közös hitéhez. Mellőzve min-
den bizonyítgatást, úgy véljük, hogy az úrvacsorai kér-
déseknek az apostoli intés szerint is tárgya nem lehet más, 
mint a mit az előttünk megjelenő bűnváltó és a Krisztus által 
szerzett szabadítás — bűnelvétel — bizonyosságát kifejező 
imádság is tartalmaz. A hálából folyó szent életre való 
elköltelezés az előbbi két résznek természetes folyo-
mánya. A feltámadást, örök életet illető kérdés tehát, 
mint a fentiekből is láttuk, nem képezte az eredeti úr-
vacsorai kérdések részletét s már ezért is bátran elhagy-
ható. Maradjon tehát két hit- és egy fogadalmi kérdés. 

A mi már a tartalmat illeti, az, a kit a dolog ér-
dekel, tegye maga elé a kérdés-szövegeket és könnyen 
megállapíthatja, hogy — csak az első kettőt véve figye-
lembe — ellentét közöttük nincs, de mégis a legutóbbi 
együttes bizottsági ülésben megállapított szöveg fejezi 
ki leghívebben evangéliumi kálvinista hitünket, az Isten 
előtti teljes prostrácziót és a sola fide, sola gratia nagy 
tényét. A mi a kifogásolt részleteket illeti: „eredendő bűn" 
ma már a tudomány által is elfogadott igazság; hogy 
mit kell „Jézus vérének érdeme" alatt értenünk, azt a 
Kis Káté is megmagyarázza; hogy az „egyszeri tökéletes 
áldozat" felemlítése miért szükséges, erről szólnunk sem 
kell. Nem hinném, hogy az úrvacsorát hittel osztóknak 
és vevőknek alapos kifogásuk lehetne a kérdések ellen 
és hogy a fögondnokokat ne lehessen meggyőzni arról, 
hogy egyházunk nem adhat kevesebbet annál, a mi ezek-
ben a kérdésekben van A mi pedig a harmadik kérdést 
illeti, tudniillik a feltámadásra vonatkozót, ha lesznek, a 
kik ennek felvételéhez az eddigi szokásra való hivat-
kozással mereven ragaszkodnak, úgy szerintünk a leg-
utóbbi együttes bizottsági ülésben megállapított szövegen 
sem szabad lényegileg változtatni. Hogy miért nem ? Egy-
szerűen csak áz I. Kor. 15.17.-re hivatkozunk, valamint 
arra, hogy nincs benne semmi „anyagias" és hogy má-
sodik részlete lényegében ott van az I. Kor. 15.53-ban. 
A fogadalmi kérdés körül nincs vita. 

Összefoglalva most már a mondottakat, újból hang-
súlyozom, hogy bár a kérdések feltevését nem tartom 
az úrvacsorai istentisztelet elengedhetlen részének, mert 
a „közgyónást" más alakban is eszközölhetjük, de ha 
már az egyház jónak látja ennek a részletnek felvételét, 
akkor vigyáznia kell arra, hogy önmaga ne vegyen el 
semmit abból, a mely reá bízatott. Az egyéni szabadságot 

pedig ne féltse nálunk senki: sokkal nagyobb szükség 
lenne a szubjektivizmus túltengése elleni felszólalásokra. 
Mert hát tulajdonképen hol és miben van nálunk meg-
kötöttség ? ! Hiszen a tervezett ágendás könyv is csak 
minta akar lenni a liturgiái egység előmozdítására! 

De hisszük, hogy jól végződik a vita, hisszük, hogy 
jönnek majd más, egyházunk benső életét érintő intéz-
ményeket termelő, még nagyobb érdeklődést keltő gyü-
mölcsözőbb viták. Ilyenekre várunk ! p. 

HOGYAN TEGYÜK TEMPLOMAINKAT ÉS 
ISTENTISZTELETEINKET VONZÓBBÁ ? 

— A Kálvin-Szövetség losonczi kotiferencziáján felolvasta: dr. 
Huszár Aladárné, Szilassy Mária. — 

Teljes tudatában vagyok annak, hogy szokatlan — 
s a mit még kevésbbé szeretek —, feltűnő dolgot cselek-
szem akkor, midőn Önök előtt szót emelek! Mentségem 
legyen a tiszteletreméltó helyről jött felszólítás és épen 
ezért a felelősséget is teljesen Nagytiszteletű Sörös Béla 
úrra hárítom. Másrészt talán hasznos lehet a Nagytisz-
teletű uraknak hallani egy egyszerű református asszony 
észrevételeit, óhajtásait, melyek azonban sok száz, sőt 
sok ezer református asszonynak érzelmeit is fejezik k i ! 
Végül úgv-e? Ha szokatlan is, egyházalkotmányunk meg-
engedi, hogy világiak is foglalkozzanak egyházunk ügyei-
vel ! Még ha asszonyok is! 

Tudom azt is, hogy észrevételeim részben oly te-
rületekre csapnak át, melyeken, természetüknél fogva 
nehéz és csak nagy elővigyázatokkal lehet változtatni, 
újítani, de ha a mondandókban van igazság, az egyház 
vezetői meg fogják a módját találni annak, hogy érvé-
nyesüljön. 

Az az új irányzat, mely az utóbbi, mondjuk 30 év 
óta mind jobban ós jobban érezteti hatását egyházi és 
egyháztársadalmi téren s a melv az egyéni hitélet ele-
venségét, gyakorlati termékenységét czélozza, nagy munka, 
időbeli és anyagi áldozatokkal járó tevékenységet vár és 
kíván a protestáns egyház híveitől. Es ezzel szemben az 
egyháznak is többet kell nyújtania a híveinek, mint a 
mit eddig adott. 

Hogy híveitől mit kívánhat az egyház? Ezt nem 
részletezem, csak megemlíteni szeretném, hogy a tár-
sadalmi és egyházi tevékenység, jótékonyság, szocziális 
és építő munka minden egyes egyén munkaerejének igen 
tekintélyes részét veheti — és pedig joggal — igénybe. 

A híveknek ezzel a fokozott és méltán várt tevé-
kenységével szemben mit ad az egyház ? Tisztelet a ki-
vételeknek, eddig csak az Istentiszteletet adja. 

Az „ének"-kel kezdődik, kezdjük mi is azzal. 
A magyar ember általában, különösen a köznép, nagyon 
szeret énekelni, de a legtöbb nem tud, hamisan énekel, 
igen gyakran (bocsánat az erős kifejezésért) ordít, vagy 
abban találja a virtust, hogy kihúzza. De itt baj van az 
énekeskönyvek körül is! Annak nyelvezete, sok helyt 
tartalma is lehetetlen! Új gyűjteményt kellene össze-



állítani. Válasszuk ki a szebb, ismertebb zsoltárokat, dol-
goztassuk át őket szöveg és ritmus tekintetében és ve-
gyük hozzá a máris igen népszerű Hozsánna énekeket. 
Vezesse a közéneket rendes kar, kivált eleinte, míg az 
énekek új ritmusához hozzászokik a fül és hogy ezen 
új énekek minél hamarább menjenek át a köztudatba, 
lehetne az esteli Istentiszteleteket úgy beosztani, liogy 
ott több legyen az ének és rövidebb a prédikáczió. 

Persze az ima és a -prédikáczió már teljesen az 
illető lelkésztől, annak tehetsége, lelkes voltától és ízlé-
sétől függ; de szeretném azt kiemelni, hogy a szabadon 
elmondott egyszerű ima nekünk többet ér a legszebb 
olvasott imánál és a közvetlen, pretenzió nélküli építő 
beszéd, a legvirágosabb „szónoklatnál" 

Meg kell említenem, hogy egyházi beszédeink nem 
eléggé aktuálisak és közvetlenek. Most, a mikor minden 
lélek és szív tele van a háború okozta aggódás, fajda-
lom és gyász érzelmeivel, alig hallunk egyházi beszédet, 
mely erre vonatkozással bírna. Csoda-e, ha, míg a lel-
kész madárdal és virágos mezőkről szónokol, a hívő egész 
lolkével hadbavonult családtagjánál van! 

Istentiszteletünk két — az én érzésem szerint — 
hiányáról keli még megemlékeznem. 

1. Azt mondják, hogy Istentiszteletünk központja 
az Igehirdetés. Helyes, de az igéből, a rövid alapig ón 
kívül, alig hallunk valamit. Többet kellene a Szentírás-
ból olvasni. Svájczban a kezdőének után a presbiter 
az úrasztala mellől egy fejezetet olvas fel az írásból. 
Tudtomra az ev. istentiszteletben is így van ez. Ez igen 
szép szokás. 

2. A második hiány az, hogy a mi istentiszteletünk 
sorrendjében annak, a ki abban őszinte lélekkel tevé-
kenyen részt vesz, egyáltalán nem jut helyes idő arra, 
hogy maga imádkozzék! Már pedig, a ki Istent szereti, 
abban bízik s vágyaival, aggodalmaival Hozzá közeledni 
akar: azt a legszebb ének, ima és szónoklat sem fogja 
kielégíteni, ha maga nem imádkozhatik! A kik templo-
maink közönségét figyelemmel kísérik, azok talán észre-
vették, hogy azok közül, különösen a nők, igen sokan a 
közének tartama alatt imakönyvből olvasnak. Ez nem 
helyes, de világosan mutatja, hogy ez mint lelki szük-
ség áll fenn. 

Erre sokan azt mondják, hogy „imádkozzék otthon!" 
Igen ám, ez igaz is lehet elvben, de mindenki elképzel-
heti, hogy milyen kellemetlen az olyan családtag, a ki 
napközt magára zárja ajtait, különösen ott, a hol ki-
sebb lakásban él a család, tehát híveinknek nagy részé-
nél! Marad az este! I)e sokszor az elmulasztott hangulat 
bizony nem tér vissza és sok ember fáradt este és el-
marad az ima!! Igen nagy számmal vannak azonban 
olyanok és vannak épen a legelevenebbhitü keresztyének 
között, a kik egyszerűen bemennek a napközt mindig 
nyitva álló katholikus templomokba, hogy imádkozhassanak! 
„Imádkozni csak nem vétek", mondják. Hát nem is, csak 
némely hivőre nézve veszélyes az oda való járkálás és 
elvégre miért ne lehetne erre alkalmat adni nálunk is? 

Kellene valami rövid időközt az istentisztelet előtt, vagy 
után egyenesen azzal a rendeltetéssel felhasználni, hogy 
az alatt a hívő a kántor halk orgonajátéka kíséretében 
elmondhassa imáját, (le sőt e tekintetben még nagyon 
ajánlanám a római katholikus egyháznak azt a rendjét 
követni, hogy a templomok nappal, bizonyos órák alatt, 
nyitva tartassanak, hogy a ki az Úr házában, annak 
csendességében akarja imáját elmondani, ezt megtehesse ! 
Ez mindössze egy kis felügyeleti többlet az egyházfi 
terhére. 

Persze, templomaink berendezése és felszerelése sok 
kívánni valót hagy hátra. 

Nein akarok beléjük oltárt, lobogót vagy képet, de 
most, midőn otthonaink is több kényelemmel, rafinériával 
és műérzéssel vannak berendezve, mint régen, most a 
templomokban is szeretnénk egy kis csinosságot, kényel-
met, ha szabad magam így kifejeznem, lakályosságot 
látni, hogy jól érezzük magunkat benne. Főként jobb 
padokat, lehetne pár sor hosszú lószőr-párnával is ellátva, 
továbbá fűtést és az esti istentiszteletekhez —• hiszen 
most már ezzel is számolni kell — jobb megvilágítást. 
Például szép lógó villanylámpákat! Méltóztassék elhinni, 
hogy templomaink legtöbbjének ridegsége, a meredező 
falak, rossz ülőpad, hideget sugárzó kőpadolat senkit 
sem vonz. 

A nagy dómszerü templomok sem felelnek meg a 
mi istentiszteletünknek, mert bennük az egyszerű beszed 
nem hat, ezt sokszor tapasztaltam külföldön, átalakított 
katholikus dómokban. Több kisebb, intimebb hangulatú 
templomra volna szükségünk, olyanokra, melyek meleg, 
derűs benyomást keltenek, melyek áhitatot ébresztenek, 
melyekbe úgy sietünk, mintha hazamennénk. A hol az 
anyagiak megengednék, ott bizonyos magasságig fabur-
kolat enyhíthetné a falak egy formaságát. Sőt ezeket a 
falakat is szebben ki lehetne festetni! Az ablakok lehet-
nének reczézett üvegből, néhol esetleg kékes árnyalattal. 
Ellenben ott, a hol kék ég, vagy valamely fa lombkoro-
nája látszik, ott az egyszerű üveg a legszebb, mert a 
természet közelsége Istent is közelebb hozza hozzánk. 

Külsejüket tekintve miért nincsenek templomaink 
virággal díszítve, mint beczézett otthonaink ? A futó rózsa 
a bejárat két oldalán a leggyönyörűbb kaput képezi, a 
mit csak kívánni lehet, de a zöld repkénnyel befuttatott 
templom szintén nagyon -jól hat. 

Igen lényeges észrevételeim volnának még az Úri 
Szentvacsora kiszolgáltatásának mostani módja ellen, a 
mely kivált népes gyülekezetben igazán majdnem lehe-
tetlen. A rend miatt oda kell figyelni, mikor egész lé-
lekkel az Úron kellene függeni és a közös kehely — 
ez már valóban közegészségi szempontok alá esik. Mindez 
meg van oldva sok külföldi egyházban, de ez a tárgy 
oly magas és mély, hogy ehhez nem merek egy nyilvános 
előadás keretében nyúlni. De azt mégis kötelességem 
konstatálni, hogy máris vannak, a kiket a mostani rend 
visszatart az azzal való éléstől. 

Elmondtam, a mi szívemen feküdt, szívemen feküdt 



pedig egyházam szeretete s a miatt, mert sok az olyan 
ismerősöm, a ki a mostani állapotok miatt egyházunktól 
elidegenedik, akárhány derék, vallásos református leányt, 
asszonyt ismerek, a ki a katholikus templomokban jobban 
megtalálja megnyugvását, mint a mienkben. 

Kiváló emberek, egész református családok élnek 
ma teljesen pogány életet, szakítván mindennemű egy-
házi kötelezettséggel. Ez igen nagy veszedelemre intő 
körülmény; a hivatottak tegyenek róla, hogy á hívők 
jogos igénye a mi egyházunkban jogos kielégítést nyer-
jen ! 

A MI ÜGYÜNK. 

Losonczi konfe rencz iánk . 
Elmultak az augusztus 15—18-ig tartott 'losonczi 

konferencziánknak feledhetetlen napjai. Túlzás nélkül el-
mondhatjuk, hogy hitben, reménységben és szeretetben 
megerősödve tértünk onnan vissza. A kedves emlékezetű 
napoknak bensőséges és testvéries szeretettől áthatott 
légkörét semmi disszonáns hang nem zavarta meg. 

Első kísérlet volt ez a konferenczia arra, hogy 
azok, a kiket a lelki hivatás egysége fűz egybe, belső 
lelki kérdéseik és hivatásuk gyakorlása közben fölmerülő 
problémáik megbeszélésére a nyári meleg napokban az 
ország egy kies helyén gyűljenek össze. Más egyházak-
ban, így a genfi kanton kálvinista egyházában is, a lelki-
pásztorok minden hónapban összegyűlnek ebből a czél-
bóL Hisszük, hogy nálunk is megsokasodnak a lelkészek 
ilyen összejövetelei, sőt azt is kívánatosnak tartjuk, hogy 
a mi egyházalkotmányunkba is beiktattassanak s ilyen 
módon a lelki megizmosodásnak tervszerű úttörőivé vál-
janak. 

Losonczra nemcsak olyanok jöttek, a kik téli kon-
ferencziánkon is részt vettek, de újak is szép számmal 
voltak. Régebbiek és újabbak hamarosan eggyéforrtak. 
Nap-nap után erősebbé vált ez a lelki eggyéforradás. 
A harmadik nap már szemlátomást érezhetővé vált. Az 
utolsó nap pedig lelkes szavakban is bizonyságot tettek 
róla a résztvevők. Öregek, ifjak ajkáról öröm volt ezeket 
a reménységgel és szeretettel teljes vallomásokat hallani. 

A kik nem lehettek is köztünk a téli konferenczia 
résztvevői közül a nagy távolság, a nehéz viszonyok vagy 
egyéb körülményeik miatt, lélekben nagyobbára velünk 
voltak. Ékes bizonyságai ennek azok a lelkeshangú és 
vágyakozással, őszinte sajnálkozással teli levelek, a me-
lyeket a konferenczia előkészítőihez és résztvevőihöz küld-
tek. Valóban érdemes lenne ezek közül legalább néhányat 
leközölni! Hisszük, hogy a legközelebbi téli konferenczián 
a régiek is, az újak is ott lesznek! 

Erre a legközelebbi konferencziánkra, mint most is 
megállapodtunk, már egyházunk érdeklődő világi tagjait 
is meghívjuk. Ezen a kettőn csak mi magunk akartunk 
tanácskozni. Addig, a míg önmagunk tisztába nem jöttünk 
alapelveinkkel, elérendő czéljainkkal ós követendő útjaink-
kal, nem hívhattunk világiakat is. Most már a kezdet 
bizonytalanságain ós találgatásain Isten segítségével túl 
vagyunk. Természetesen, még ezután is maradnak azért 
olyan kérdéseink, a melyeket elébb bizalmas, testvéries 
körben önmagunk közt kell megbeszélnünk és tisztáznunk. 

Minthogy az egytől-egyig értékesnek mondható elő-
adásokat és a hozzájuk kapcsolódó magas színvonalú 
hozzászólásokat — a nyomdai költségek nagyarányú emel-

kedése miatt — ez alkalommal nem adhatjuk ki külön 
könyvben, többek kívánságára, Lapunkban kissé részle-
tesebb beszámolót adunk a négynapi konferencziáról. 

Napi tárgyalásainkat áhítattal kezdettük. Az első 
áhítatot Németh István dunántúli püspök tartotta a test 
és a lélek tusakodásáról, a Róm. 7 :22—23. alapján. 
A második napon Lukácsy Imre dunavecsei lelkész a 
Luk. 14 : 31—34. alapján arra a kérdésre igyekezett meg-
felelni : igaz-e, hogy a keresztyénség tehetetlen a hábo-
rúval szemben ? A harmadik nap Ágoston Sándor kórógyi 
lelkész a Zsid. 1 :14 . alapján tartott elmélkedést, melyet 
Lapunkban is közlünk. Az utolsó nap reggelén dr. JHe-
tessy Kálmán ókécskei lelkész imát mondott, minthogy 
a délelőtt folyamán még istentiszteletre is mentünk. 

Az áhítatokat követő tanácskozásainkon az első nap 
Révész Kálmán kassai, a második nap Kis József pápai, 
P. Czinke István rimaszombati, a negyedik nap pedig 
Vas Mihály gégényi esperes elnökölt. 

Első nap, a tárgyalások megkezdése előtt a losonczi 
ref. egyház nevében Szilassy Béla főgondnok, a város 
közönsége nevében pedig Baskay Ferencz tanácsos üd-
vözölte a konferencziára az ország különböző részeiből 
egybegyűlteket, közöttük Németh István püspököt. Az 
üdvözlésekre az elnöklő Révész Kálmán és Németh Ist-
ván püspök válaszoltak. 

Délelőttönként az első kérdés, a lelkipásztor egyéni 
életével, a második pedig a lelkipásztor gyülekezeti mun-
kásságával volt kapcsolatban. Az esti témákat a háború-
val összefüggő kérdések képezték. 

A lelkipásztor egyéni életének körébe vágó kérdések 
során az első nap dr. Kováts István annak a kérdésnek 

• a tárgyalását vezette be előadásával: Hogyan emelhetjük 
a papság szellemi és anyagi színvonalát 'í Előadásában, 
mely kivonatosan Lapunkban is megjelenik, mindenek-
előtt rámutatott arra, hogy a kérdés két része együttesen 
tárgyalandó, inert mindkettőre egyaránt szükség van a 
mai megváltozott időkben. Sorjában vázolta szellemi és 
anyagi színvonalunk hanyatlásának okait s azokkal kap-
csolatban azok orvosszereit. 

A hozzászólások során S. Szabó József (Debreczen) 
hangsúlyozta, hogy a kálvinista papság múlhatatlan köte-
lessége Kálvin szerint is a lelkészi kérdések megbeszé-
lése, hisz ő létesítette a „lelkészek társaságát". A pap-
ságot tudományos érzékre és a szellemi élet kincseinek 
megbecsülésére kell nevelni: a többi magától jön, ezek 
kapcsán. Az államsegélyek esetleges megszűnése miatt, 
az egyház fejlődése és a lelkészi javadalmak biztosítása 
érdekében -is, szükséges az egyházfönntartó alapok egy-
séges létesítése. 

Vas Mihály is fájó szívvel látja, hogy a papság 
minden vonalon lemarad a vezetésről: míg a múltban 
első tényezők voltunk, ma azt se tudják, hogy vagyunk! 
Kifogásolja az egyetemes egyház nagy alapjai kezelésé-
nek mai módját. Mintegy 20 millió korona vagyont ott 
kezeltet egyházunk a Földhitelintézetnél ós módot ad an-
nak, hogy abból a saját zálogleveleit vásárolja meg. 
Egyházunk úgy csinál, mint az evangéliumbeli sáfár : 
„Elástam, mert félteni, hogy elvesztem". Egyházunk is 
így elássa: olcsó kamatra odaadja, a helyett, hogy ön-
maga kezelné s így csaknem kétszeres jövedelemre tenne 
szert. Az ilyen gazdálkodást nem szabad tűrni: meg kell 
változtatni! A 9 és 11 filléres gabonaárakat is bőven ki 
lehetne pótolni abból az összegből, a mit a- konvent oda-
ajándékoz a Földhitelintézetnek. 

Németh István püspök fölszólalásával szemben vé-
delmébe veszi az egyetemes egyház mai pénzkezelését. 
Egyfelől vigyáznunk kell, mely pénzintézettel állunk szóba, 



másfelől a házikezelésnek is vannak nagy veszélyei. Ott 
van Erdély példája. 

Dr. Hetessy Kálmán szerint a papnak már a Jvözép-
iskolai diákok szívéhez hozzá kell férkőznie és oda kell 
hatnia, hogy a kiválóbb diákok menjenek a papi pályára. 

Nagy Béla (Sárospatak) hangsúlyozza, hogy a míg 
a papi állásnál oly kevéssé van biztosítva az előhaladás, 
mint ma, addig az emberek színe-java aligha megy a 
papi pályára. Azután maguk a theologusok is tudják, 
hogy a szellemi színvonal és az anyagi jövedelem igen 
sok esetben nem áll arányban. Igen szoros összefüggés 
van mai pap választási rendszerünk és a papság szellemi 
színvonalának aláhanyatlása között. 

Révész Kálmán szerint csinálhatunk akármit a theo-
logiákon mindaddig, míg a ref. lelkészi állás javadalma leg-
alább akkora nem lesz, mint akár a tanároké, akár a bíráké. 

A lelkipásztor egyéni életét tárgyaló kérdések során 
a második nap dr. Ravasz László: A papi élet méltósá-
gát és feddheilenségét fejtegette mindannyiunkat magával 
ragadó előadásában. A kálvinista lelkipásztor méltósága 
— mondotta — belső ethikai méltóság, melynek semmi 
szüksége sincs külső társadalmi szokások stb. által biz-
tosított méltóságra. A kálvinista papi méltóság csakis 
belülről fejleszthető. A pap méltóságát a pásztori levelek 
a súlyosság szóval jelölik meg. Az a tisztelet az, a me-
lyet a saját küldetésünk iránt érzünk. A kálvinista pap 
méltósága keresztelő Jánosé, kinek alá kell szállania, 
hogy 0 növekedjék! A lelkipásztor egész külsejében 
meg kell nyilatkoznia ennek a méltóságnak. Mindjárt a 
legelső napokban a papnak meg kell mutatnia, hogy ki-
csoda, A lelkipásztorok föladata az, hogy a régi szemér-
mes, tiszta társalkodási tónus helyreállíttassék. 

A pap méltósága személyes életének feddhetetlen-
ségében ós családi életének tiszta nemességében áll. 
A papi ház átlátható, üvegfedelű ház. Fölséges apológiá-
ját végzik ott a keresztyén életnek, a melyhez foghatót 
semmiféle igehirdetés nem végezhet. A pap házán a 
madárfészek is prédikál, a virágnak is szava van, még 
a kerítésnek is mondanivalója van a gyülekezethez. A lel-
kipásztoroknak meg kell tanulniok a házasodás „művé-
szetét". A lelkésznek legelső káplánja, sokszor esperese 
is a felesége. Épen ezért sokszoros gonddal kell meg-
választania. 

Mely szórakozások vannak megengedve a papoknak? 
Botránkozások ne legyenek! A pap legyen tekintettel a 
hitben gyöngébbekre. Elmehetünk olyan színházba, a hol 
nem szégyenlenők, ha Pál apostollal találkozunk vagy a 
honnan az egyházfi hívhatna beteghez Úrvacsorát vinni. 
Ne feledjük el soha, hogy „a ti beszédetek mintegy só-
val megsózott legyen". 

Annyira a szívünkből beszélt az előadó, hogy senki-
nek sem volt sem hozzáadni — sem elvenni valója. 

(Folyt, köv.) 
Dr. K. I. 

A Kálvin-Szövetség losonczi kon ferencz iáján részt-
vettek : Ágoston Sándor Kórógy, Baja Mihály Túrkeve, 
Batta Árpád Kiskunlaczháza, Benkő Viktor Dolha, Biber-
auer Richárd Budapest, Bódy Dénes Kunszentmiklós, 
Boér Károly Székelykövesd, Pálóczi Czinke István Rima-
szombat, Deme László Budapest, Felméry Albert Aszaló, 
Fiers Elek Budapest, Forgács Gyula Péczel, Gombos 
Ferencz Losoncz, dr. Hetessy Kálmán Okécske, dr. Imre 
Lajos Kolozsvár, Iván József Rimaszombat, Jóba József 
Tiszavezseny, Juhász László Hanva. Juhász Lajos Perő-
csény, Kiss Dániel Sárbogárd, Kiss Károly Runya, Kiss 
József Pápa, dr. Kováts István Budapest, Kovács-Sebes-

tyén Kálmán Ipolypásztó, Kovács-Sebestyén József Balassa-
gyarmat, Kovács Sándor Vajdahunyad, Lukácsy Imre 
Dunavecse, dr. Makkay Sándor Kolozsvár, Marjay Ká-
roly Mezőtúr, Marjay József, Munkácsi Siitteő István fő-
gondnok Rimaszombat, Nagy Béla Sárospatak, Németh 
István Komárom, dr. Ravasz László Kolozsvár, Rácz Géza 
és Rácz Gyula Nagyhalász, Révész Kálmán Kassa, Sol-
tész Elemér Nagybánya, Sörös Béla és Sörös Géza Lo-
soncz, Svingor Jenő Zubogy, Szabó Imre Komárom, S. 
Szabó József Debreczen, Szabó Zoltán Bilke, Szepesi Pál 
Zeherje, dr. Szilassy Béla főgondnok Losoncz, Szinok 
Zoltán Erzsébetfalva, Vass Mihály Gégény, Victor János 
Budapest, Wolif József ev. lelkész Losoncz, Tarnay Endre 
főgondnok Péczel, Tóth Lajos Zólyom. 

IRODALOM. 

Énekeskönyv a magyarországi ref. egyház hívei-
nek használatára. Az egyetemes konvent által elrendelt 
próbakiadás. Bizonyára mindenki nagy érdeklődéssel vette 
kezébe ezt az összes gyülekezeteknek megküldött ízléses 
kiállítású 526 lapnyi terjedelmű könyvet ; ez az előfutára 
az új énekeskönyvnek, a mely majd elfoglalja helyét az 
immár több mint 100 év óta használatban lévőnek. A kon-
venti határozat szerint ez a próbaénekeskönyv végleges 
elfogadás végett a zsinat elé megy és az fog dönteni 
sorsa felett, Természetesen a zsinat majd ügyelembe 
veszi az időközben kompetens egyének részéről és tes-
tületek köréből felhangzó esetleges kifogásokat, óhajokat, 
hiszen ezért próba énekeskönyv. Lapunkban is részletes 
és összehasonlító ismertetést óhajtunk róla közölni és tért 
adunk a komoly, szakértelemből eredő hozzászólásoknak. 
Most az első áttekintés után csak néhány megjegyzésre 
szorítkozunk. A próbaénekeskönyvből látható, hogy a 
bizottság szorosan ragaszkodott azokhoz az utasítások-
hoz, a melyeket a konvent a zsinattól vett és respektálta 
nehéz munkájában a kijelölt túl konzervatív álláspontot, 
Benn van mind a 150 zsoltár természetesen sok rövidí-
téssel, a zsidós, újszövetségi szinten alul maradó részle-
tek lehető elhagyásával. A 67 halotti énekkel együtt 
346 ének van benne, ezekkel együtt 93-al több, mint a 
mostaniban. Az énekek beosztása is praktikusabb, bár 
szerintünk helyesebb lett volna az egyházi év szerinti 
menet. És még egyet. Az érdeklődők tájékoztatása czél-
jából nem ártott volna egy kissé bővebb előszót adni. 
Fel kellett volna ebben sorolni az elveket, a melyek a 
revizorok munkáját irányították a szöveget és dallamot 
illetőleg. Az újonnan felvett énekek forrását is meg kel-
lett volna jelölni. De mindezekről majd bővebben. 

Magyarázatos Biblia. Újszövetségi rész, szerkeszti 
Kiss Ferencz egyetemi tanár, kiadja az Orsz. Lelkész-
Egyesület. Kézirat gyanánt jelent meg ez a néhány ív a 
Márk evangéliumából és pedig főleg azért, hogy mutat-
ványul szolgáljon a munkatársak részére és tájékoztassa 
őket az egész mű beosztása felől. A szerkesztő elősza-
vában felhív_ az őszinte hozzászólásra. Nem fog elmaradni. 

Az Ösvény" - január—júliusi 1—2-ik füzetének 
tartalma: Békesség néktek. (Drummond.) Lukácsy Imre. 
Hazafiság és keresztyénség. Kapi Béla. A szülői szem. 
Pröhle Henrik. A nők szeretetmunkája a kiskorú bűnö-
sökért. Dr. Králik Lajosné, Szelényi Gizella. Böhm Ká-
roly és a háború. Kajlós (Keller) Imre. Egy kevéssé 
ismert Thököly-dráma. Weiszer Róbert, II. Petrőczy István 
és Révay Erzsébet levelei. (Befejező közlemény,) A zay-
ugróczi gróf Zay könyvtárból közli (II.) A pusztulás után. 
Rajz. Vikuna után finnből Bán Aladár. Ujabb verses-



könyvekből: I. Vargha Gyula: Jövel, Megváltó! II. Sza-
boleska Mihály: Világháború. Üzenet. Könnycsepp az 
égben. 111. Gyóni Géza: Levelek a Kálváriáról. Könyör-
gés az Álomhoz. Irodalom: A kultúrnemzetek filozófiájú. 
Dr. Szelényi Ödön. Verseskönyvek. (Vargha Gyula, Bárd 
Miklós, Szabolcska Mihály.) Hegyaljai Pál. A száműzött 
Rákóczi. Imádságoskönyvek. Háború ós vallás. A Prot. 
Esték III. kötete. Útravaló az élet kenyeréből. Ujabb 
megjelent könyvek. Szende: A gyermekek evangélium 
keresztyén neveléséről. Luther-Társasági közlemények. 
Az „Ösvény" szerkesztője Kovács Sándor theol. akad. 
tanár (Pozsony, Konvent-u. 13.). Az „Ösvény" kiadó-
hivatala : Hornyánszky Viktor kiadóhivatala (Budapest, 
V., Akadénüa-u. 4). 

EGYHÁZ. 
A pesti ref. egyházmegye lelkészi kara folyó hó 

23-án értekezletet tartott Budapesten, a ref. főgimnázium 
dísztermében. Petri Elek püspök evangéliumi szellemtől 
áthatott, építő elnöki megnyitója után (melyet jövő heti 
számunkban egész terjedelmében közlünk) Földváry László 

.váezhartyáni lelkész tartott előadást a gyász-évtizedről. 
Az üldözések idejéből ismertetett olyan adatokat, a me-
lyekről eddigi történelmi munkáink nem beszélnek. Be-
hatóan tárgyalta a pozsonyi ág. evangelikns templom 
elfoglalásának történetét. Móesy Mihály üllői lelkész a 
stóla-üyy szabályozásának kérdéséről értekezett. Rámuta-
tott azokra a tarthatatlan körülményekre, a melyekben a 
stóla-iigy leledzik. Indítványozta, hogy az egyházmegye 
állapítsa meg a stóla-minimumot s emelje fel a helyen-
kint lehetetlenül csekély stóladíjakat. Nagy Ferencz es-
peres tapintatosságot ajánlott a kérdéses reform körül, 
mert egyes gyülekezetekben kellemetlenségek okozója 
lehet a díjak emelése. Dr. Szabó Aladár budapesti lel-
kész hangsúlyozta, hogy a '40—80 filléres és egyéb ha-
sonlóan csekély stóla-díj nem egyéb, mint lealázása a 
lelkészi hivatásnak. Szomorú dolog —úgymond—, hogy 
egy fővárosi szolgai állás sokkal jobb megélhetést biz-
tosit, mint némely lelkészi javadalom. Mátis Márton sza-
dai lelkész indítványozta, hogy a stóia-ügy rendezése 
halasztassék el a háború utáni időre. Petri Elek püspök 
azt javasolta, hogy az esperes a kanonika vizitáczió alkal-
mával tárgyalja meg az egyes egyházak presbitériumaival 
a stóladíj rendezésének ügyét; ez a legjobb alkalom arra, 
hogy kölcsönös megértéssel, belátással, közmegnyugvás-
sal nyerjen a kérdés elintézést. Szabó Balázs ócsai lel-
kész a liturgia-egységről értekezett s arra a megállapí-
tásra jutott, hogy a konvent által készíttetett tervezet 
mellett állást kell foglalni különösen az úrvacsorai ágenda 
szövegét illetőleg. 

A kecskeméti ref. egyházmegye 1916. évi szep-
tember hó 5-én d. e. 9 órakor Nagykőrösön az egyház 
tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését. Figyelmez-
tetnek az egyházak, hogy a közgyűlésen csak azon tár-
gyak vétetnek tárgyalás alá, a melyek a közgyűlést 
megelőzőleg legalább 8 nappal az esperesi hivatalhoz 
beérkeznek. A rendkívüli postaforgalomra tekintettel azon-
ban kívánatos ezt a terminust be nem várni. A közgyű-
lést megelőző nap, azaz szeptember hó 4-én d. u. 4 órakor 
az egyházmegyei tanügyi bizottság tartja ülését ugyanott. 
Szeptember hő 6-án d. e. 9 * órától kezdve pedig bírósági 
iilés lesz. 

A Debreczeni Prot. Lapban olvassuk a követ-
kezőket: „A kollégiumi pénztár abban a helyzetben van, 
hogy a minden egyházhoz megküldött, kölcsönzési sza-

bályzat keretében kölcsönöket folyósíthat. A kölcsönöket 
első helyen való telekkönyvi biztosítás mellett folyósítja 
(váltó nélkül) az Osztrák-Magyar Bank mindenkori kamat-
lábán felül 2u/o-al, úgv azonban, hogy a. kamat (j°/0-iiál 
kisebb, 8%-nál nagyobb nem lehet. Ezidőszerint, a folyó-
sítási kamat 7%- Törlesztéses. kölcsönök most nem fo-
lyósíttatnak. Helybeli ingatlanokat a kollégium becsüsével. 
Haty Kálmán városi mérnök úrral kell előzetesen meg-
becsültéiül Vidéki ingatlanokról a községi elöljáróság 
bizonyítványa kívántatik az ottani ref. lelkész által meg-
erősítve. Ebben, ha földekről van szó, kitüntetendő, hogy 
a föld fekete, barna, vagy homokföld-é és hogy víz-, 
szik- és belvízmentesé. Vidéki házakra csak úgy adható 
kölcsön, ha azokkal együtt földek is köttetnek le jel-
zálogul és ha a ház járásbírósági, vagy főszolgabírósági 
székhelyen fekszik. 

A bécsi ev egyház az 1916/17. iskolai évre 12—16 
éves leányok számára havi 90 K fizetés mellett ev. leány-
otthont létesít, 

Theologus honvéd hadnagyok. Mindazokat a deb-
reczeni hittanhallgatőkat, a kik 1914 novemberében a 
haza Védelmére hadbavonultak, a legújabb katonai ki-
nevezések alkalmával hadnagyokká léptették elő. 

ISKOLA. 
Egyházkerületünk polgári leányiskolái. Kerüle-

tünkben két ref. polgári leányiskola van (a harmadik a 
a szentendrei vegyes), úgymint a kiskunhalasi, a melyet 
az ottani ref. egyház és a budapesti, a. melyet a skót 
egyesült szabadegyház missziója tart fenn. Röviden mind-
kettőről megemlékezünk a mult évi értesítők -alapján. — 
Az előbbi kezdetben magánisicola volt, a Hofifer nővérek 
alapítása, később vette át az egyház és adott neki helyi-
ségei a régi gimnáziumi épületben. Keveset hallunk erről 
az iskoláról. Még most is csak olyan magán-, illetőleg 
helyi jelentőségű ez az iskolánk. Ennek bizonyára nem 
az iskola az oka, hanem az, hogy nem állnak rendel-
kezésére olyan eszközök, a melyek ebből a helyi jelen-
tőségből kiemelhették volna. A 80 tanuló közül 54 halasi 
és csak 7 volt más törvényhatóság területéről. E sorok 
írója nem látta az intézet helyiségeit, nem tudja, hol és 
miképen vannak elhelyezve, a mult évi értesítőben sincs 
erről semmiféle adat, de azt látjuk az értesítőből, hogy 
az intézetnek nincs internátusa és bizonyára az a főoka 
annak, hogy a másutt lakó szülők nem adhatják oda 
leányaikat. Részünkről nem is olvastunk, hallottunk semmi 
olyan mozgalomról, kívánalomról, a mely a halasi polgári 
iskola fejlesztését, helyi jelentőségéből való kiemelését 
czélozta volna. Az értesítő sem fejez ki semmi ilyen 
óhajt, törekvést. Dicséretet érdemel a halasi ref. egy-
ház, hogy a magániskolát átvette, hiszen volt már 
arra is eset, hogy az ilyen magániskolából az erősebb 
ref. egyházközség visszautasítása folytán kath. intézet 
lett. Hisszük, hogy az a figyelem, érdeklődés, a mely 
most a leánynevelés iránt mind fokozottabb mértékben 
egyházunk körében is ébredőben van, majd egyik ténye-
zője lesz annak, hogy a halasi leányiskola is eléri fej-
lődésében a harmadik fokozatot, azt 't. i., hogy kapuit 
kitárhatja nemcsak a halasi, hanem a távolabbi vidé-
kekről odasereglő leányok előtt is. Hiszen Halas a fő-
vonalban fekszik, a bajai híd most már hozzáférhetőbbé 
teszi a dunántúliak számára is, a szomszédos gazdag 
Bácska prot. közönsége is szívesen felkeresné. Megfelelő 
áldozat és érdeklődés mellett, úgy hisszük, azt is ki 
lehetne vinni, hogy Halason a polgári iskolával kapcso-
latban valami szakiskola is létesüljön. Minden iskolánál, 



de különösen a leányiskoláknál élénk érdeklődéssel kell 
kísérnünk a vallásos nevelést. A szóban lévő értesítőben 
erről, egyebek mellett, azt a feljegyzést találjuk, hogy 
a növendékektől, a hideg hónapokat kivéve, szigorúan 
megkívánták a templomba járást. Hát a hideg hónapok 
alatt? Az iskolai óv legnagyobb része ezekre esik. Ter-
mészetesen szükséges, hogy a tanulók résztvegyenek a 
gyülekezeti istentiszteleten is, de a növendék leányok 
mindenütt megérdemlik azt a figyelmet, hogy részükre 
külön exhortácziók is legyenek legalább a hideg hóna-
pokban: Ezzel kapcsolatban nem hallgathatjuk el azt az 
észleletüuket sem, hogy az intézet járatott néhány szak-
lapot és a „Magyar Lányok "-at ; a könyvtár Számára 
szerzett két művet, egy 3 kötetes természetrajzit ós egy 
4 kötetes, a technika körébe vágót, de nem érdeklődött 
egyetlen egy egyházi, vagy vallásos lap, folyóirat és 
könyv iránt sem. Ajánljuk a fenntartó- és a tantestület 
figyelmébe, hogy ilyenek is vannak. Azt hisszük, hogy 
az iskolába járó 24 kath. leányban igyekeztek az illetők 
érdeklődést kelteni a megfelelő irodalom iránt. Es végül 
még egyet. Az igazgató (dr. Thúróczy Dezsőné) az iskolai 
év története cz. rovatban jelenti, hogy a mult iskolai 
évben sem az állam, sem az egyházkerület részéről az 
iskolát senki áem látogatta meg. Ez is igazolja azt, a 
mit fentebb mondottunk az iskola helyzetéről. Hisszük, 
hogy a jövőben ez a fontos misszióra hivatott intézetünk 
úgy ott helyben, mint szélesebb körökben is nagyobb 
figyelem és érdeklődés tárgya leend. 

A budapesti ref. egyház skót polgári leányiskolája 
értesítőjének elején ott látjuk püspökünk arczkópét, Szász 
Károlynak a „Közművelődési kérdésekről" cz. felolva-
sását és egy meleghangú „levelet az idegenből", a me-
lyet az alapító és fenntartó skót egyesült szabad egy-
háznak, a misszió és az intézet vezetésével megbízott 
lelkésze, Webster James küldött Edinburghból a tan-
testülethez és a gyermekekhez. Bizonyára sokan tudják, 
hogy ezt az intézetet ezelőtt 75 évvel a fent nevezett 
egyház alapította és hogy ez néhány évvel ezelőtt a 
Yörösmarty-utczában nyert pompás, mintaszerű elhelye-
zést. Elemi iskolával és internátussal van kapcsolatban. 
Az intézetnek volt 128 budapesti, 48 vidéki és 5 kül-
földi származású tanulója, a kik közül 47 volt ref. és 
119 izr., annak daczára, hogy a budapesti izr. hitközség 
minden évben felszólítja a szülőket, hogy ne adják ebbe 
az intézetbe leányaikat. Ebben az intézetben rendkívül 
nagy gondot fordítanak a valláserkölcsi nevelésre úgy 
az iskolában, mint a vele kapcsolatos internátusban. 
Minden osztályban tanítják közvetlen a biblia alapján a 
bibliai történetet is. Prém Margit igazgató írja jelentésé-
ben í- „Tapasztalatból mondhatjuk, hogy a jellemalkotás-
nak nines hathatósabb eszköze ennél" ós hozzáteszi, hogy 
„a vallás- és jellemfejlesztő nevelés nem szorítkozott csu-
pán a bibliai órákra, hanem áthatotta a tanítás minden 
ágát!" Az önként jelentkező tanulók résztvehettek a 
vasárnapi bibliai iskolai oktatásban. Ebben az intézetben a 
rendes hitoktatónak, a bennlakó helyettes lelkésznek, Nagy 
Sándornak, az egész tanszemélyzet segítségére van ebben 
a fontos munkában Megvolt a szülőkkel való közvetlen 
érintkezés, a tantestület tagjai meglátogatták a szülőket 
és az igazgató a tanév második felében külön össze-
jöveteleket tartott számukra, a melyen a szülők nagy 
számmal vettek részt. Az internátusban 30 leány lakott. 
A díj az elemi iskolás leányok számára 800 K ; a pol-
gári iskola növendékei 1000 K-t fizetnek a tandíjon 
(60 K) kívül. Az igazgató ós a tanítónők nagy része 
bennlakik az intézetben. Nagy gondot fordítanak itt az 
idegen nyelvek tanítására, a melyért a bennlakók külön 

díjat nem fizetnek; a zongora tanulásra 6 zongora van 
az intézetben. A mi végül az intézet kormányzását illeti, 
azt az egyházmegyei hatóság felügyelete mellett a buda-
pesti ref. presbitérium által választott iskolaszék eszközli, 
melynek elnöke Petri Elek püspök. p. 

Sajtóhiba. Mult számunkban két borzasztó sajtó-
hiba maradt az e rovatban közölt hosszabb czikkben. 
A soproni theol. akadémia nem a tiszán-, hanem a du-
nántúli kerület felügyelete alatt áll ; a pozsonyi theol. 
Otthonban nem 130, hanem 30 növendék számára van hely. 

A magyarországi unit. egyház kolozsvári theol. 
akadémiájának értesítője. XX. évfolyam. Szerkesztette 
Gálfl Lőrincz theol. dékán. Az unitáriusoknak a f. tanév 

•kezdetétől van theol. akadémiájuk, azelőtt a lelkészképző-
intézet czíme „unit. theol. intézet" volt. Az egyházi fő-
tanács határozata alapján kapta új czímét és vele ú j 
tantervet szervezett. Négy rendes tanszék van az aka-
démián. úgymint ó- és új-szövetségi, egyháztörténeti és 
vallásbölcsészeti. A rendszer és gyakorlati theologia tár-
gyait a négy tanszéket ellátó rendes tanárok között 
osztják fel. Áz akadémia első két évfolyamának növen-
dékei ép úgy mint a ref. theol. fakultásai, az egyetemen 
hallgatják a filozófiai és pedagógiai tárgyakat, mint ren-
des hallgatók. A mult tanévben volt az intézetnek 23 
növendéke, 5 volt az első évfolyamon. Ez a létszám, 
úgy hisszük, megfelel az évi szükségletnek. Az akadé-
miai hallgatók a főiskolai internátusban ingyen lakást 
kapnak, a konviktusi évi díj 310 K, de sok segélydíj 
van. Az egyetemi tandíjat is az intézei fizeti. A kollé-
gium helyiségeinek nagy része katonai kórházul szolgált, 
élőadási helyiségekiil részint a hallgatók internátus! 
helyiségei, részint a tanári szobák szolgáltak. 

Internátus egyetemi hallgatók és gimnáziumi 
tanulók részére Debreczenben. Miután a katonaság a 
debreczeni ref. kollégium összes helyiségeit kiürítette, a 
kollégiumnak egyetemi hallgatók számára létesített inter-
nátusában az összes helyiségek rendelkezésére állanak. 
Ezért jelentkezők korlátlan számban elfogadtatnak 700. 
600, 480, 280, .140 K-ás helyekre. 600^ és 700 K-ás 
helyekre a ref. gimn. VII. és VIII. o. növendékei is fel-
vétetnek. A gimnáziumi tanulók egyetemi hallgatóktól 
elkülönítve, külön felügyelet mellett helyeztetnek el. Kér-
vények az internátus igazgatóságához küldendők. 

PÁLYÁZAT. 

Pályázati h i rde tés . 
Az Egyetemes Konvent Tanügyi Bizottságának El-

nöksége pályázatot hirdet az 1916—17. iskolai évre 3 
(három) egyenként 1000 (egyezer) frankos ösztöndíjra. 
Az ösztöndíjat elnyerhetik azok a magyar ref. tanulók, 
a kik legalább az érettségi vizsgálatot sikerrel letették 
s tanulmányaikat a genfi egyetemen óhajtják folytatni, 
továbbá okmányokkal igazolják, hogy még 500 frank 
költségfedezettel rendelkeznek és a franczia nyelvben 
némi ismerettel és jártassággal bírnak. A segély -az ösz-
töndíjat elnyert tanulóknak, ha arra időközben érdem-
telenekké nem lesznek, két egymásutáni tanévre bizto-
síttatik. Az ösztöndíjat nyert tanulók kötelesek Genfben 
legkésőbb szept. 15-ig megjelenni s tanulmányaikban, 
magaviseletükben, valamint az egyháztársadalmi munkál-
kodás gyakorlásában a, genfi egyetemi theol. fakultás 
intézkedéseihez alkalmazkodni s az ott szokásos évvégi 
vizsgálatokat letenni. A magyar tanulókat segélyező genfi 
bizottsághoz (le Coinité genevois en faveur des étudiants 



Jiongrois) in tézendő , a pá lyázó á l t a l f o g a l m a z a n d ó s a j á t -
kez i i leg írot t s az illető a k a d é m i a i , i l le tő leg g imnáz iumi 
i gazga tó ál ta l e z e k n e k igazo lá sáu l l á t t amozo t t pá lyáza t i 
k é r v é n y az illető i g a z g a t ó s á g ú t j á n az E g y e t e m e s T a n -
ügyi B izo t t ság E l n ö k é h e z (Kolozsvár) k ü l d e n d ő b e 1 9 1 6 
a u g u s z t u s hó 31- ig . A k é r v é n y h e z m e l l é k l e n d ő k : 1. É r e t t -
ség i b izonyí tvány . 2. A k a d é m i a i l eczkekönyv , v a g y a n n a k 
h i te les máso la t a . 3. Rövid é l e t r a j z f r a n c z i a nye lven . 
4 . B izonyí tvány f r a n c z i a nye lvbe l i j á r t a s s á g á r ó l és 5 . 
Arról , hogy az 5 0 0 f r a n k ösz tönd í j -pó t l ék mely f o r r á s b ó l 
áll a pá lyázó r e n d e l k e z é s é r e . 

Kolozsvár , 1 9 1 6 a u g u s z t u s hó 12-én. 
Dr. Kenessey Béla, 

erdélyi ref. püspök, az E. T. B. elnöke. 

Felelős szerkesztő: B. Pap I s 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 h í rn ev ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában. A mult évben ú jonnan épült minden modern 
kényelemmel felszere11 ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti ~ okvetlenül 
rendelje meg a eie eie^eáe 

„Cserkéséhíradót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyűla. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fill., kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D I F f t F D f f c T T f l g ő z ü z e m r e be rendeze t t csász. 
I V l L V J L / l V v / 1 I 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. ós kir. udv. szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefi end lovagja. 
A párisi, bécsi, pccsi 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 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
ráJIalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Beformfltts Kis ÉneResRönyu 
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 nagytiszteletű 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 , 
500—1000 „ „ 
1000 példányon felül darabja 
bérmentetlen küldés mellett. 

20 fillér 
18 „ 
I6V2 „ 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

(F 
I f Első magyar vi l lamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
c s . é s k i r . u d v , h a n g s z e r g y á r o s , 

a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 6yár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
s é g ű húros, vonós, fuvó- é s ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

„ H a n g f o l t o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az ülesztetik, sokkal jobb, erősebb 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 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 
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® 

Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
tanító urak rendeljék meg és J 
terjesszék © 

j | j ' a hívek és a tanítványaik között az ^ 

ÉBRESZTŐ I 
képes keresztyén szépirodalmi, c sa- !|j 

^ ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: ® 
M E G Y E R C S Y B É L A . | 
Előfizetési díja egy évre 4 kor. 

ü 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. 

® 

© 
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GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott i900-ban. Igazgatóság: 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593 31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786 53 K 

16 144,032*97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832,000-— K 
Biztosított ér ték tűzben 1915. évben 1000.000,000 — K 

„ jégben , „ . • 88.450,000"— K 
Életüzlet állománya 19.200,505 — 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.-tói 1000 
kor.-ig t e r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Az 1916/17. tanévre szóló 

isholakönyv 
és 

tanszerjegyzéh 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve Küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházkerület főbizomá-
nyos protestáns isKolai KönyvKeresKedése 

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 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 
s z ö v e t k e z e t tartozik 6 0 m i l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 



Divatos 
ruhaaljaK 

K 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-
• szon 28.50 

Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

' fottából . . . . 8 0 . -

Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőn és Katonatiszteit 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

& 

ÚJDONSÁGOK! 
P A P P G É Z A : Egy tábori lelkész harcztéri naplója 1.80 
IFJ. P É T E R K Á R O L Y : Református prédikátori tár II. kötet . . 4 . -
— Jézus nyomdokain . Egyházi beszédek, elmélkedések . . . 4 .— 
R É V É S Z I M R E : Bod Péter mint történetíró 1.50 
S E B E S T Y É N J E N Ő : dr. Kuype r Á b r a h á m —.30 
S. S Z A B Ó J Ó Z S E F : Debreczeni és sárospataki papok a reformá-

czíó századában • . . • • • « . . . • • • • . . b20 
T e g n a p és ma. Adalékok a sárospataki Ref. Főiskolának Mís-

kolczra való áthelyezése kérdésében . . . . . . . . . . 1.— 
Ü R M Ö S I J Ó Z S E F : A lelkipásztori gondozás és a gazdaság szo-

cziálís kérdése . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.— 

Kaphatók Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV*t Kamermayer Károly-u, 3* 

HORNYÁNSZKY VRKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 4 6 7 2 . 



PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : 
IX., Ráday -u tcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptula jdonos és k iadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, P a t a y Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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: A nemes harc/,, al. — Vezérczikk: A harmadik háborús tanév. p. — Második czikk: 
A mire most igen alkalmasak az idők . . . — Krónika : Üj ellenség. — Tareza: Anyám halálára. Csokonay Gizella. 
— Belföld: Elnöki megnyitó. Petri Elek. — A mi ügyünk: Losonczi konferenciánk. II. Dr. K. I. — Irodalom. 
— Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Pályázat. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből 

A nemes liarcz. 

Ama nemc-s harczot meg-
harczoltam. II. Tini. 4. . 

Sokszor gondolkoztam azon, hogy az „.Elet, könyve" 
rovata lapunknak eléri-e a czélját. Olvassák-e egyálta-
lában előfizetőink, nem fordítanak-e rögtön az ú jság 
második lapjára, a vezérczikkre s a többiekre s végig 
futva a lapon, nem hagyják-e olvasatlanul az „Élet köny-
vét" s azok is, a kik olvassák, veszik-e egyáltalában 
hasznát, van-e gyakorlati eredménye az ezen rovatban 
megjelent elmélkedéseknek. 

Az tény, hogy a Prot. Egyh. és Isk. Lap többi 
rovatában sok olyan eszme látott napvilágot, a mely a 
gyakorlatban is bevált Isten országa terjedése, földi anya-
szentegyházunk és magyar hazánk javára. Sok nemes 
harcz színtere volt e Lap több mint félszázados pálya-
futása alatt, de sokszor aggódva tesszük fel a kérdést, 
hogy a hit másik természetű nemes harczában segítséget 
tud-e nyújtani az „Elet könyve" rovatunk olvasóinak. 

A míg a Lap a maga egészében a hit, a ref. ke-
resztyén hit nemes harczát harczolja összes ellenségeivel, 
addig a bibliai elmélkedések segíteni akarnak az egyes 
embernek az egyéni lelki harczában. A nemes harcz a 
hit harcza. 

A hit, a szentírás tanítása szerint Isten adománya. 
Ingyen, kegyelemből nyerjük ezt a felséges ajándékot, 
de harcz által tehetjük magunkévá. 

Harczolta a nemes harczot a zsidók előkelő vezető 
embere, Nikodémus. Oh, mennyit küzdött, a míg meg-
értette és megtapasztalhatta, hogy új já kell születnie, 
ha meg akar ja látni Isten országát! Harczolta a nemes 
harczot a jövő kiszemelt vezető embere, az ifjú Saul, a 
hit és tudomány bajnoka, Augustinus, a forrongó lelkű, 
becsületes szerzetes, Luther, a harczos időben is békés, 
tudományos munka után sóvárgó nagyszerű Kálvin. 

Mennyi harczba kerül a jelen emberének is a hit 
megnyerése, növelése, megtartása! 

. Olyan nehéz a sokszor hitetlen környezet, előítélet, 
nevelés és bűnös természetünk lenyűgöző rabsága alól 
fellázadnunk s mindennel daczolva harczot indítanunk az 
igazi keresztyén hitért! 

Nagyon paposnak, ósdinak, dogmatikusnak tűnik 
fel sok, még vezető szerepet vivő egyháztag előtt is az 
az igazság, hogy a Szent Lélek küzd a mi elbizakodott-
ságunkkal, önzésünkkel, a míg lassan hitre ébredünk, 
a míg el tudjuk egész szívvel fogadni, hogy Isten 
atyánkká a Krisztus Jézus által lett, hogy nékünk bűn-
bocsánatot, ú j életet Jézusnak, Isten egyszülött fiának 
kínos kereszthalála szerzett, hogy számunkra a kárhozat-
ból a menekülés az Ö hozzá való megtérés által lehet-
séges csupán. 

Ez bizony sok nehéz, nemes harczába kerül az 
emberi léleknek. Ha megnyerte már az igaz hitet, még 
mindig nem szűnt meg számára a nemes harcz. A hitet 
sokféle ellenség támadja, meg kell velük szemben véde-
nünk, sőt nemes harczban támadókká kell válnunk. 

Más ker. felekezetekhez tartozó testvéreink részéről 
gyakran halljuk, hogy az antikrisztiánus irányzatok, esz-
mék. .társadalmi alakulatok, szervezetek támadják a hitet, 
azokkal kell harczolnunk. Teljesen igaz, a nemes har-
czot ezek ellen is folytatnunk kell. De egy más faj ta 
veszedelemre is rá kell mutatnunk, a mely fenyegeti 
az egyéni hitet: a titkos bűnök, a házas élet terén a 
hűtlenség, a paráznaság sokféle módon megnyilvánul-
ható vétke, anyagi dolgokban az inkorrektség, ha soha 
napvilágra nem jön is, sok nemes harczot szüntetett 
már meg. 

„A hitet elvesztettem!" — sóhajthat fel sok ember, 
ha végig megmaradt is valamilyen egyház keretében. 
Milyen boldog volt az öreg Pál apostol, hogy egv szép 
eredményes élet alkonyán ezeket í rhat ta : a nemes har-
czot inegharczoltam — a hitet megtartottam! 

Legjobb fegyver a nemes harczban, az igazi, alá-



zatos imádkozás, kitartó bibliaolvasás, csendes, hűséges 
szolgálat. Hitünket ezzel nyerhetjük meg, ezzel növel-
hetjük s ezzel tarthatjuk meg. al. 

A HARMADIK HÁBORÚS TANÉV. 

Ki hitte volna, hogy még egy legyen ? ! De hiába 
minden kesergés, számítgatás, itt van előttünk rémeivel 
és egyre fokozódó nehézségeivel. Ki tagadhatná, hogy 
most, a harmadik esztendőben, sokban változtak nézeteink, 
reményeink a háború hatásait, következményeit illetőleg ? 
Nem számítottunk ennyi veszteségre, közelebbről, a mi 
az iskolák egy részét illeti, nem számítottunk hadi érett-
ségikre, tanfolyamokra; arra sem gondoltunk, hogy alig 
18 éves fiaink is mennek az iskolák padjaiból, nagy, 
vért és életet vevő szolgálatba, mennek szenvedni és 
letenni az életet, a melyet alig ismertek és a melytől 
annyit és mást vártak! 

A szomorú végleges statisztika majd csak ezután 
készül, de annyit már most is megállapíthatunk, hogy 
iskoláink minden fokon, már eddig is az első sorokban 
álltak mindenütt, a hol a hazáért való áldozatról volt 
szó. A háborús tanévek iskolai értesítői szomorúan érde-
kes és értékes annelesek lesznek a jövő nemzedék szá-
mára ! 

A mostani harmadik háborús tanév, érzi mindenki, 
nehezebb lesz elődjeinél. A feltornyosuló bajok között 
nehezebb lesz az amúgy is nehéz munka a mely az isko-
lákra vár. Sokat írtak, tanácskoztak mindenütt arról, hogy 
milyen hatásai vannak a háborúnak az ifjú lelkekre. Úgy 
hisszük, sok tekintetben változtak és változnak a háború 
elején elhangzott vélemények. Hogy mi lesz ezután, milyen 
érzelmeket vált ki nagyokból, kicsinyekből a béke, a 
mely után annyira sóvárgunk, hogy ez milyen helyzeteket 
teremt, ki tudná ezt még rubrikákba szedni, de úgy hisz-
sziik, hogy tanárok és tanítók egyező értelemmel tesznek 
most bizonyságot arról, hogy, az eddigieket mérlegre vetve, 
abban a serpenyőben van a nagyobb súly, a mely a ve-
szedelmeket, káros kísértéseket, megromlásokat hordozza. 
Elmentek az apák, sokan nagyon messzire; itt maradtak 
a könnyes szemű, bánatos, nehéz vagy nagyon is könnyű 
szívű anyák, ezekre szakadt a sok nehéz gond, felelős-
ségteljes munka, ezekre maradtak az amúgy is nehezen 
kezelhető serdülök. Hányan maradtak közülük erős kezek 
vezetése, vigyázó szemek őrködése nélkül! És azok, a 
kik azelőtt még „gyerek" számba mentek, ezek most a 
„nagyok", a legények, a kik azt hiszik, hogy mindenben 
úgy élhetnek, mint azok, a kik elmentek. 

Tisztelet és elismerés azoknak, a kiknek ebben az 
évben háromszoros terhek és nehézségek hordozására 
kell készülődniük. Azok a fegyverek, argumentumok, szó-
lamok, a melyek a háború elején használatban voltak, 
részben már elkoptak. A lelki egyensúlyt megbolygató, 
kezeket bénító, erőket gúzsbakötő érzelmeket kell távol 
tartanunk ezekben a nehéz napokban a magunk és má-
sok lelkétől egyaránt. A ránk boruló veszteségek, nehéz-

ségek, nélkülözések között, kinek van nagyobb szüksége 
tiszta, bátor szívre, csüggedéstől ment erős lélekre, mint 
annak, a ki ifjú lelkekkel, a jobb jövő hordozóival áll 
szemben ?! Nem könnyű győzelmekről, nem a remények 
gyors megvalósulásáról lesz szó és egyetlen olyan dolog-
ról sem, a mely emberi lelkekbe azt a hitet plántálja, 
hogy a háború valami könnyű, játszi, természetes dolog, 
hanem főleg arról, hogy a háború és a vele járó szenvedés 
egyike a legnagyobbaknak azon csapások között, a me-
lyek az emberre bűnei miatt reázúdulnak. Ez a sok áldo-
zat ! Nagy és drága érték mindaz, a miért történt. Annak 
a nemzedéknek kell legmélyebben átérezni ezt, a melyre 
ily nagy feladatok várnak! És mikor lehetett a bűnt, 
léhaságot, gyáva ki- és elbúvást jobban megútálni; mint 
épen most, ezekben az időkben'?! 

Előre tekintünk, látjuk a nehézségeket, nemcsak a 
szellemieket, hanem az anyagiakat is. Az eddigi jó alma 
materek is kénytelenek megvonni sok mindent azoktól, 
a kik dajkálásukra bízatnak. Több helyen bezárulnak 
erre az esztendőre a konviktusok ajtai. Hát a többi koszt-
a d ó k ? ! Hogy megfogyatkozik ezeknek a száma és ho-
gyan megnövekedik az az összeg, a melyet szülőknek 
idegenben tanuló gyermekeikért íizetniök kell. Aggódva 
gondolunk mindezekre, különösen az egyház szolgáira 
és arra is, hogy hány szegény, derék ifjúnak és leány-
nak kell távol maradni legyőzhetlen anyagi nehézségek 
miatt a múzsák hajlékaitól. 

De nem aggódunk; tépelődünk, mint olyanok, a 
kiknek reménységük nincsen. Fölfelé tekintünk, onnan 
kérünk erőt, áldást iskoláinkra s mindazokra, a kik előtt 
kapuik kitárulnak és a kik készülődnek a nagy felelős-
séggel terhes munkára. 

Szolgáljon minden, a mi iskoláinkban ebben a har-
madik nehéz háborús tanévben történik, Isten nagy nevé-
nek dicsőségére! p. 

A MIRE MOST IGEN ALKALMASAK 
AZ IDŐK . . . 

Többféle kérdést lehetne e czím alá foglalni s 
ebben az esetben ilyen irányú állandó rovat sokat hasz-
nálna. íme egy dolog, mely önként kínálkozik: A teme-
tési pompa elfajulása ellen most lehet eredményesen 
fellépni, vagy soha. Pesti egyházmegyénk lelkészértekez-
lete érintette ezt a tárgyat; igaz, hogy mellékesen. A mit 
illusztrálás gyanánt az uralkodó állapotok felől felhoztak, 
túlontúl elegendő. Érdemleges állásfoglalás mégsem tör-
tént, mert a dolog csak mellesleg jött szóba. Pedig az 
idők jele ezzel a növekedő bajjal is leszámolásra int. 

Hogy mennyi maradjon meg a tisztességtételből a 
halál nagy demokrácziájában, az most nem tartozik ide. 
A kik majd körvonalazni fogják, azokat minden szélső-
ségtől óvni fogja hitvallásunknak az a fejezete, mely így 
kezdődik: „A hivők testei, mint a Szentlélek templomai, 
a melyek — a mint helyesen hisszük — az utolsó napon 
fel fognak támadni, a szentírás parancsolata szerint tisz-



tességesen és babonáskodás nélkül temetendők el stb." 
De a mit a mostani elfajult szokásokból el kell vetni, 
azt már rég kijelölte a temetéssel foglalkozó lelkészek 
közös érzülete. Több gyászbeszéd és oráczió, melyek 
egyszerűen megrendeltetnek; név szerint való búcsúz-
tatás és családi lajstrom, mely a szándékosan kihagyot-
takra nézve pellengér, a véletlenül ki maradottakra pedig 
botránkozás köve. Azután a rendes isteni tisztelet; akár 
mint templomba vitel, akár mint utólagos requiem (már 
így is nevezik). Méltó kerete mindezeknek a koszorúk, 
lámpák, fátyolok ós kárpitoknak az a hívságos tömege, 
a mi csak pénzen megszerezhető. 

Teljes egyenlősítés a temetés külsőségeiben ellen-
kezik a társadalom fennálló rendjével, de meg az ősi 
és újabb helyes egyházi szokásokkal is. A lelkipásztor 
feladata, hogy a maga részéről alkalmassá tegye vigasz-
talásra, a keresztyéni élet és halál méltatására, a lel-
keknek a gyász és halál gondolatai közt való megbékél-
tetésére és Istennek mindenekben való dicsőítésére. A mi 
ebben akadályoz, annak a lelkipásztor eleve mondjon 
ellent keresztyéni komolysággal és kálvini szigorral. 

Mindenesetre itt a nehézség. Viszály nélkül nem 
eshetik meg a szokás szentesítette pompa ellen való til-
takozás. Hallottunk véleményeket, melyek szerint a hiú 
pompát közvetett úton kell csökkenteni. Tehát magasra 
kell szabni a lelkésznek a kellő mértéken túl végzett 
szolgálata díját. A büntető jog története mutatja, hogy 
hova vezetett az a jurista felfogás: Ám kövesse el; csak 
fizessen meg érette. Ép úgy hangzik ez is : A ki pom-
pázni akar, fizesse meg! Hiszen eddig is megfizették, ha 
nem is épen a lelkésznek. Lehet, hogy van valamelyes 
szigor ebben a megkerülő tervezetben, csakhogy nem 
kálvini, hanem inkább pickwicki szigorúság.* 

Czélhoz csak nyílt és egyenes leszámolás vezet. 
Egyébkor is segítségül jön ehhez Isten világos parancsa, 
ki gyászt és töredelmet a lélekre utal; a lélek nagy ér-
zéseinek kifejezésénél pedig alázatra, mértéktartásra és 
a botránkozások elkerülésére tanít. Egyúttal a képmutatás 
elkerülésére is. Hangoztassuk ezt. Es hangoztassuk azt 
is, a mire a mostani véres idők és a halálnak rettenetes 
aratása tanít. Százával hullanak el naponként a nemzetek 
fiainak -legjobbjai; a mieink is, a, hősök hősei, kik a 

* A kálvini szigor eléggé ismeretes — legalább híréből —, 
a pickwicki nem annyira. Egyik példája a következő : 

Két jókedvű fiatal emberrel utazott a tisztes Pickwick Sá-
inue1. Egyik benn ült vele a postakocsiban s . beszélgetett; a má-
sik pedig a kocsi tetején foglalt lielyet, hol ivott, dalolt, magából 
imskarát csinált s a benniilőket is zavarta és kompromittálta. 
Végül sétapálczájára egy tele üveget kötött és azt lógatta le-a 
kocsi ablakához. 

— Mitévők legyünk? — mondotta Pickwick úr, a palaczkót 
nézve. — Ez még illetlenebb tréfa, mint az előbbi . . . 

— Azt hiszem, legjobb volna bevenni — felelte a másik 
fiatal ember —, büntessük meg azzal, hogy bevesszük és kiisszuk. 

Be is vették. Szagolták, megkóstolták. Tejpuncs volt benne. 
— Megérdemelné — mondotta Pickwick kissé szigoiúsn —, 

megérdemelné, ha egy cseppet sem hagynánk neki . . . 
Es nem is hagytak, csapa szigorúságból és büntetésből. 

legnemesebb emberi erényekről szavak helyett tetteikkel 
és drága vérüknek kiontásával tettek bizonyságot. Ha 
az érdem elismeréséhez hozzátartozik a temetési pompa, 
akkor ők ugyancsak rosszul jártak. Hány került tömeg-
sírba, hány az útszéli árokba. Volt, a kinek temetésénél 
esetleg lelkész is volt jelen, de hányat temettek el lel-
készi vigasztalás nélkül bajtársai; hányat az ellenség; 
hányat a gránát, hányat kezdtek ki temetetlenül az ég 
madarai és az erdők, mezők, mocsarak vadjai . . . 

Mindegy. A hős lelke épségben veszi el harczai 
pálmáját, ha testének maradványai a szelektől hányat-
tatnak is. Ezt a gondolatot a lefolyt két hosszú év alatt 
mindenki magáévá tehette. De miért folyik még most is 
itthon az ágyban, párnák közt elhunytaknak hívságos 
temetési pompája ? Valósággal bántó a szünetlen harang-
zúgás, sok könnyfacsaró oráczió olyanoknak temetésén, 
a kiknek érdeme a legjobb esetben családi és polgár-
erénv. Mikor a legérdemesebbek névtelenül, sokszor jel-
telenül bocsáttatnak el, a közepesek pedig, sőt még az 
élet hajótöröttjei — az öngyilkosok — is túlzott pom-
pával tétetnek sírjukba. — ilyenkor az erkölcsi érzés 
nem nyugodhat meg. 

Arról ismét lehet beszélni, de már nem itt, hogy 
a túlzott temetési pompa költsége inkább oda fordíttat-
nék, a hol Isten is kedvesebben veszi: sok élő sebeinek 
bekötözésére. Arról is lehetne szólni, hogy a lelkészek 
a stólacsökkenés miatt, mely végre is jogosult jövedel-
mük, ott keresnek kárpótlást, a hol egyedül helyes, t. i. 
a stóla-megváltásban; de ne a stóla-emelésben, ez újabb 
árdrágításban ós főképen ne most, mert erre az idők 
- munkánk természetét tekintve — épen nem alkalmasak. 

Izsák Ferencz. 

KRÓNIKA. 

Új ellenség. 
Ádázabb, kajánabb minden eddiginél. Tulajdonké-

pen ez a mi igazi ellenségünk. Tőlünk akar rabolni. 
Elrabolni azt, a mi olyan szent és drága minékünk. Most 
támadt fel könnyű prédára számítva, mint a mult háború 
alkalmával, „Mint a tigrisek, úgy fogunk küzdeni", hang-
zott el egyetértőleg nem régen. Igen! Most van igazán 
miért küzdenünk. Minden csepp vérünk felforr arra a 
gondolatra, hogy ezé az ellenségé legyen az, a mi egy 
évezreden át a miénk v o l t . . . Megírtuk már más ügyben 
is, hogy nekünk oda kell állnunk Erdély mellé, hiszen 
onnan jött segítség mi hozzánk évszázadokon át. Most 
itt az alkalom, hogy kamatostól visszaadjuk mindazt, a 
mit onnan ve t tünk . . . Eleitől kezdve aggódtunk ottani 
véreinkért, nagy tradicziók által megszentelt intézmé-
nyeinkért. Nem tudjuk mi lesz a vég, de már most ki-
nyújtjuk kezünket, hallatjuk hívogató szónkat: Testvé-
reink ! Emlékezünk, nem feledtünk; szíveink, kapuink 
tárva, vérünket, életüuket értetek és ha kell, mindenün-
ket, a mink van, megosztjuk veletek! 



T Á R C Z A . 

Anyám halálára.* 

Emlékezem rá j a : Csendes est volt, 
Elpihent már a földi lét, 
S a halvány hold sápadt fénye 
Ömlött a tájon szerteszét. 

Künn haldokolt a nagy természet, 
Benn haldokolt én jó anyám, 
S a szeretetnek lágy intése 
Hangzott utószor a jakán: 

„Ha az élet ezer bajával 
Ostromolja majd lelkedet, 
Vigaszt e szent háromság adjon : 
A hit, remény és szeretet. 

Ha ezen három csillagocskát 
Követik folyton szemeid. 
Rakhatja vállaidra a végzet 
Súlyos, nehéz kereszteit. 

Mert mézzé lesz az üröm annak, 
A ki remél, hisz és szeret, 
Mert e három nap szent sugára 
Szárítja fel a könnyeket! 

Anyám meghalt, De él intése, 
El annyi hosszú év után . . . 
Feledtem már sok czifra czímet, 
De ezt az intést nem tudám. 

S midőn a fájdalomnak karja 
Kétségbe rántá lelkemet, 
E szentháromság volt mentője: 
A hit, remény és szeretet. 

E három nap vala világom 
Sötét göröngyös utamon, 
És úgy érzém, hogy sírni édes, 
Hogy fölemel a fájdalom! 

E fény viszi lelkemet égbe, 
Ha testein majdan sírba száll; 
Mert a ki hisz, remél és szeret, 
Annak számára nincs h a l á l . . . 

Csokonay Gizella. 

* Ezt a verset, a melyet egy vak leányka, a nagy költő csa-
ládjának egy ivadéka írt, dr. Matolcsy Miklósné úrnő küldte be 
hozzánk. Lapunk olvasói tudják, hogy a beküldő mily nagy sze-
retettel karolta fel a szegény vak leányok ügyét. 

Táviratmegváltásí lapok 
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (TX. ker., Ráday-utcza 28. szám), jt jt jA jt 

BELFÖLD. 

Elnöki megnyi tó . 
— A pesti ref. egyházmegye lelkészi értekezletén elmondta Petri 

Elek püspök. — 

Mélyen tisztelt lelkészi Értekezlet! 

Utalva jelen értekezletünk tárgysorozatára s a ta-
nácskozásra kitűzött tárgyak fontosságára, méltóztassanak 
megengedni, hogy elnöki megnyitóbeszédemet lehető rö-
vidre fogjam, de szívből fakadó benső örömmel üdvözöl-
jem lelkészi értekezletünk tagjait s jóleső érzéssel kö-
szöntsem mindazokat, a kik ebben a vérzivataros időben 
is értekezletünkön megjelenni és egyházunk nagy érdekei 
iránt érdeklődésüket ezzel is kifejezni kegyesek voltak. 

Legutóbbi értekezletünk óta ismét egy esztendő 
forgott le az idő kerekén, de sajnos, aggodalomteljes 
helyzetünk nem változott, sőt talán még súlyosbodott, 
úgy, hogy méltán felkiálthatunk Pál apostollal: „minden-
felől szorongattatunk!" Határainkon, közelben és távolban 
most is talán még fokozottabb mértékben dúl a vészes 
háború s az ellenséges seregek százezrei vesznek körül 
minket. A mint a zsoltáríró mondja: „nemzetek zajong-
nak, országok mozognak és hegyek rendülnek meg". Es 
mindezekhez járul a mindennapi megélhetés súlyos gondja, 
a szeretteink életéért való aggódás vagy elvesztésük feletti 
bánkódás és mindenek felett hazánk szabadsága és füg-
getlensége miatti szorongás, mely alól senki sem von-
hatja ki magát. 

De nekünk, a kik a Krisztus egyházának őrállóiul 
hivattunk el, ezekben a vészterhes napokban sem szabad 
megfeledkeznünk Istentől nyert hivatásunkról, arról a 
munkáról, melytől függ egyházunk jövője és virágzása. 
Nekünk arra kell törekednünk most is, hogy ama szellemi 
javakat, melyeket az evangelium juttatott birtokunkba, az 
időnek ferde és beteges áramlatával szemben megóvjuk, 
a hitet erőssé, a szeretetet uralkodóvá tegyük. Ama szel-
lemi javakért azonban, melyeknek örökkévaló forrása a 
vallás, minden időben harczolni kellett. Reánk is, nem-
csak ott kinn a fronton, hanem idehaza az otthonban, 
az Isten házának békés falai között és a társadalmi élet 
forgatagában, munka, áldozat, harcz és küzdelem vár ; 
nekünk is tennünk és küzdenünk kell, mert különben 
rossz szolgák vagyunk és a talentumok elvétetnek tőlünk. 

Sohase feledkezzünk meg arról, tiszt. Értekezlet! 
hogy a vallás nem szertartás, nem tétlen merengés vagy 
üres szemlélődés, hanem élet; az élet pedig küzdelem. 
A ker. vallás a véges szellem vívódása a végtelenért. 
Keresi az örök életet, küzd annak bírhatásáért s nem 
tűri, hogy valami útjában gátokat emeljen. Ezt a har-
czot az evangelium már kétezer év óta vívja s csudás 
erejét, mindeneken diadalmaskodó hatalmát kétezer éven 
keresztül már kétszer látta a világ. A hit és tagadás már 
kétszer vívtak egymás ellen erős csatát s mindkét ízben 
a Krisztus evangeliuma ült diadalt. A szellem széttörte 
a lánczokat, melyeket a tudatlanság és önző érdek a lel-



kekre rakott. Az első harczban egy egész világ omlott 
össze és a romok felett egy új lelkivilág emelkedett a 
réginek helyébe. Új szellem ejtette hatalmába a szíveket 
és termékenyítette meg a lelkeket. Uj vágyak, ú j törek-
vések, új eszmék és új ideálok emelték és vezették a 
népeket, hogy a vajúdó századok az evangelium ereje 
által ismét meg ismét újjászüljék a nemzetek erkölcsi 
életét. 

Másfélezer év múlva a Krisztus evangéliumának 
ismét erős harczot kellett vívnia a hit és lelkiismereti 
szabadság érdekében. És ebben a második harczban is 
a Krisztus lelke ragadta meg a szíveket. Ez a lélek 
szállt küzdelemre, hogy összetörje a népek szolgaságának 
jármait és visszaküzdje az egyéni hitnek örök jogait ; s 
a népélet mindéit részére, minden viszonyára kiárasztotta 
a szabadság áldásait. Ezt a harczot a reformáczió küz-
dötte meg. A reformáczió által diadalra vitt egyéni hit-
es gondolatszabadságán épült fel az újabb kor egész 
kultúrája. A mi szépet és nemest a művészet és költé-
szet s az emberszeretet megalkotott, mindazok a lelkijavak 
annak a szellemnek képezik nemes gyümölcseit, mely 
Krisztusban lépett be a világtörténetbe és a mely eddig-
elé kétízben mutatta meg világhódító erejét és az egész 
életét átható hatalmát. 

Azonban, tiszt. Értekezlet! ne ringassuk magunkat 
abban a téves hitben, mintha a Krisztus evangéliumának, 
mely nemzeti szabadságunknak is szent palládiuma, többé 
nem kellene harczot vívnia. Ez a véres világháború, mely 
most elménknek minden gondolatát, szívünknek minden 
érzését leköti, szomorúan bizonyítja, hogy a harcznak 
még nincs vége, mert a Krisztus evangéliumának szel-
leme még nem hatotta annyira át a lelkeket és szíveket* 
hogy az emberek a kardból sarlót kovácsolnának s a 
bűnös szenvedélyeket a szeretet, türelem és kölcsönös 
engedékenység evangéliumi szelleme által megfékeznék. 
De vigasztaljon az az édes remény, hogy bár az önző érde-
kek, bűnös szenvedélyek még ma is harczot vívnak nem-
csak a csatamezőn, hanem a szellemi élet terén is, mind-
azonáltal a Krisztus evangéliumával szemben minden 
tusakodás hasztalan, mert egyedül csak az képes kielé-
gíteni az igazság után sóvárgó és éhező lelkeket. Nekünk 
tehát, a kik letéteményesei vagyunk az evangélium örökké-
való igazságainak, folytatnunk kell azt a munkát, mely-
lyel Krisztus az ő tanítványait megbízta. Gondoskodnunk 
kell arról, hogy a mennyei kenyér a mi kezeink között 
el ne fogyatkozzék és az evangélium sava meg ne ízet-
lenüljön. Harczot kell vívnunk a Krisztusért, a Krisztus 
nevében. E harczban fel kell öltöznünk az Istennek min-
den fegyverét, hogy diadalmaskodjunk külső és belső 
ellenségeinken, a kik szüntelen tábort járnak, hogy le-
rombolják a hitnek oltárait és a ridegen számító önzést 
ültessék a krisztusi szeretet királyi székébe. Családi, tár-
sadalmi ós nemzeti életünk ezer meg ezer sebtől vérzik. 
Romlás fenyeget s mindenfelé a pusztulásnak, sok tekin-
tetben az erkölcsi züllésnek jeleivel találkozunk. Nem 
lehet tehát sürgősebb feladatunk, mint az evangélium savá-

val megóvni a rothadástól az erkölcsi életet. Élő hitet és 
szeretetet kell a szívekbe oltanunk s élő hittel ós mun-
kás szeretettel igyekezzünk meggyőzni népünket a felől, 
hogy csupán a magasabb lelki élet kincseinek bírása 
teheti boldoggá e földön az embert s mentheti meg a 
pusztulástól a népeket. Szántsunk ú j ugarakat és ne 
vessünk tövisek közé. Vessünk igazságot és aratni fogunk 
szeretetet. Ha nem fogjuk szégyenleni a Krisztus evan-
géliumát ; ha hűséggel végezzük a reánk bízott munkát: 
akkor nem marad el az áldás; akkor békében és harcz-
ban erősek leszünk. Ezzel az óhajtással és jó remény-
séggel üdvözlöm lelkészi értekezletünk megjelent tagjait 
s tanácskozásunkat — a jó Isten áldását kérve — meg-
nyitom. 

A MI ÜGYÜNK. 

Losonczi konferencz iánk . 

II. 

A lelkipásztor egyéni életével foglalkozó kérdések 
során a harmadik nap dr. Ravasz László ezt a kérdést 
bonczolgatta: Miért vannak ellenségeink és hogyan visel-
kedjünk azokkal szemben ? Abból indult ki, hogy a pap-
nak kell, hogy ellenségei legyenek, mert baj, ha nin-
csenek ellenségei. Ugyanis vagy áltatja magát, hogy 
nincsenek ellenségei, vagy megalkuszik mindenkivel. 
Azért szükséges, hogy ellensége legyen a papnak, mert 
vannak ellenségei az evangéliumnak, az igazságnak, a 
szentségnek. De nem igaz ennek a tételnek a megfor-
dítottja, hogy mind jó pap az, a kinek ellenségei vannak. 

Minden férfin a legtöbbet az ellenfelei neveltek, az 
embert a barátai csak elkényeztetik. Ezért a lelkipásztor 
is minden ellenségének szinte hálával tartozik. Minden 
ellenségnek van valami kis igazsága. Adjunk ellen-
ségeinknek találkozót az élő Isten előtt a magunkba-
szállás, az áhítat óráiban, mert mind mi, mind az ellen-
ségeink annak vagyunk a gyermekei. Az ellenségeskedés 
ezzel már majdnem meg is van döntve: a barátságot 
ugyanis egyoldalúlag is fönn lehet tartani, míg az ellen-
ségeskedéshez mindig legalább két ember kell. Miután 
önmagunknak mindenkor parancsolhatunk, a második 
ember mindenkor hiányozhatik. Ezért elmondhatjuk : bár 
kell, hogy ellenségeink legyenek, szükséges, hogy mégse 
legyenek ! 

A sorozat negyedik témája volt: A mindennapi 
imádság és bibliaolvasás, mint a papi hivatás eröforrqsa. 
Forgács Gyula péczeli lelkész mélyen szántó előadása 
vezette be a tárgyalást. Legelőször arra a kérdésre kívánt 
megfelelni: azért kell-e inkább imádkoznia és bibliát 
olvasnia a papnak, mert lelkipásztor, vagy azért, mert 
keresztyén ember? Szerinte az utóbbiért. A keresztyén 
életben nincs megállás : vagy fölfelé, vagy lefelé megyünk. 
A papnak, mint keresztyénnek, növekednie kell. 

De természetesen a papnak azért is kell imádkoznia, 
hogy jó lelkipásztor lehessen. Mi is tudni vágyunk sok 
mindent, mint a tanítványok, de Jézus nékünk is ezt 
mondja: Ez nem a ti dolgotok, de vesztek erőt. Mint a 
szőlő a földből erőt vesz, magában átalakítja, azután az 
édes gyümölcsben kiadja: mi is Krisztusból, a szőlőtőből 
erőt veszünk, magunkban átalakítjuk, azután tovább ad-
juk híveinkbe. 

Élő összeköttetésben kell lennünk az Istennel. Ennek 



az összeköttetésnek két fő tényezője a Szentírás olvasása 
és az imádkozás. A bibliaolvasás a keresztyén ember 
alázatos hallgatása, liogy mit mond néki az Isten, az 
imádság pedig a mi szívünk hálájának, könyörgésének, 
panaszának föltárása Isten előtt, abban a biztos hitben, 
hogy Ő könyörgést meghallgató Atyánk. Az ima és biblia-
olvasás legyen beillesztve életünkbe. > Legyen ez olyan 
szokás, melytől nem tudunk szabadulni. Legyen ez a 
lelkünk lélegzetvétele. 

Sokan vannak a lelkészek közt, a kik nagy ide-
álizmussal indultak útnak, de a csalódások letörték őket. 
A hol az imádkozásnak semmi hatása nincs a pap napi 
munkájára, vagy életére, ott valami hiba van: ottf meg-
szakadt az összeköttetes közte és az Isten közt. Új ele-
ven összekötteiést kell csinálnia a hit által. Minél több 
olyan lelkipásztora lesz anyaszentegyházunknak, a kiknek 
a lelke és Isten közt összeköttetés van, annál több erőnk 
lesz. S ha erőnk lesz, nem lesz olyan föladat, a mit ne 
tudnánk teljesíteni! 

A hozzászólások során Gombos Ferencz (Losoncz) 
örömmel mutatott rá arra, hogy a Diákszövetség tagjai 
is mily sok áldást mutattak a mindennapi imádságból és 
bibliaolvasásból Szepesi Pál (Zeherje) a saját tapasztala-
tából tesz bizonyságot a mellett, hogy az imádság és 
bibliaolvasás mint emeli s azok elhanyagolása mint síi-
lyeszti az embert. 

A megvitatandó témák második sorozatát a lelki-
pásztor gyülekezeti munkássága körébe tartozó kérdések 
alkották. Az első kérdés az volt: Hogy tehetjük isten-
tiszteleteinket látogatottabbakká és egyházi életünket mele-
gebbé ? A bevezető előadást Soros Béla losonczi lelkész 
tartotta. A míg a gyülekezet tagjai meg nem érzik — 
mondotta —, hogy mi életünket adjuk oda ahhoz, á mire 
őket vasárnaponként és ünnepnaponként hívjuk, addig 
nem telnek meg templomaink. Mégha az igehirdetésünk 
sohase téveszti el a Corpus Christi-vel való összekötte-
tést, nem maradhat el a hatása. Az istentiszteletek ben-
sőségesebbé tétele érdekében kívánatosnak tartja, hogy 
a textuson kívül a bibliai kontextusok is fölolvastassanak. 
A gyülekezetnek is erőteljesebben részt kell vennie az 
istentiszteleten. Ha lehet, szóló-ének, karének is legyen. 

Nagy hiba szerinte az is, hogy nem adunk prog-
rammot híveinknek minden alkalommal, pedig gyülekeze-
tünk tagjai várják a mi teljes programmunkat. A keresz-
tyén egyház nagy élettapasztalatait és azt kellene ennek 
a programúinak tartalmaznia, hogy mire van szüksége 
egyházunknak'? 

A belmissziói munka rendszeresítésétől is sokat vár-
hatunk. Ma ezen a téren óriási rendszertelenség van. 
A különféle belmissziói irányzatok többször nem a gyü-
lekezeti életet termékenyítik meg, hanem inkább szét-
tagolják a gyülekezeteket. 

Fontos végül, hogy munkánkba az arra való világi 
elemet intenzivebben bevonjuk. Még mindig nem folyta-
tunk a magyar ref. egyház kebelében olyan igazi magyar 
missziót, a mely a győzelmes kálvinista erőt kiviszi az 
országba. Sok férfi van még mindig, a ki nem tudja ér-
vényesíteni a maga egyházszeretetét a mai hivatalos 
keretekben. 

A lelkes előadásnak mintegy kiegészítése gyanánt 
a szomszédos balassagyarmati missziói egyház kiváló nő-
tagja, dr. Huszár Aladárné, Szilassy Mária a Lapunk 
legutóbbi számában közölt, mindvégig a legnagyobb figye-
lemmel hallgatott hozzászólását olvasta föl arról, hogy 
mit várnak különösen egyházunk intelligens nőtagjai az 
egyháztól? Ereztük mindannyian, hogy mily nagy szük-
sége van egyházi életünknek a jövőben is arra, hogy 

egyházunkat szívük egész melegével szerető híveink a 
lelkészekkel együtt folytatott komoly tanácskozások során 
őszintén föltárják előttünk, mit várnak tőlünk és egy-
házunktól ! Épen ezért a legnagyobb várakozással és 
reménységgel tekinthetünk Szövetségünk januári konfe-
rencziája elé, melyre első ízben lesznek hivatalosan is 
meghívottak egyházunk érdeklődő világi férfi- és nőtagjai. 

Szinok Zoltán (Erzsébetfalva) rámutat hozzászólá-
sában, mily fájó szívvel töltötte el lelkét az, hogy a 
kálvinista egyház sok helyütt veszíti a talajt azokkal 
szemben, a kik valamivel nagyobb igényeket támasztanak. 
Be kell látnunk, hogy templomaink belső berendezés és 
kényelem dolgában valóban sok kívánni valót hagynak 
maguk után. 

Pálóczi Czinke István is fájó szívvel panaszolja, hogy 
gyülekezetében úgyszólván sohase volt szokásban az úri 
asszonyok templonibajárása. Az úri leájiyok járnak, de 
mihelyt férjhez mennek, nem járnak, mert -— mint mond-
ják — nem szokás! Az oka alkalmasint abban rejlik, 
hogy Rimaszombat is, vagyonossága daczára, lerázta 
magáról iskoláit. Élőiről kell kezdeni szerinte a gyer-
mekekkel, de ahhoz munkatársak: iskolák kellenek! Nem 
a templomban, hanem belül van a hiba! 

Forgács Gyula szerint ne a zsinattól várjunk min-
dent, hanem tegyünk mi magunk valamit. A bibliai rész 
olvasását — a hívekkel való megállapodás után mi 
magunk is megkezdhetjük. Az ő tapasztalata szerint azok 
járnak a templomba, a kiknél ő is járt, a kiknek valami 
szívességet tett. Magyar ref. egyházunkban a hivatali 
és adminisztráczionális teendők mellett lelkipásztornak 
lenni szinte lehetetlenség, pedig a lelkipásztori munka 
az, a mit semmiféle esztétikai dolog nem pótolhat. 

Baja Mihály (Túrkeve) ajánlatosnak tartja a csere-
prédikálás intézményét. A templomépítéseknél adjanak 
egyházi hatóságaink terveket a gyülekezeteknek, mint 
amerikai egyházainknál is teszik. 

A hirtelen kerekedett nagy eső miatt az első na]) 
délutánjára tervezett kirándulásunkat nem tarthattuk meg. 
E helyett újabb tanácskozásra gyűltünk össze. Az úr-
vacsorai kehely kérdését tűztük ki megvitatandó tárgyul. 
Dr. Hetessy Kálmán előadása vezette be a vitatkozást. 

Mindenekelőtt rámutatott arra, hogy az úrvacsora-
osztás mai módja nem felel meg az egészségügyi köve-
telményeknek s e miatt tartózkodnak oly sokan az úr-
vacsora vételétől. A reformot most kell és most lehet 
keresztülvinni, mert most a háború alatt megtanulta né-
pünk, hogy mik a fertőző betegségek okai és ellenszerei. 
A kérdés megoldását a konfirmáczió reformjával kívánja 
egybekapcsolni. 

A mai kontirmacziói előkészítésre szánt hat hét 
végtelenül kevés idő. Kálvinista hit- és erkölcstannak 
beoltására, a hősök példájának föltárására legalább 2—3 
évre lenne szerinte szükség. Ha a ma szokásos 12 éves 
korban kezdjük meg az előkészítést, 15 éves korban 
már nyugodt lélekkel felvehetjük az if jakat és hajadono-
kat egyházunk öntudatos tagjai sorába. 15 éves korban 
a legfogékonyabb a lélek s az akkor szerzett benyomá-
sok a legtermékenyebbek. 

A konfirmáczió alkalmával kaphat minden konfir-
mandus egy egész kisméretű úrvacsorai ezüst kelyhecskét. 
Ebbe a kelyhecskébe bevésetnék a nevét. Ezt hozná 
magával később is mindenki az úrvacsora-osztáslioz s a 
lelkész ebbe öntene egy kis bort a kezében lévő kehely -
ből. Nem híve a családi úrvacsorai kehelynek. Sem 
anyagi, sem hit-béli nehézséget nem lát abban, hogy így 
keresztül ne lehetne vinni a konfirmáczió és az úrvacsora 
reformját. 



Dr. Kováts István ismerteti a külön úrvacsorai 
kelyhecskéknek külföldön már több helyütt szokásos 
módját. A gyülekezeteknek több száz apró ezüst kely-
hecskéjíik van, melyeket nagyobb csoportokban ezüst 
tálczákon helyeznek el és az úrvacsorával élők várható 
számához képest előre megtöltőnek borral. A hivek sorba 
veszik a tálczáról a kis kelyheeskóket, azután kiürítve 
visszateszik egy újabb tálczára. Ez rendkívüli mértékben 
meggyorsítja az úrvacsora osztást, a mire — különösen 
nagyobb gyülekezeteinkben — nagy szükség lenne. 

Kiss József is szükségesnek tartja a 12 évről a 
15 évre való átmenetelt a konfirmácziónál, csak az a 
félős, hogy a gyermekeket aligha tudjuk ebben az idő-
ben már összegyűjteni. 

Soltész Elemér (Nagybánya) elmondja, hogy gyüle-
kezetében 4 kehelyből osztják az úrvacsorát. Ebből 2 a 
férfiaké és 2 a nőké. Mióta külön kelyhe van a nőknek, 
megkétszereződött az úrvacsorával élő nők száma. Révész 
Kálmán megjegyzi, hogy Kassán ez a szokás már 22 
éve megvan. 

S. Szabó József rámutat arra a tarthatatlan hely-
zetre, hogy a konfirmácziói oktatás anyaga is különböző 
kerületenként. Föltétlenül szükségesnek tartja az egyéni 
kelyhecskéket. A konfesszió szempontjából is jó lenne 
foglalkoznunk az úrvacsorával. 

Bőrös Béla szükségesnek tartja, hogy az istentisz-
telet külön választassák az úrvacsora-osztástól. Az is 
fokozná szerinte az úrvacsorával élők számát, ha a gyü-
lekezet bizonyos csoportokban: presbitérium, nőegylet, 
ifj. egyesület stb. .venne abban részt. 

Victor János: Belátjuk, hogy képtelen a konfir-
máczió mai rendszere, mégis a mellett maradunk a gya-
korlati életnek ú. n. „kényszerítő" nyomása alatt. Ezek-
nek könyörtelenül hadat kell üzenni! Az egyházi élet 
megváltozásával ezek a „kényszerítő" okok is kevesbedni 
fognak. 

Dr. Ravasz László rámutat, hogy kontirmáczió azért 
van, mert gyermekkeresztség van. Ez a kettő tulajdon-
kép egy aktus, a mely azonban a gyermekkeresztség 
miatt elválasztatik. A kegyelem reményében fölvett gyer-
mek, fölnövekedve, a konfirmáczióban önként tesz vallást 
hitéről. A .konfirmáczióban tehát a hitvallástétel, a foga-
dalom a lényeges. A konfirmácziói ünnepélybe a vizsga 
nem is tartozik, tehát kiveendő belőle. Annál jobb a 
kontirmáczió, minél később történik. A mi a külön kely-
hecskéket illeti, nem az egy kehely, hanem az egy bor 
a fontos. 

(Folyt, köv.) 
Dr . K. I. 

Az egyházi hivatalnokok betegsegélyző intéz-
ményének megalkotása érdekében indított mozgalmunk 
lankadatlan erővel folytatja' megkezdett körútját a lel-
készértekezletek, tanítóegyesületek és egyházmegyei gyű-
lések tárgysorozatain. Mindenütt öröm és megértés fogadja, 
a miben joggal látjuk az üdvös intézmény megvalósulá-
sának biztos garancziáját. A pápai ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület gyűlésének jegyzőkönyvében többek kö-
zött ezt olvassuk róla: „. . . közgyűlésünk a Kálvin-Szö-
vetség által indított mozgalmat örömmel üdvözli s azon 
meggyőződéiben, hogy a tervezett intézménynek egyházi 
törvényhozásunk hozzájárulásával leendő megvalósulása 
az egyházi hivatalnokokra s családtagjaikra nagyon üd-
vös és régóta fájdalmasan érzett hiányokat pótló elő-
haladást jelentene. A Kálvin-Szövetség elnökségét a 
kérdésnek további beható tanulmányozására s részletes 
tervezet kidolgozására kéri közgyűlésünk. Egyszersmind 

az egyházmegyei közgyűlést is felkéri közgyűlésünk, 
hogy az intézmény felállítását czélzó törekvést felkarolni 
s erre magasabb egyházi hatóságaink támogatását is 
kérelmezni szíveskedjék." — A Lévai Őrálló legutóbbi 
száma írja, hogy a barsi ref. egyházmegye közgyűlése 
is behatóan foglalkozott tervünkkel s örömmel fogadta 
azt. — A Tanítók Lapja czikksorozatban ismerteti azokat 
a próbálkozásokat, a melyek hasonló czél elérése érde-
kében a múltban történtek s megállapítja, hogy az eszme 
mostani alakjában új úton, új irányban indul s a moz-
galom ebben a formájában méltó a sikerre. 

A losoiH'zi lelkészkonferenczia táviratban üdvö-
zölte a Kálvin-Szövetség távollévő elnökét: Bernát Ist-
vánt. Bernát István távoliévén, csak a napokban kapta 
kézhez az üdvözlő sürgönyt s így ezúton fejezi ki köszö-
netét a Losonczon összejött lelkészeknek s a losonczi 
egyház vezetőinek s ama kívánságának ad kifejezést, 
hogy mielőbb egy másik ily konferenczián találkozhas-
sanak azok, kik az igazi keresztyéni elvek megerősödé-
sét még csak azért is óhajtják, hogy olyan világháborúk, 
mini a mai s a belőlük fakadó nyomor és pusztulás lehe-
tetlenné tétessék. 

IRODALOM. 

A Debreczeni Lelkészi Tár (felelős szerkesztő dr. 
Lencz Géza, társszerkesztő dr. Varga Zsigmond) augusz-
tusi számának tartalma. 1. Theologiai értesítő. Erdős Ká-
roly : A három első századbeli keresztyén irodalom átte-
kintése. Deák János: Az ótestamentumi írásmagyarázat,* 
izráel története és ótest. bibliai theologia újabb irodalma 
és problémái. II. Beszédek és imák különféle istentisz-
teleti alkalmakra. Bodor János: Mulandó és maradandó. 
Juhász Sámuel: Mi az igazság? Marjay Károly: Meg-
békélést keresünk. Rédei Károly: Szeretteink búcsúzása 
az otthontól és a Családtól. Szigetiig Károly: „Békesség 
néktek!" Dr. Tüdős István: Az Úrnak ajánljuk gyerme-
keinket ! Előfizetési ára egész évre 14 K. Az „Orle" és 
„Mele" tagjainak egész évre egyszerre előfizetve 12 K. 
Kiadóhivatal: Debreczen, Piacz-utcza 34. szám. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A gyomai ref. gyülekezet a mult 

hó 27-én megejtett választáson nagy szótöbbséggel Répás 
Pál faddi (Tolna megye) lelkészt választotta lelkipásztorrá, 
a ki új állását 1917 áprilisaiban foglalja el. 

Tanácsbírói t isztségre a dunántúli ref. egyház-
kerületben Szilassy Béla losonczi főgondnokot és Bihari 
Kálmán pozbai lelkészt választották meg. 

Gróf Tisza Istvánt dísztagjává választotta az Ame-
rikában alakult Cartereti és Chromei Magyar Református 
Egylet s ezt a tényt megható levélben tudatta a minisz-
terelnökkel. A sorok között ott vonaglik az érettünk 
aggódó szeretet tehetetlen fájdalma s a hazát féltő gond 
ós szomorúság. Itt közlünk néhány mondatot ebből a 
levélből: „. . . Idegenben bujdosó, munkás magyarok 
vagyunk. Esszük a hontalanság könnyes kenyerét. Bol-
dogok akkor vagyunk, ha a szülőföld felé tekinthetünk. 
Még boldogabbak akkor lennénk, ha minket is csata-
mezőkre vinne a magyar kötelesség és a vérünk lmllaj-
tásával pecsételnék meg hű magyar voltunkat. A szívünk 
az otthonlevőkével együtt dobog s ha otthon örülnek, 
örülünk mi is ; ha otthon aggódnak, aggódunk mi is. Ez 
idegen világban kálvinista hithűségünk s magyar hon-



szerelmünk az a két ródusi kolosszus, a melyek fényt 
szórnak utainkra. E kettős lángoszlop ad erőt, hogy vál-
lainkkal tartsuk az amerikai magyar kultúra pillléreit. 
E kettős eszme tanít arra, hogy a hazai rög a legéde-
sebb takarónk, hogy ott élnünk s halnunk kell. A kál-
vinista hithűségnek s a magyar hazaszeretetnek örök 
időkre igaz példányképét lelkes magyar szeretettel ünne-
peljük mi, cartereti és chroinei munkás magyar nép, 
Nagyméltóságú Miniszterelnök Urunkban. Nagyméltóságod 
csodás honszerelme, mint egy kitüzesedett szív, utat mutat 
nekünk az óczeánon túlra: jöjjetek haza 1 . . . A Minden-
ható áldja meg Kegyelmes Urunkat hosszú élettel s e 
hosszú életen át lássa boldognak a magyar nemzetet s 
a nemzet is lássa boldognak Nagymóltóságodat! . . . " 

Modern fegyverek — régi kincsek védelmére. 
A dunántúli ág. ev. egyházkerületi lelkészegyesület augusz-
tus 22-én tartott gyűlésén bizottságot küldött ki. a mely-
nek hivatása az, hogy végezze el egy ev. nyomda fel-
állításának előmunkálatait. Kimondta továbbá az egyesület, 
hogy múlhatatlanul szükségesnek tartja egy németnyelvű 
magyar egyháztörténetnek a kiadását, abból a czélból, 
hogy a külföld tájékozást szerezzen hazai prot egyházi 
viszonyainkról. 

Lelkészképesítő vizsgák. A dunamelléki ref. egy-
házkerületben az első és második írás- és szóbeli lel-
készkópesítő vizsgák f. hó 12—15. napjain lesznek. 
A vizsgára jövők szeptember 12-én d. e. '/. 8 órakor tar-
toznak a theol. igazgatónál, illetőleg ker. főjegyzőnél je-
lentkezni az igazgatói hivatalos helyiségben. 

Adományok. A vak katonák bibliáira Balla Erzsike 
Dunapataj 10, Soós Erzsébet 5, Turóczy Irma 1 K (Vargha 
Gyuláné útján), ifj. Jakab Sándorné, Dobszai Éva Csú-
záról 50 K. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémián szept. 7—9-én 
lesznek a pót- és javítókollokviumok. Szept. 16. és 18-án 
lesz az írás- és szóbeli alapvizsga. 19-én d. e. 9 órakor 
lesz a tanév ünnepélyes megnyitása a díszteremben és 
ezután a beíratás. Az előadások szept. 20-án kezdődnek. 

. Halasztás. A közoktatásügyi miniszter a képviselő-
házban kijelentette, hogy a középfokú iskolákban a tanév 
a nehézségekre való tekintettel szept. 15 én, az interná-
tussal bíró középfokú iskolákban pedig okt, 1 én nyit-
ható meg. 

A csurgói áll. segély, ref. főgimnáziumban a javító-
vizsgálatok szept. 15-én, a beíratások szept, 15-én I—III. 
oszt., 16-án IV—VI., 18-án VII—VIII. oszt. lesznek. 
Tandíj s más díjak 100 K egész évre; a köztartás 
díja 10 hóra ebéd- és vacsoráért 400 K. Ezek fele a 
beiratáskor, fele febr. 1-én fizetendő. Az internátus ka-
tonai kórház lévén, nem nyílik meg. 

Beíratások. A mezőtúri ref. főgimnázium igazgató-
sága ez úton közli, hogy a beiratásokat szeptember hó 
18—21-re halasztotta el. 

A dunamelléki ref. egyházkerület 6 gimnáziumá-
ban összesen 1813 tanuló volt a mult iskolai évben. 
Budapesten 635, Kecskeméten 308, Kiskunhalason 264, 
Nagykőrösön 297, Kunszentmiklóson (7 osztályban) 193, 
Gyönkön 106; vallásra nézve volt: 930 ref., 132 ev., 
326 kath., 382 izr. Ennyi nyilvános és magántanuló tett 
vizsgát. Érettségi vizsgát tett 91, legtöbb (37) Budapesten. 
A 91 tanuló közül sok volt a hadi érettségiző. Kevesen 
buktak. Theol. pályára most még kevesebben jelentkeztek. 
A tanárkarokban természetesen sok a változás. 14-en 

vannak hadiszolgálatban. Legsúlyosabb volt Nagykőrös 
vesztesége, egy kiváló tanár, Huszár György halt hősi 
halált. Minden értesítőben találkozunk gyászkeretbe fog-
lalt nevekkel. B. e. püspökünkről, Baksay "Sándorról 
mindegyikben van meleg megemlékezés. A meglévő in-
ternátusok, köztartások mindenütt nagy nehézségekkel 
küzdöttek, a díjakat mindenütt felemelik. Feltűnő, hogy 
Kecskeméten, mint a prospektusból látjuk, a jövő tan-
évben nem lesz konviktus. A szegény diákoknak segé-
lyeket adnak. Igen ! De ki ad nekik kosztot ? ! Leányok, 
a budapestit kivéve, mindenütt voltak, legtöbbnyire mint 
nyilvános tanulók. Kár, hogy ezekről nincs semmilyen 
kimutatás egy értesítőben sem. Ezután már nem szerint 
is ki kell mutatni a tanulókat, inkább más lényegtelen 
részleteket lehetne elhagyni. 

A nagykörösi és dunamelléki ref. elemi nép-
iskolai tanítóképző intézet értesítője az 1915—16. 
tanévről. Szerkesztette Váczy Ferencz igazgató. Az in-
tézet is megérezte a háború hatását. 66 beírt tanuló közül 
23 teljesített hadi szolgálatot; egy IV. éves tanuló, So-
mogyi Sándor, a mult évi őszi nagy olasz offenzíva al-
kalmával Görznél hősi halált halt. A rendes képesítő 
vizsgálat alkalmával mindössze 1 jelölt kapott oklevelet; 
volt ott is egy hónapig tartó előkészítő tanfolyam, a 
melyen 9 volt III. éves tanuló vett részt és nyert ok-
levelet. A tanulók közül 13 volt nagykőrösi, 12 pest-
megyei, 19 dunántúli, a többi megoszolt (13 vármegyé-
ből). A képezdének 5 rendes tanára van, a kik közül 
2 okleveles lelkész (az egyik az igazgató). A tanulók 
tetemes segélyezésben részesültek. Van az intézetnek 
internátusa, konviktusa, mindkettő a főgimnáziummal 
kapcsolatban. Az internátusban 15 képezdei növendék 
nyert elhelyezést, a felügyelő tanár, Szűcs Dezső, velük 
lakott és étkezett, ugyanő vezette a nehéz háborús esz-
tendőben a tápintézet ügyeit, a melyben 35—40 növen-
dék étkezett havi 28, később 34 K-ért, az internátusi 
díj 60 K. A növendékek tandíjat nem fizetnek. 

EGYESÜLET. 
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület hadifogoly-gyá-

molító munkájának egyik igen fontos ága a hadifoglyoknak 
küldött pénz közvetítése .Ennek módja a következő: A feladó 
elküldi a pénzt a hadifogoly pontos czímével a szövetség 
irodájába. Itt a legalacsonyabb árfolyamon átszámítják 
rubelre és a stockholmi, illetőleg petrogradi iroda útján 
elküldik annak a 25 Keresztyén Ifjúsági Egyesületi tit-
kárnak a czímére, a ki oroszországi hadifoglyaink kö-
zött végez kimondhatatlan áldásos munkát. Itt ismét a 
számtalan köszönő- és hálairatra kell utalnunk. A hadi-
foglyok a sok küldemény közül csak azt kapták meg, a 
mit a szövetség küldött nekik. A hadifogoly csak akkor 
kapta meg a más úton elküldött pénzt, a mikor a Világ-
szövetség titkára megsürgette. El is terjedt a Szövetség 
híre úgy idehaza, mint Oroszországban hadifoglyaink 
között, Naponta átlag 600 K-át küld el Oroszországba, 
s ennek az összegnek tetemes része olyan pénz, a mit 
hadifoglyaink úgy kértek hozzátartozóiktól, hogy a Szö-
vetség által küldjék számukra. Sok szülő hadifogságban 
levő fia útján értesült először a Szövetség munkájáról. 
A Szövetség természetesen nem vállal felelősséget semmi-
féle irányban sem az általa küldött pénzért, daczára ezen 
szép és kézzelfogható eredményeknek. Naponta átlag 
120—150 tudakozódás érkezik a Szövetség ( irodájába ; 
ezeket a legrövidebb idő alatt továbbítják. Úgy Olasz-, 
mint Oroszországból igen szép és érdekes feleleteket kap 



a Szövetség, a mik azt bizonyítják, hogy a Világszövet-
ség titkárai igen alaposan és lelkiismeretesen dolgoznak. 
Nagyon értékes a Világszövetség titkárainak az a szol-
gálata, hogy a körzetükbe tartozó fogolytáborokban ér-
deklődnek azon foglyok iránt, a kik hazulról még semmit 
sem kaptak. Ezeknek neveit felírják és közlik a buda-
pesti irodával. Eddig így több mint 12,000 hadifogoly 
nyert összeköttetést szülőivel vagy hozzátartozóival. A kiewi 
titkár, a mennyiben alkalma engedi, felírja a Kiewen 
átvitt magyar hadifoglyoknak és hozzátartozóiknak neveit 
s a hosszú névsorokat megküldi a Szövetség irodájának. 
Nagyon sok szülő nyert megnyugvást e gyors szolgálat 
útján és szerzett tudomást arról, hogy gyermeke egész-
ségesen, vagy sebesülten került-e orosz fogságba. Köl-
csönöket is adnak a Világszövetség titkárai hadifoglyaink-
nak. E kölcsönökről az eredeti nyugtákat megküldik. 
A pesti iroda felszólítja a hozzátartozókat fizetésre ós 
fizetés után kézbesíti nekik a nyugtát. Érdemes meg-
nézni a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének 
hadifogolygyámolító irodáját. Egyszerű, szűk kis szobában 
szinte zsúfoltan dolgozik a személyzet. Érdemes meg-
nézni az eredeti okmányokat, leveleket, érdemes meg-
figyelni a személyesen tudakozódókat. Rövid ottartóz-
kodás után csodálattal fogja mindenki tapasztalni azt a 
határtalan bizalmat, a mellyel a magyar közönség fordul 
a mi Keresztyén Ifjúsági Egyesületünk Szövetségéhez, 
a mely ezt a bizalmat lelkes, odaadó és teljesen ingyen 
munkájával a legteljesebb mértékben meg is érdemli. 
Az irodát Megyercsy Béla országos titkár vezeti. A pénz-
átutalásokat, az átszámításokat az iroda működésének 
megkezdése óta fáradhatatlan és önzetlen buzgalommal 
Magyary Kossá Ferencz intézi. Szentgály Antal mérnök, 
a ki 12 évig élt Oroszországban, a bizonytalan czímeket 
állapítja meg. Rajtuk kívül még három hivatása magas-
latán álló hivatalnok buzgólkodik és dolgozik, sok eset-
ben még a hivatalos órán is túl. Meggyőződésünk szerint 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek magyar Szövetsége 
evvel a munkájával is bizonyságot adott életrevalóságáról 
és minden szónál hangosabban hívja fel figyelmünket 
arra, hogy ebben a gyakorlati, önzetlen, szolgálatra kész 
keresztyén szellemben kell nevelnünk a magyar ifjúságot, 
ha biztosítani akarjuk nemzetünk jövőjét. Hisszük, hogy 
a magyar közönség és a magyar keresztyén egyházak 
meghallják ezt a figyelmeztetést és mihamarabb egyre-
másra fognak alakítani Keresztyén Ifjúsági Egyesületeket 
az ország minden részén. 

Mac Naughten Edgár, a Keresztyén Ifjúsági Egye-
sületek Világszövetségének megbízottja a napokban Buda-
pestre érkezett és tisztelgett Darányi Ignácznál, a duna-
melléki ref. egyházkerület főgondnokánál, a ki a Hadi-
foglyokat Gyámolító Irodának elnöke. Mac Naughten 
czélja a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek által a fogoly-
táborokban megkezdett munkának továbbfejlesztése, mi 
egyaránt kiterjed úgy?ja [megengedett szórakozás sok-
szorosítására, valamint a foglyok lelkiszükségleteinek 

kielégítésére. Mac ''Naughten, súlyt helyezve arra, hogy 
a prot. vezető férfiakat minél nagyobb számban nyerje 
meg, neje kíséretében felkereste a Kálvin-Szövetség 
világi elnökével együtt Földváry Elemért is péterii bir-
tokán és tájékoztatta az eddigi munka eredményéről és 
a czélba vett további lépésekről. Alig kell mondanunk, 
hogy a legszeretetreméltóbb fogadtatásban volt része úgy 
a háziúr, valamint neje Osztroluczky Elza úrnő részéréi. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Szűcs László ref. lelkész, ki a baranyahídvégi 
gyülekezetnek 27 évig volt hűséges pásztora, augusztus 
hó 23-án, életénen 76-ik évében meghalt. 

Vecsei (Jéza szabási ref. tanító, a 19. honvéd-
gyalogezred hadapródjelöltje, életének 23. évében augusz-
tus 7-én az északi harcztéren hősi halált halt. 

Bartba József kisbégányi (Bereg megye) ref. lel-
kész a sátoraljaújhelyi közkórházban hirtelen elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 
It. I . Hálásan köszönjük, de ebben a tárgyban már egyszer 

kimerítően elmondtuk a magunk álláspontját. — — ö. A jövő 
héten itthon lesz felelős szerkesztőnk, az ö szakmája ebben a 
kérdésben a kimerítő tájékoztatás. Szíves türelmét kérjük a jövő 
vasárnapig. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

PÁLYÁZAT. 

Pályázati h i rdetés . 
A dunamelléki ref. egyházkerület alsóbaranya-bács-

szlavóniai egyházmegyéjébe kebelezett nikinczii (Szerém 
vm.) református missziói lelkészi állásra pályázati hir-
detés. Javadalom: 1. A nikinczii református egyháztól: 
1. Természetben lakás és kert. II. A dunamelléki ref. 
egyházkerülettől: 1. Állandó évi segély: 1000 K. 2. Úti 
átalány 200 K. III. A református egyetemes konventtől, 
míg az összeg fedezete rendelkezésére áll: 1. Javadalom-
kiegészítés 600 K. 2. Működési pótlék 600 K. 3. Úti 
átalány 200 K. — A pályázati határidő 1916. szeptem-
ber 30. 

Az állomás püspöki kinevezés után azonnal elfog-
lalandó. 

Pályázati kérvények Tóth Sándor espereshez Bács-
feketehegyre kiildendők. 

Budapest, 1916 augusztus 29. 
Petri Elek, 

J püspök. 



H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
köz ontjában. A mult évben újonnan épült minden modern 
kényelemmel felszereU hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a & & és >j& & & & & & & 

„Cserkés^híradót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyüía, 
Előfizetési ára egész évre \ K 50 fíll., kül-
dendő Záborsfcky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

KÜNZ JÓZSEF ESTARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sa rok 

Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri és női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I„ 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEOER 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 Szent sír 
lovagja és Ferencz Józsefi end lovagja. 
(\ párisi, bécsi, pócsi stb. kiállításokon kilüri 
tetve. Kedvező fizetési feltételek melleii ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszert! (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 lcgmérsékeltebb 
írban teljesít. Orgona jókatban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3 — 

Akarsz-e diadalmaskodni. írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.—^ 

A val lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás fá ja . írta Takács Miliály —.10 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.10 
203. Utolsó órában. írta Ujlaky Vilma —.10 
204. A japánok apostola. Irta Marjay Károly . . —.10 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.10 
206. Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . . . —.10 
207. A kik az Istent szeret ik . írta Fejér Endre . —.10 
208. Az igazi istentisztelet. írta Kirner A. Bertalan —.10 
209--210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . . . —,20 
211. Az az egy is elesett. írta Kiss Géza . . . . —.10 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.10 
213. A hétpecsétes könyv. írta Bitay Béla . . . —.10 
214. Élet a halá lban. írta Marjay Károly . . . . —.10 
215. Napoleon vallástétele. írta Marjay Károly . . —.10 
216. Husz János. írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.10 
217. A hazai , fö ld . Irta Lengyel Gyula * —.10 
218. Janesi . írta Losonczy Lajos . . . . . . . —.10 
219. Aes Janesi. írta Szabó Miklós —.10 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.10 

Szíves megrendelésehet Kér 

Hornyánszky Viktor könyvhiadótiivatala 
Budapest, V. Ker., fihadémia-uteza 4. sz . 

Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának ze«g 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e s i á B o s h a r m Ó E i i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m m \ — villamos erőre berendezel ! — hangszargyár. 
cs.éskir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

, Lanczíhd-u. 5. sz. Gyár: Ontőház-u. 2. sz. 
'ovábuá ajánlja sajat g\ árában készült elismert legkiválóbb minőségű összes-
lúros-, vonós és fúv. hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett 

mely ál-
tal bár-

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (biztos siker.) Kezes 

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hant-szerré álta-
lam konstrnáItatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutám os árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék miu-
dwi egyes hangszerről külön, kivá 

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = = = = 
és kicsinyben 

T e l e f o n 81—20. 
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Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

® 

® ® ® 
® 

® 

E.BRE.SZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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. ® 
® 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás elien, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyős feltételek melleit. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én:' 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593'31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást iilető részt) 735,98031 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,13282 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000--
1000.000,000"-

88.450,000--

K 
K 
K 

19.200,505 - K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kiűzetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
, „ * jégben „ „ . 
Eletüzlet állománya 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete* alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVI8ELES Í 4 

Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 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. 

Az 1916/17. tanévre szóló 

aKönyv 
es 

tanszerjegyzék 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve Küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházKerület főbizomá-
nyos protestáns isKolai KőnyvberesKedése 

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 k i t ű n ő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

f f HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

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

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
s z ö v e t k e z e t tartozik 60 m i l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 
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Divatos 
ruhaaljah 
Egyszínű epongeból . 26.50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból , 30, 40 
Sima len vászonból . 40.—• 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 8 0 . -
Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőK és Katonatiszteit 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

Tankönyvek 
főképen a Dunamelléki Ref. Egyházker. iskolái 
számára g y o r s a n és e l ő n y ö s e n beszerezhetők 

KÓkai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3 
A Dunamelléki Református Egyházkerület 
tankönyvkiadványainak f ő b i z o m á n y o s a 

: Az új árjegyzék ingyen! _: 

m 
m m 

m 
m m ksi 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 4 7 1 2 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZId SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 
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Az Élet Könyvéből . 

„Vigyázzatok ós imádkozzatok." 

Márk. 14. r. 38. v. 

Mindnyájunknak van egy végtelenül értékes kincse : 
az Istentől nyert lélek. Erre gondol Jézus, a mikor azt 
mondja : vigyázzatok. Márk 13. és 14. fejezetében ötször 
mondja az Úr : vigyázzatok. Jeruzsálem vesztét jósolja. 
Kő kövön nem m a r a d . . . Hallani fogtok háborúkról, de 
azért ne féljetek. Földindulások lesznek, éhség és nyo-
mor ; hatalmasságok omlanak p o r b a . . . ne féljetek, csak 
vigyázzatok. Törvényszékre adnak titeket, gyűlöletesek 
lesztek az én n e v e m é r t . . . Ne aggódjatok, csak ügyel-
jetek. vigyázzatok. E proféczia után Bethániába megy 
Jézus, baráti szívek szelíd körébe s míg ott egy hálás-
szívű nő drága nárdus-olajjal kedveskedik, azalatt Júdás 
kialkussza a papoknál az árulás diját. Az utolsó vacsora 
búcsúünnepsége után a G-ecsemáné lombjai alatt elhang-
zik az utolsó figyelmeztetés: vigyázzatok. 

Mire vigyázzatok? Mire vigyáznátok másra, mint 
arra a végtelenül nagy kincsre, a mely az emberi lélek. 
Nézzetek széjjel magatok körül. Ez a világ a forgandó-
ság hazája. Fény és árny kergetik egymást, mosoly és 
fájdalom, himnusz és gyászének, gazdagság és nyomor 
egymás mellett járnak. Ebbe a kavargó, kráterek fölött 
járó, sistergő és zakatoló világba a teremtő Isten böl-
csessége egyetlen nagy pozitívumot, egyetlen rendületlen 
tényt állított s azt akarta, hogy kaczagás és könnycsepp, 
bíbor és koldusrongy, béke és háború: mind-mind neve-
lődésének, kifejlésének, tökéletessé lételének eszköze 
legyen. Mert azt vár ja tőle, hogy rendületlen szikla le-
gyen, a mely virágos rétről és kopár hegyomladékból 
egyforma készséggel, egyforma lendülettel szárnyal a 
levegőégbe . . . az örökkévalóságba . . . Ez az ünnepélyes 
valóság nem más, mint az öntudatára eszmélt, önértékére 

ismert emberi lélek. Ennek szól ez a szívre nehezedően 
komoly intés : vigyázzatok. 

Örködéstek férfias és bátor legyen s ne úgy vigyáz-
zatok, mint a kiket viziók gyötörnek s rettegés miatt 
nem jön a szemükre álom. Ez nem éberség volna, hanem 
álmatlanság, nem virtus lenne, hanem gyávaság. 

Vigyáznunk kell, hogy lelkűnkről le ne liorzsolód-
janak égi származásának jegyei, el ne torzuljanak azok 
a vonások, melyek Isten képmására emlékeztetnek. Vi-
gyáznunk kell, hogy lelkünk olyanná fejlődjék öröm nap-
sugarában, szenvedés borújában, hogy az Elő Isten gyö-
nyörűségét lelje benne. 

* 

Imádkozzatok! 
A míg a vigyázás főképen csak passzivitás, moz-

dulatlanság, addig az imádkozás ennek épen ellentéte. 
De az. imát is vigyázásnak kell megelőznie. 

Őrködöm, hogy az élet útjain megőrizzem lelkem-
nek tiszta ünneplő ruháját, hot™" gyen bizalmam, fiúi 

ni a Mennyei Atya 
olyan szégyen ér, 7 

atlan vendégét, a ki-
erülsz ide, nincs né-
kell, hogv tisztátalan 

méltóságérzetem mindenkor od; 
színe elé s ne kelljen félnem, 
mint az evangéliumi mennyegző . 
nek ezt mondták: Barátom, hogy 
ked mennyegzői ruhád! Vigyáznc 
ruhám miatt ne kelljen kerülnöm a Mennyei Atya házát. 

Az imádságról sok embernek igen hanyag fogalmai 
vannak. Sok ember úgy értékeli, uint a rossz fiú a gyer-
meki kötelezettséget: csak akkor jut eszébe, hogy atyja 
is van s csak akkor ír haza, mikor fogytán van a zseb-
pénze. Sok ember olyasminek nézi az isteni kegyelem 
és irgalom tárházát, mint a mentőegyesületet: akkor 
hívja, mikor baleset érte. 

Eleinte a tanítványok is úgy vélekedtek az imád-
ságról, hogy az csak a bajba jutott, megszorult ember-
nek alkalmi segélykiáltása (mindenesetre az is, de nem 
csak az). Első imájuk, midőn a viharzó tengeren így kiál-
tottak f e l : Uram, tarts meg minket, mert elveszünk — 



csak egy alkalmi feljajdulás volt. Sokáig kellett még 
Jézussal lenniök, mire megsejtették az imádkozás valódi 
értékét s így szóltak : Uram, taníts meg minket imádkozni. 

Az imádkozás a lélek állandó erőforrása. Napi bo-
lyongásaink' után az imádságban szállunk le ismét lel-
künk mélységeibe s lépünk a Mennyei Atya színe elé. 

Imádságban viszem Isten elé boldogságomat és 
kínjaimat . . . Uram, nincs-e ellenedre az, a hogy én 
örülök? Ha igen, akkor teremts bennem tiszta szívet s 
én vigyázok, hogy el ne felejtsem szavadat. Istenem, 
ha Te úgy látod, hogy kishitű és gyenge vagyok a 
kereszthordozásban, az erős lelket újítsd meg bennem, 
hogy hős legyek. 

A mint igaz, hogy a hivő imádság meghajlítja az 
eget, úgy igaz az is, hogy az imádságban tanulom meg' 
a magam akaratát Istenéhez hajlítani, ott tanulom meg 
a legnehezebb leczkét: szívből azt mondani, hogy ne az 
én akaratom legyen meg, hanem a Tied. Behunyt szem-
mel, vakon bízva nyújtom oda kezemet Istennek: Uram, 
vezess, a hogy jónak látod, örömben, vagy búban . . . 
mindegy! én a Te utadon megyek. 

A mennyei Atyával való ilyen együttlét után le-
győzhetetlen erővel megyek tovább utamon, a mit az a 
tudat és nyugalom ad, hogy áldás és kereszt egyaránt 
javamra lesz. Felemel a gondolat, hogy nem kényez-
tetett gyermeke vagyok az Istennek, hanem bölcsen ve-
zetett fia, a kivel jót akar nemcsak öröm, hanem próba 
árán is. 

Egy nagy keresztyén prédikátor ilyenformán de-
finiálta az imádkozást: a léleknek azt a munkáját, a 
mely testet, ösztönt természetfeletti szépségbe és fénybe 
öltöztet, — imának hívjuk. 

Ha megtanulok imádkozva vigyázni, ez lesz énekem: 
érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém lett. 

/Fiers Elek. 

EGYHÁZI MEGÚJHODÁSUNK EGY NAGY 
KÉRDÉSE. 

Minden tájékozott ember tudja, hogy egyházunk 
nagy belső reneszánsz kezdetén áll. Az a kevés ember, 
a kinek még magyarázni kell, hogy milyen nagy szükség 
volt és van a megújhodás folyamatára, igazán nem tar-
tozik a számottevők közé. A tekintetben is meglehetősen 
kialakultak a vélemények, hogy akárhányfelé szét is kell 
ágaznia a megújító életáramlatnak, hogy egyházunk min-
den baja és szükséglete megkapja a kívánt segítséget, 
a forrás, a melyből fakadnia kell ennek az áramlatnak, 
csak egy lehet: az egyház tagjainak egyénenkint meg-
újult lelki élete. Intenzív, öntudatos, teljes keresztyén 
hitélet az egyénekben: a míg ez nincs meg, reménytelen 
minden más egyházfejlesztő vagy erősítő munka. 

Ebben a programmban természetesen nagy ítélet 
foglaltatik a mögöttünk levő állapotra. Azt jelenti ez a 
kitűzött feladat, hogy a mint reánk maradt az egyház, 
nagy zömében nélkülözte az erőteljes, gazdag hitéletet. 

Abban a lelki világban, mely jellemző öröksége egyhá-
zunk legújabb múltjának, van sok értékes, nagy és ne-
mes vonás, de ezek az értékek egy hajdani vagyon fogyó 
maradványai, nem pedig valami nagy gyarapodásra és 
kamatozásra képes eleven tőke. Állóvíz volt — és az 
még mindig nagy mértékben — híveinknek a „vallásos-
sága". A forrásai, messze valahol, nagyon magasan fa-
kadtak és bőségesek voltak, de az ár elakadt és a modern 
világ hőségében párologva apad. A hol falusi konzerva-
tivizmus és a kollektív élet nagyhatalma: a szokás támo-
gatják, ott még erőteljes ennek a szövetségnek a révén. 
De a hol a városi élet hatása érvényesül s az élet indi-
vidualista, a hol az egyént nem köti már annyira az, a 
mit apáitól látott s a mit mindenki mástól lá t : ott gyors 
sorvadásnak indul az átvett és gyakorolt kegyesség. 

A baj oka — s ez egyúttal az orvosságra is rá-
mutat — nem lehet más, mint az, hogy valamiképen 
egyházunk nagy zöme és a keresztyénség ősi, eredeti 
erőforrásai között megszakadt az összeköttetés. Nem volt 
életérintkezés közöttünk és az Új-Szövetség világa között. 
Ezt kell megint megteremtenünk. Folyamatban is van már 
és évről évre nő terjedelemben és súlyban az a proczesz-
szus, mely az evangélium eredeti gazdag, teljes hatalmát 
juttatja érvényre mind több és több egyéni életben. 

Ennek az „evangelizáló" újraéledésnek a teljes si-
kere azonban minden illetékes munkása számára felvet 
| gy nagyon komoly kérdést, melyre reá szeretnék mutatni 
e sorokkal. A kérdés nagyon beható, rendszeres utána-
járást kíván. Itt meg kell elégednünk azzal, hogy a sze-
mébe nézünk és öntudatossá tesszük. Elsősorban erre 
is van szükség. A gyakorlatban, egyéneknél és egész 
gyülekezeteknél mindenki birkózott már ezzel a kérdés-
sel, a kinek dolga volt hitéletünk megújításának a mun-
kájával. De nagy hátrány volt mindig az, hogy nem 
gondoltuk át a kérdést világosan, tudatosan. 

A kérdés ez : hogy viszonylik az Evangélium s a 
belőle áradó élet híveink meglevő hiányos és elégtelen 
lelki világához? Hogy hogy viszonylik egy istentagadó 
lelkivilágához vagy egy olyan emberéhez, a ki ha gon-
dolatban nem is, életében annál inkább megtagad minden 
istenit: ez sokkal könnyebb kérdés volna. De ez a tisz-
tázandó probléma: azokhoz a tisztes életű, buzgó lelkű, 
zsoltáros emberekhez, a kik, ha fogytán is, szerencsénkre, 
mégis szép számmal vannak még, de a kikkel még sem 
lehetünk megelégedve, mert kegyességük, mint mondottuk 
egy naplementének tűnő fénye, nem pedig a felkelő nap 
diadalmas sugárzása, ezekhez az úgynevezett „jó egyház-
tagokhoz" hogyan viszonylik az az élethatalom, melynek 
uralomra kell jutnia soraink felett? 

Egyfelől bizonyos, hogy az Evangélium megújult, 
erőteljes érvényrejutása hoz új dolgokat, a mik hiány-
zottak ebből a lelkivilágból. Ez a kérdés egyszerűbb 
oldala. De másfelől nem lehet az evangélium mindenestül 
fogva „nóvum" ezzel a lelkivilággal szemben, mert hiszen 
annak értékes elemei szintén evangéliumi örökségek. De 
mik ezek ? 



A mi az előbbi kérdést illeti, röviden azt mondhat-
juk talán rá feleletül — óvatosan szólva, mert hiszen 
temérdek és fontos kivétel felett elnyúló általánosságban 
beszélünk •—, hogy híveink kegyességében meglehetősen 
háttérbe szorult és erejét vesztette az, a mi a keresztyén-
ségben speczialiter keresztyén. A Jézus Krisztus személyi-
ségének jelentősége híveinek belső életében, halálának 
kihatása lelkiismeretünkre, feltámadásának „ereje" ós 
„haszna" — olyan elemek, a melyek elméletileg távolról 
sem ismeretlenek (nem arról van szó, hogy nem tanultak 
volna ezekről), de gyakorlatilag egyáltalán meg nem ta-
pasztalt valóságok hiveink legjobbjainál is nagyon sok 
esetben. Ezekre nem egyszer, mint egész új dolgokra 
eszmél fel a magyar kálvinista ember, ha életbevágó 
módon elébe terjesztik. 

Évekkel ezelőtt egy hírneves külföldi keresztyén 
vezérférfiúval utazgatva az országban, egy kirándulás 
alkalmával betértünk egy magános malomba friss tejet 
inni. Útitársam tolmácsolásom útján beszélgetésbe bocsát-
kozott a jóképű, derék molnárral. Római katholikus em-
ber volt. A beszélgetés egy-kettőre vallási kérdésekre 
fordult s útitársam egyszerű szavakkal, de megkapóan 
beszélt arról a molnárnak, hogy milyen dicsőséges dolog 
abban a Megváltóban hinni s 0 neki szolgálni, a ki közös 
Ura rómaiaknak ós reformátusoknak egyaránt. „Erre mi-
felénk", szól oda hozzám a molnár, „a reformátusok nem 
hiszik így az Űr Jézust." Egyházunk egyik kerületi gócz-
pontjának a tőszomszédságában, reformátusoktól sűrűn 
lakott vidéken voltunk. 

Nemrégen az erdélyi egyházi élet egyik neves vezér-
embere mondotta el beszélgetés közben, hogy milyen 
megütközést keltett környékének református közvélemé-
nyében, a mikor Majláth püspök hatása alatt (első évei-
ben) a róm. kath. templomokon ilyesféle felírások kezdtek 
megjelenni: „Jézus a mi üdvösségünk", „Jézus a mi 
reménységünk" stb. Ez már sok, még a római katholikus 
egyháznál is! — így gondolták. 

Lehetne százával idézni példákat. Szinte minden-
napi tapasztalat, hogy ezzel az idegenkedő kritikával 
találkozik buzgó, egyházias hivek részéről is az evange-
lizáló mozgalom: „Minek beszélnek mindig Jézusról?" 

Ezzel szemben meg kell csinálnunk a leltárát a 
meglevő élő hittartalomnak. Elevenen megmaradt a jó-
ságos isteni gondviselésben való hit. Inkább az élet külső 
körülményeire vonatkozólag természetesen, termésre, egész-
ségre, gyermekáldásra stb. mint belső lelki szükségletekre. 
Itt érvényesül a predesztináczió gondolata is, megfosztva 
természetesen tulajdonképeni tartalmától Isten üdvözítő 
és országát diadalra vezető örök végzésétől. Nagy hatalma 
van a lelkek felett az isteni igazságszolgáltatás gondola-
tának is. Ez a megalapozása a legtöbbször az erkölcsi-
ségnek. De hiányzik megint a felfogás keresztyén szel-
lemisége : külső áldások és külső csapások fejezik ki 
Isten jóváhagyását vagy ítéletét. Es hiányzik a megiga-
zulás ós újjászületés nagy „örömhíre", mely szerint a 
„harag" alól van átmenet a „kegyelem" világába. Van 

némi bizonyosság a lélek halhatatlanságáról, sajnos, az 
„élő reménység" erőteljes vigasztalása nélkül. Jobbadán 
csak az énekünk tud arról, hogy „örömökké" változhat-
nak félelmeink a nyitott sírnál. A valóságban legjobbjaink 
is vigasztalanul, legfeljebb „megnyugvással" állnak a 
halál sötét rejtélyével szemben. 

Mindez csak nagyon felületes portyázás egy olyan 
kérdés területén, melyet alapos munka alá kellene venni. 
Ilyen elnagyolt szemle után is talán abban lehet össze-
foglalni benyomásainkat, hogy hiveink nagy részében élő 
ereje van sok mindennek, a mit az újtestamentum az 
ó-tól vett át örökségképen, de elerőtlenedett az, a mi 
jellegzetesen az Új-nak az ajándéka. Vagy talán helye-
sebb volna ez a megkülönböztetés: jellegzetes kegyes-
ségünkben van meglehetős ható szerepe olyan elemeknek, 
a melyek (hogy a Harnack népszerűvé vált kifejezéseit 
használjuk a „kettős evangéliumról") a Jézus által hir-
detett Evangélium tartalmát teszik (de ezek az elemek 
is elerőtlenedve, eldurvulva kerülnek elő); de nincs ható 
szerepe azoknak az elemeknek, a melyek a Jézusro7 szóló 
Evangélium tartalmát teszik. A miket Jézus földi életében 
tanított, azok némileg vérünkben vannak még. De az, a 
mi Jézus Krisztusból a benne hivők lelkében kibontako-
zott. a mikor mint egész, befejezett reveláczióra tekin-
tettek vissza 0 reá és róla szerzett élményeikre, ez hiány-
zik belőlünk. 

Kétségtelen, hogy ez az utóbbi volt mindig a ke-
resztyénség tulajdonképeni ereje (ha már különválasztva 
mérlegeljük a kettőt). És az is bizonyos, hogy egyházi 
újraéledésünk ennek a hiányzó gazdagságnak a vissza-
szerzésétől függ. 

A gyakorlati jelentősége abban van a felvetett kér-
désnek, hogy két szélsőség között kell megtalálnunk a 
kötelesség útját. Az egyik szélsőség (és nem egy gya-
korlati példából ismerjük már) abban állana, hogy csak a 
hiányokat látnók és semmi meglevő értékkel nem szá-
molnánk. Ez más szavakkal azt jelentené, hogy evange-
lizáló mozgalmainknak úgy kell közelednie híveinkhez, 
mintha pogányokhoz mennének, mintha egészen új val-
lást hirdetnének nekik. 

A másik szélsőség volna: a meglevő értékeket any : 

nyira (túl-)becsülni s a nagy szegénységet annyira szé-
pítgetni, hogy kimondjuk véleményünket: „a magyar 
természetből következik, hogy lelkivilágunkban ezek a 
gondolatok dominálnak, mások meg nem. A turáni men-
talitás nem veszi be a „krisztoczentrikus" kegyességet". 

Alapos utánajárással ki fog tűnni, hogy nem faji 
sajátosságunk a keresztyénségünknek ez a vérszegény-
sége, hanem történeti okai vannak. Vagy bizonyos theo-
logiai irányzatok hatása szülte, melyek a mult nemzedé-
keket nevelték. Vagy egyszerűen arra kell visszavezetnünk, 
hogy az egyház nem dolgozott tulajdonképeni feladatán, 
tagjainak építésén, mert el volt foglalva figyelme politikai 
nagy érdekekkel; s az így elhanyagoltan maradt mezőn 
hamarabb kivesztek azok a plánták, melyek állandó gon-
dozást igényelnek, mert ajándékképen kerültek egy ma-



gasabb világból az emberi szív talajába, míg jobban 
megmaradtak azok a plánták, a melyek valahogyan ma-
gából ebből a talajból is kisarjadzanak. (Régebbi dogmati-
kusok a „természetes vallás", az „egyetemes kijelentés" 
neve alatt ismertették azt, a miben a mi „református 
keresztyén" vallásosságunk állani szokott.) 

De ha megvoltak ezek a történeti okok, itt a tizen-
kettedik órája, hogy jóvá tegyük káros hatásaikat és 
felemeljük ismét, mert nem most jutna fel oda először, 
egyházunk belső életének színvonalát a keresztyénség 
teljes, eredeti gazdagságának a magaslatára. 

De ép úgy ki fog tűnni a kérdés alapos tanulmá-
nyozásából az is, hogy ebben a munkában számolnunk 
kell a pozitívumokkal, melyek annyira, a mennyire még 
éltetik híveinket. Ezeket a meglevő élő elemeket a maguk 
teljes nagyságában, gazdagságában kell méltányolnunk 
és úgy kiegészítenünk azután a hiányzó még nagyobb és 
még gazdagabb elemekkel. 

• Nem azt kell, hogy kiérezze munkánkból a buzgó 
lelkek megmaradt serege, hogy az ő eddigi vallásossága 
helyett valami merőben újra akarjuk elvezetni, hanem 
azt, hogy az ő eddigi vallásossága sokkal többet rejtett 
magában és sokkal többet nyújthatott volna neki, mint 
gondolta és mi erre vezettük őt reá. 

Ismétlem, csak eszméltetésképen akartam rámutatni 
futtában erre a nagy kérdésre, egyházunk gyors és egész-
séges megújhodásának talán legnagyobb kérdésére, mely 
megérdemelné legtapasztaltabb munkásainak és legkép-
zettebb gondolkozóinak beható tanulmányát. 

I f j . Vidor János. 

MIT TEGYÜNK ERDÉLYI TESTVÉ-
REINKÉRT? 

Kigyuladt körülöttünk a világnak az a tájéka is, 
a honnan eddig csak füstszag érzett. 

Erdély hegyi ösvényein Janku martalócz unokáinak 
hosszú sorai kígyóznak. A völgyek homályában íyenekii-
lők vonatának nyugtalan dübörgése üti a taktust a ma-
gyar föld szívveréséhez. A távolba vesző vidéken székely 
házak, magyar kálvinista templomok lángjától ölt piros 
arczot a türelmes égbolt. Itt közöttünk hontalanok árnyé-
kai imbolyognak. Pihegő anyák, éhező gyermekek, véreink 
keresnek testvéri hajlékot, segítő kezet, egy darab kenye-
ret. Annyi idejük sem volt, iiogy vándorbotot vegyenek 
a kezükbe . . . 

A tigrisek már vonulnak a Királyhágón át a far-
kasok e l é . . . Új tanítások íródnak, honvédek vérével, 
nemzedékek számára, — a kötelességről. 

A hol ilyen tanítások vannak, ott mi nem eshetünk 
abba a tévedésbe, hogy kitanítani akarjunk valakit a köte-
lességről. Ez szerénytelenség volna. Es felesleges. 

Magyar kálvinista Sión ! Te tudod, mi a kötelessé-
ged, Te érzed, hogy elérkezett számodra a bizonyságtevési 
alkalom. Most megmutathatod testvéri áldozatkészségedet, 

Mi tudjuk, hogy itt mindenki meg fogja tenni a 

kötelességét. A Prot. Egyházi és Iskolai Lap egyszerűen 
csak kijelenti illő szerénységgel, halk szóval, hogy a szer-
kesztőség készséggel közvetíti, czéljához juttatja az Er-
délyből menekülő református lelkészek, tanítók s más 
hitsorsosaink családjainak segélyezésére szánt adományo-
kat. Szerkesztőségünk a maga részéről 50 K-\sd ezennel 
megnyitja az adakozást. 

Menekült lelkész- és tanítótestvéreink munkaalkalma-
kat, megélhetési módot keresnek, ilyen tárgyú ajánlatokat 
készséggel közvetít s a segélyezést szervezi a Kálvin-
Szövetség titkári hivatala (IX., Ráday-u. 28). 

Büszkén szögezzük itt le azt a tényt, hogy egyház-
társadalmunk körében nem volt szükség segélyakczió 
megindítására. Megindult az magától mindenütt. Buda-
pesten a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület ós a Bethánia-
Egyesület szállást ad helyiségeiben menekült családok-
nak. — Nagy Ferencz, a pesti egyházmegye esperese 
meleghangú adakozási felhívást bocsátott ki s ő volt az 
első, a ki a maga gyülekezete (Veresegyháza) részéről 
160 K-t küldött hozzánk a menekültek segélyezésére. 

Az újvidéki református egyház jelentette, hogy egy 
menekült lelkészt vagy tanítót alkalmaz megfelelő foglal-
kozásra, kinek ellátásáról s némi jövedelemről gondos-
kodik. — Mády Lajos újpesti lelkész szállást és ellátást 
ajánlott fel egy menekült lelkészcsalád számára. — Sáfár 
Béla váczi lelkész lakást ajánlott fel. —s —k. 

BELFÖLD. 

Kell-e a Le lkészegyesüle tnek kongres szus t 
t a r t an i? 

A Lelkészegyesület volt az, a mely legjobban nyil-
vántartotta a ref. lelkészi kar anyagi helyzetét és kért, 
követelt, sürgetett mindig mindenhol, kérve a meghall-
gattatást. 

Most, hogy az adócsökkentési segélyre az egyházak 
berendezkedtek, milliókra tehető kárt szenvedett a lelkészi 
kar. Ezt a kormány is elismerte, a mikor az ismert se-
gélyt kiutalványozta. Ez azonban csak csöpp a tengerbe. 
Vájjon ki vegye fel most a tárgyalások elejtett fonalát, 
ha nem a Lelkészegyesület? 

A Lelkészegyesület volt az, a mely a szekularizá-
ezió kérdésének a felvetésével óriási módon siettette az 
úgynevezett Altruista Bank megalakítását, most a háború 
feltótlen előtérbe állítja a földkérdés problémáját. Ebben 
az irányban is kell valami egyöntetű megállapodásra jutni 
a lelkészi karnak, honnan várjuk azt, ha nem a Lelkész-
egyesülettől ? 

A Lelkészegyesület határozottan kibontotta a bei-
misszió zászlaját és úgy lépett fel a ref. egyház előtt, 
mint a ki nemcsak legilletékesebb ennek a kérdésnek a 
vezetésére, de hajlandóságot is érez erre. Most itt van 
előttünk egy óriási munkamező. A hazatérő hősök, az 
itthon maradt özvegyek, árvák ügye, lelkigondozása. A há-
ború iitütte sebek gyógyítása. Az ifjúságunk olyan irányú 



szervezése, a mely biztosítékot nyújt arra, hogy egyhá-
zunk tagjai elég erősek lesznek lélekben a jövő elkép-
zelhetetlen terheinek hordozására, sőt a mostani borzalmas 
pusztulás daczára is egy jobb jövő olyan biztos alapjait 
rakhatják le, a minőt semmi zivatar se fenyegethet meg-
semmisüléssel. 

Az adócsökkentési tíz év első korszaka mindjárt 
lezáródik. Minő irányelvek alapján menjük neki a máso-
dik tíz évnek? 

Csak egy pár kérdés, a mely ott ég mindnyájunk 
lelkében s a melyekre — mint legilletékesebb tényezőtől 
— feleletet, sőt irányítást a Lelkészegyesülettől várunk 
és kérünk. 

Egy 0RLE-tag. 

A tolnai ref. egyházmegye közgyűlése. 

A tolnai ref. egyházmegye augusztus hó 29-én tar-
totta meg Szekszárdon a vármegyeház nagytermében 
közgyűlését Kátai Endre esperes és dr. Szilassy Aladár 
v. b. t. t. elnöklete alatt. 

A közgyűlésen a lelkészi kar, egy élemedett beteg 
tagját kivéve, teljes számban megjelent. Nem úgy azon-
ban a közgyűlés világi tagjai, a kik jórészben hivatalnok 
emberek lévén, a mai idők miatt csak feles számban 
jelenhettek meg. 

A tárgysorozat 37 pontból állott, melyek legnagyobb 
részben a megszokott ügykörben mozogtak, kivévén a 
reformáczió 400 éves megünneplése és a nagygerezsdi 
egyezség ügyét, melyeket elég széles alapokon és nagy 
érdeklődés mellett tárgyaltak le. 

A reformáczió 400. évfordulójának megünneplésére 
nézve elfogadta a 'közgyűlés azon javaslatot, hogy az a 
gyülekezeti élet külső megnyilvánulásaiban is minél szé-
lesebb körökre kiterjedve ünnepeltessék meg, azontúl 
pedig úgy a magyar ref. közegyház, mint különösen a 
mi dunamelléki egyházkerületünk budapesti egyházában 
monumentális intézmények létesítése által megörökíttessék. 

A nagygerezsdi egyezség megszűntével traktus gyű-
lésünk azon előadói javaslat álláspontjára helyezkedett, 
hogy magyar ref. egyházunk lehetőleg a két prot. egy-
ház közötti testvéries viszony ápolására, fönntartására 
törekedjék, azon filiálisokban vagy fiókegyházakban pedig, 
a hol mindkét felekezetnek vannak nagyobb számmal 
hivei, igyekezzenek felső egyházhatósági jóváhagyás mel-
lett egyezséget kötni mindkét felekezet jogos igényeinek 
kielégítésére. 

Volt még az esperesi jelentésnek egy szokatlan, 
vagy legalább -is nagyritkán előforduló tárgya. Ugyanis 
a lelkészi karnak egy magát megnevezni nem akaró 
tagja 400 K-t ajánlott fel a traktusnak oly czélból, hogy 
abból 100 K a traktus nevében a nemrégiben hírlapikig 
tárgyalt és még ezután megvalósítandó lelkész- és tanító-
betegsegélyző-intézmény javára tartassék fönn és annak 
idején folyósíttassék. 300 K pedig — tekintettel a mai 
idők rendkívüli drágaságára — a gyűlés napján rend-^ 
szerint tartatni szokott közebéd költségeire fordíttassék, 

hogy a drágaság miatt azt beszüntetni ne kelljen. Az 
egyházmegyei közgyűlés a világi elnök indítványára a fel-
ajánlott 400 K-t hálás köszönettel elfogadta, a kitűzött 
czél első részéhez készségesen hozzájárult, a második 
feltételt azonban oda módosítja, hogy a 300 K az egy-
házmegye közpénztárába helyeztessék és alkalmilag majd 
közegyházi jótékony czélokra fordíttassék. Az 'egyház-
kerületi közgyűlésre képviselőkül Szakács Imre ós Kovács 
Sebestyén Enclre tanácsbírák küldettek ki. 

A közgyűlés délelőtt befejeztetett, délután 4 órakor 
bírósági ülés volt, melyen érdemleges bírósági tárgyalás 
nem volt, hanem csak az időszaki bíróság alakíttatott 
meg. K. 

A fe lsőbaranyai ref. egyházmegye közgyűlése . 

A felsőbaranyai egyházmegye augusztus 29-én tar-
totta évi rendes közgyűlését Harkányban. Már előző na-
pon szép számmal összegyülekeztek a közgyűlés tagjai, 
hogy a bizottsági üléseken, előértekezletekén megbeszél-
jék a fontosabb tárgyakat és így előkészítsék a gyűlés 
nyugodt és gyors lefolyását. Főként e fontos előértekez-
leteknek tulajdonítható, hogy a gyűlés a 62 pontból álló 
tárgysorozatot alig pár óra alatt teljesen letárgyalta. 

A gyűlés megalakulása és megnyitása után az 
újonnan választott lelkészi tanácsbírák: Nyáry Pál és 
Bocsor László esküt tettek. Majd Szabó. Károly lelkészi 
főjegyző és tanácsbíró személyi okokkal indokolt lemon-
dása került tárgyalás alá, melyet a közgyűlés — teljes 
mértékben helyeselve esperesének a lemondó áltál kifo-
gásolt eljárását — egyhangúlag elfogadott. 

Az esperesi jelentés fontosabb megállapításai é« 
adatai: a háborúnak az itthonmaradottak vallásos életére, 
közelebbről a templomlátogatásra való hatása elszomorító. 
Ez irtózatos megpróbáltatás a legtöbb ember lelkéből 
nem tudja kiváltani a mélyebb, belsőbb vallásos érzületet 
és életet. A fokozottabb munka, mely az itthon maradt 
kevesekre hárul, okul szolgál, hogv elmaradjanak az 
Isten házától. Nemcsak vasárnap délután üres sok helyen 
a templom, hanem délelőtt is alig akad néhány istenigéjét 
szomjúhozó lélek. Némely helyen még a frontról szabad-
ságra hazajövő vagy üdülésre hazabocsátott lábbadozó 
katonák (kerül köztük tanító is) sem keresik fel a temp-
lomot. Viszont más helyeken az ilyen megpróbáltaknak 
első clolga a nyilvános hálaadás. 

Az Isten dicsőségére való adakozás közel három-
szorosra növekedett. (1915-ben 15,429 K volt.) A III—IV. 
hadikölcsönre egyházaink és híveink közel kétmillió ko-
ronát jegyeztek. Ezzel a jegyzések összege 3.343,000 K. 

Ujabban tábori lelkészi szolgálatra behívattak: Ko-
vács Ferencz peterdi, Csánky János drávapalkonyai, Kuli-
fay Elek tésenfai, Soós István diósviszlói lelkészek. Hadba-
vonult tanítóink közül az elmúlt évben négyen kerültek 
hadifogságba. Hősi halált halt : Makay Márton bissei 
tanító. 

Az egyházasharaszti gyülekezet lelkészének 600, 



tanítójának 800, a drávapalkonyai lelkészének 200, a 
diósviszlói lelkészének 300, tanítójának 200 K drágasági 
pótlékot szavazott meg. 

A születések száma 322, a halálozásoké: 768. Pol-
gárilag házasságra lépett 44 pár, ezek közül 14 pár 
egyházilag nem áldatta meg házasságát. 61 egyházban 
nem volt házasságkötés. 

Az egyházmegye 536 K ösztöndíjat osztott ki egyenlő 
arányban öt szín jeles bizonyítványa papfiú között. 

Nagyfontosságú tárgya volt a közgyűlésnek Fejes 
János dr. tanácsbíró indítványa, a melyre elhatározta, 
hogy Siklóson polgári leányiskolát állít és tárt fenn s 
azt még ez iskolai évben megnyitja. E fontos határozatot 
indokolják a kedvező helyi viszonyok és az a szomorú 
tény, hogy nagykiterjedésű ref vidékünkön egyáltalában 
nincs ref. leányiskola. Hisszük és reméljük, hogy Isten 
áldása lesz e. fontos lépésünkön. 

Közgyűlésünk örömmel csatlakozik a Kálvin-Szö-
vetség által mégindított s az egyházi hivatalnokok beteg-
segélyző-intézinényének felállítását czélzó mozgalomhoz s 
örömmel üdvözli Forgács Gyula péczeli lelkésznek állandó, 
egyesületi belmissziói bizottság szervezésére vonatkozó 
indítványát. 

A nyugalomba vonult lelkészek földjövedelmének 
megosztására nézve megállapította a közgyűlés, hogy ne-
vezettek jogosultsága a földjövedelem tekintetében azonos 
a más helyre távozott lelkészek jogigényével. 

Tárgysorozaton volt és a bírósághoz utasíttatott egy 
lelkésztársunk kérvénye, melyben a lelkészi terményfize-
tésnek a folyó ár szerinti kiszolgáltatását követeli 
mondjam-e ? ! — a fedezet nélkül álló egyháztól. Kap-
csolatban az egyházmegyei közgyűlés kéri a kerület útján 
a konventtől: tegyen számításokat arra nézve, hogy mek-
kora összeg volna szükséges az adósegély oly mérvű és 
czélú felemeléséhez, hogy a hivatalnokok díjlevélszerű 
terinényfizetésüket az 1910—1914. évi átlag szerinti ár-
ban kaphassák meg s határozott fellépésével eszközölje 
ki az adósegély ilyczélú és mérvű felemelését. Egyház-
megyénk ugyanis a legkomolyabb helyzet előtt áll épen 
az adósegélyezés által teremtett helyzettel kapcsolatban. 
Nevezetesen az adósegély elégtelensége miatt már a leg-
több egyházban a rendes szükségletre 30— 50%-os rend-
kívüli adó van kivetve. Hogy s imán?! Azt épen nem 
mondhatjuk. Hiszen csak a jelen gyűlésen is két ilyen 
egyház rendkívüli adóügye tárgyaltatott, a hol a presbi-
térium a szükség kényszerítő hatása alatt a folyó szük-
ségletek fedezésére rendkívüli adó kivetését határozta el, 
a közgyűlés pedig a rendkívüli adó kivetését egyszerűen 
megtagadta. Most már tessék elgondolni, hogy mi lesz 
a helyzet egyházunkban, ha az eddig nagy bölcsességgel 
és~tapintattal elhallgattatott keserűség a példa nyomán 
megindul ós egymás után indítja a pereket a díjlevél-
szerű terményfizetés folyó árban való kiszolgáltatásáért 
a fedezet nélkül álló egyházak nyakába s a bíróság, 
mint eddig minden esetben, meg is ítéli a jogos köve-
telést ? ! Avagy talán még mindig van reménység a lel-

készek határtalan türelmében s a legvégsőig próbára tett 
lemondani tudásában? Mi komolynak látjuk a helyzetet 
s elérkezett a 12-ik óra a cselekvésre. A legkitűnőbb 
húrt sem lehet a végletekig feszíteni. 

A délutáni bírósági ülés elítélt egy tanítót és meg-
erősítette Berényi István kisharsánvi lelkésszé választá-
sát. Mindkét ítélet jogerős. B. L. 

Az a lsóbafanya-bács-sz lavónia i e g y h á z m e g y e 
közgyűlése . 

Az alsóbaranya-bács-szlavóniai egyházmegye aúg. 
15. és 16-án ismét Zomborban tartotta évi közgyűlését. 
A gyűlés lefolyásáról való részletes tudósítás helyett csak 
az egyházmegyei tisztségeknél beállott személyi válto-
zásokat közöljük. Közpénztárosnak megválasztatott Mé-
száros János laskói lelkész, Korbai-alap-pénztárnoknak 
Háda Sándor pirosi lelkész, egyházkerületi képviselőkül 
Szalay Antal kopácsi lelkész és dr. Schneider Károly 
tanácsbíró. A hozott határozatok között figyelemreméltó 
az, hogv tekintettel a papirdrágaságra, az egyházmegyei 
jegyzőkönyvet csak korlátolt számban fogják előállíttatni 
s ezután a presbiterek nem kapnak jegyzőkönyvet, ellen-
ben minden lelkész tartozik azt presbiteri gyűlésen egész 
terjedelmében felolvasni és megmagyarázni. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy nem tartanok hely-
telennek, ha az esperesi és püspöki jelentések erre al-
kalmas részletei kellő formában a templomi istentisztelet 
keretében az egész gyülekezet előtt is felolvastatnának. 
Ezek a jelentések legtöbbször oly szépek és építők, hogy 
nincs okunk azokat eldugni híveink elől. Hadd tündö-
köljenek, világítsanak, építsenek még'egyszer és utoljára 
a falusi templomok katedráiról is, mielőtt az irattárakban 
örök nyugalomra térnek. (—n —r.) 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
Néme to rsság. 

Nő a theologián. Badenben egy Overbeck nevű nő 
jó eredménnyel tette le a theol. szakvizsgát. Egy német 
lap ehhez a következő megjegyzést fűzi: Bár nincs kilá-
tás arra, hogy nálunk nők is foglalhassanak el lelkészi 
állást, de azért örömmel kell üdvözölni ezt a kezdemé-
nyezést, mert a theologiai képzettséggel bíró nőknek az 
egyház nagy hasznát veheti a belmisszió és különösen 
a középiskolákba járó leányok vallásos nevelésének te-
rén. — Már a mi lapunk is megemlékezett erről. 

Káromlás. Mint az Alig. Ev. Lutherische Kirchen-
zeitung írja, egy franczia katonánál egy „hitvallást" („Le 
Credo") találtak, a melyből mutatványul elég ennyi: Hi-
szek Joflreben, mindenható atyában, égi és mennyei sere-
gek urában és a győzelmes köztársaságban, a mi anyánk-
ban, a ki fogantatott a forradalomban született egy király 
halálából, szenvedett 1870-ben, megcsonkíttatott Elszász-
tól, a mely 44 évig volt a sírban stb. — Ilyen „ima-
könyveik" vannak a franczia katonáknak! 



A német háborús könyvpiaca. 1915-ben a német 
könyvpiaczon 23,585 könyv és füzet jelent meg. Jóval 
kevesebb, mint 1913-ban (29,308) és 1914-ben (3*5,078). 
A csökkenés különösen az életrajzok, gyűjteményes mun-
kák, tudós társaságok kiadványai terén konstatálható. 
A theologiai tartalmú kiadványok száma valamivel na-
gyobb, mint a- mult évben, ugyanis 1914-ben 2517, 1915-
ben pedig 2688 ilyen kiadvány jelent meg. Nagyon csök-
kent az orvostudományi munkák száma: 1914-ben 1972, 
1915-ben pedig csak 948. Történeti mű is kevesebb je-
lenik meg, mint a háború előtt (1913-ban : 1705, 1914-ben 
1175, 1915-ben 1185). A háború kitörése után nagyon 
sok (1493) földrajzi mű és térkép jelent meg; a produk-
czió ezen a téren 733-ra csappant. Hittudományi tartalmú 
kiadványokban növekszik a termelés (1913-ban 673, 1914-
ben 687, 1915-ben pedig 869), ellenben nagy a csökke-
nés a szépirodalom és a művészeti művekben. 1066-ról 
893-ra, illetve 1915-ben 798-ra szállott alá a szépirodalmi 
művek száma. Doktori értekezés és egyetemi kiadvány 
is jóval kevesebb jelent meg (7125:6556). A lapok és 
folyóiratok közül kerekszámban 3000 szüntette be meg-
jelenését. 

Anglia. 
Eyy híres lelkész halála. Meghalt a híres, 101 éves 

William-Tower Kingsley anglikán lelkész, Kingsley hír-
neves író unokatestvére, Ruskin bizalmas barátja. Ifjú-
korában, a mikor Livingstonet hallgatta, afrikai misszio-
náriusnak készült, de egészségi állapota megakadályozta 
e törekvésében. Csendes, de nagyhatású munkában töl-
tötte életét. 

Francai aország. 
Az unió Franeziaországban. Közöltük még a ta-

vasszal a franczia protestáns tábori lelkészek levelét, a 
mit az unió érclekében az egyházi fennhatóságokhoz in-
téztek. A párisi evangélikus egyház zsinata már foglal-
kozott is az egy és egyetlen „Evangélikus Egyház" esz-
méjével és hosszas, beható vita után a következő hatá-
rozati javaslatot fogadta el : „A párisi lutheránus egyház 
zsinata kimondja, hogy úgy tanainak sérthetetlenségéhez, 
mint szervezetének függetlenségéhez ragaszkodik a saját 
tradicziónak talaján híven őrzi az örökséget, a mit Isten 
reá bízott. De mindezek mellett, a mi a hivatalos eljá-
rást, a munka egységét, a Prot. Szövetséget illeti, ezek-
ben nemcsak örömmel részt vesz, hanem hangsúlyozza 
a franczia protestánsoknak az állami hivatalnokokkal, a 
katholikusokkal, a szabadgondolkozókkal szembeni, szóval 
a kifelé való együttműködésnek a szükségességét. 

A MI ÜGYÜNK. 

L o s o n c z i k o n f e r e n c z i á n k . 

III. 

A lelkipásztor gyülekezeti munkásságával kapcso-
latos kérdések során a második nap dr. Makkai Sándor 
kolozsvári theol. ni. tanár annak a témának a tárgyalását 
vezette be előadásával: Miként teremtsünk egy ház fegyelmet ? 

Mélyreható, a kérdés gyökeréig leszálló fejtegeté-
seiben egyfelől az egyház fegyelem szükségességét, más-
felől annak lehetőségét vázolta. Az egyházfegyelmet a 
kálvinista egyháznak csaknem minden téren mutatkozó 
gyöngülése teszi szükségessé. Ennek oka a kálvinista 
öntudat elhalványodása, sok helyütt valóságos elsorva-
dása, intelligencziánknál, népünknél egyaránt. 

Az intelligencziánál a kálvinista öntudat elsorvadá-
sának oka a pogány materiálizmus. Ez a fertőző szellem 
elsősorban az irodalomban nyilatkozott meg, a mely az 
újabb időkben csaknem kizárólag a keresztyén s így a 
kálvinista szellemmel is homlokegyenest ellenkező esz-
méket propagált. 

Megnyilatkozott a színházakban is. A puritán kál-
vinista életnek már csak halvány nyomaira akadunk in-
telligencziánk körében. A kálvinizmus világnézet és élet-
eszmény. Mint ilyen, propagálja magát tudományban, 
művészetben ós az élet mindenféle megnyilvánulásában. 
Ha nem érvényesül, akkor sorvad. 

A kálvinista öntudatnak a népnél való sorvadása 
szintén észlelhető. A magyar nép világnézete sok tekin-
tetben nemcsak nem kálvinista, de nem is keresztyén. 
Az erkölcsi hanyatlás egyes helyeken egyenesen meg-
döbbentő. 

A magyar kálvinizmus az önmagát kormányozni és 
nevelni tudó képességéből nagyon sokat veszített. Ezt 
csak egy orvosszer tudja meggyógyítani: a kálvinista 
gyülekezeti szellem megteremtése. Ezt az önmagunkért 
és másokért való határozott lelki felelősség tudata adhatja. 
A modern szellemet Káin szavai fejezik ki a legjobban: 
„Avagy őrzője vagyok-e én atyámfiának?" A magyar 
gyülekezetekből is hiányzik az a tudat, hogy nekünk 
közünk van a mások dolgához is. Ezt akarja pótolni az 
egyházfegyelem. 

A kálvinizmus erejét az egyes gyülekezetek, nem 
a központi szervek virágzása mutatja, A felülről diktált 
fegyelmezés nem kálvini, hanem kath. egyházfegyelém. 
Az egyházfegyelemnek egyetlen szerve van: a presbi-
térium. Az igazi presbitérium a gyülekezet igazi lelki-
ismerete. A lelkipásztor megértő presbitérium nélkül 
tehetetlen, magára hagyatott ember. Az egyházfegyelem 
legelső föltétele, hogy pap és presbitérium közt különös 
bizalom fejlődjék ki. A presbitereknek legyen meg az 
utczájuk vagy kerületük. Igen szép példát látunk erre 
az erdélyi szászoknál. Gyakorolni kell az Úrvacsorától 
való eltiltást is : ez sok helyütt még érzékeny büntetés. 
A lelkipásztori munkásság kezdetén a legnagyobb szi-
gorral lépjen föl a lelkész. Presbitériumot kell nevelnünk. 
Azok kiválasztása a konfinnácziónál kezdődjék. 

A lelkipásztor ön fegyelmezése is fontos föltétele az 
egyházfegyelemnek. Szükséges, hogy a theologiákon az 
ifjúság gyülekezetként neveltessék ós fegyelmeztessók. 
Szigorú, kemény levegőt kíván a theologiákon: ne exisz-
tálhasson egy perczig sem ott, a ki nem oda való! Ennek 
a gyülekezetnek legyen presbitériuma, ez fegyelmezze. 
Az egyik professzor legyen ott a lelkipásztor. 

A hozzászólások során Soltész Elemér hangoztatja, 
hogy előadó kissé erős -színekkel festette állapotainkat, 
pedig sok tekintetben javulást látunk. Sohase volt kor, 
mely többet kívánt paptól, gyülekezettől, mint a mai. Az 
is az ébredés jele, hogy bíráljuk presbitériumainkat, ön-
magunkat. 

Révész Kálmán szerint túlzás, hogy intelligencziánk-
ban oly kevés jó kálvinista van. Vannak, de az állibé-
rálizmus hatja át jórészüket. Rámutat arra, hogy mily 
nehéz városi, nagyobijára vegyesVallású gyülekezetek-



bon gyakorolni az egyházfjpgyelmet, de itt se szabad en-
gednünk. 

S. Szabó József utal arra, hogy a theologusok ön-
fegyelmezése megvolt nálunk is a múltban. A mai viszo-
nyokra alkalmazva is nagyon szép és üdvös gondolatnak 
tartja, 0 maga is próbálja ezt a debreczeni ifjúsági gyü-
lekezetben. Szerinte nincs népünknek igazi kálvinista 
öntudata ós elérkezett az.idő, hogy határozott kálvinista 
életprinczípiumokat állapítsunk meg és tárjunk híveink elé. 

A harmadik napon A reformáczió négyszázados év-
fordulójának megünneplése gyülekezeteinkben következett 
a tárgysorozaton. Dr. Imre Lajos kolozsvári theol. m. tanár 
volt az előadó A négyszázados évfordulón — mondotta 
— a gyülekezetnek mindenekelőtt éreznie kell történeti 
múltjával való összefüggését, Erezze meg ezen a napon 
a gyülekezet kapcsolatát a saját eszményével. Minden 
gyülekezet önállósága nem az adminisztráezió, hanem a 
lélek által adott. A gyülekezet minden tagjának éreznie 
kell, hogy ő miért kálvinista? Ez az ünnep ünnepe egy 
egyetemes folyamatnak, nagy lelki közösségnek, de spe-
oziális ünnepe egyszersmind minden léleknek is. 

Mi módon tegyék az egyes gyülekezetek ezt az 
évfordulót emlékezetessé ? Minden gyülekezet maga érzi 
legjobban a szükségét és maga látja legjobbban az esz-
közeit. Ilyen eszközök egyes intézmények: templom, is-
kola, árvaház, szegényház, kórház létesítése. Ilyen : ala-
pítványok tétele szegények gondozása, tanulók taníttatása 
stb. czéljából. Nincs olyan szegény gyülekezet, hogy ne 
tehetne valamit. Ha mást nem, két emlékfát ültethet 
bármelyik. 

A módok és eszközök beható megbeszélése során 
Révész Kálmán érdekes fölszólalásban ismertette, miként 
ünnepelték hazánkban a reformáczió két- és háromszá-
zados évfordulóját? Érdekes történelni reniiniszczencziák-
ban bővölködő fejtegetését Lapunk számára is megírja. 

S. Szabó József: A négyszázados évfordulót mara-
dandó alkotásokkal kell megünnepelnünk. Bár a világ-
háború nagyon megnehezíti ebbeli munkánkat, még ez 
ősszel el kell kezdeni az előkészítést. Megfelelő előadá-
sokkal elő kell készíteni a, lelkeket történetileg. 

Nagy Béla szerint szükség lesz minden gyülekezet-
ben egyházfönntartási alapra. A hol ezt még nem kezdték 
meg, most kezdjék meg. 

Ágoston Sándor mindjárt szép példát mond arra, hogy 
miként gondoskodhatik egy gyülekezet a négyszázados 
évforduló megörökítéséről ? Teremtettek százéves alapot. 
Száz évig minden évben 100 K-t tesznek félre. Száz év 
múlva körülbelül 290,000 K tartaléktőkéjük lesz. 

Dr. Kováts István rámutat arra, hogy a négyszá-
zados évforduló lélekemelő ünnepsége alkalmával sok 
olyat megcsinálhat a lelkipásztor gyülekezetével, mind 
lelki, mind anyagi téren, a mire máskor egy évtized 
munkája se lenne elég. Fényes alkalom a negyedszáza-
dos évforduló arra is, hogy gazdagabb gyülekezeteink 
lépjenek ki eddigi szűk világukból és térjenek az egy-
más terhe hordozásának egyedül krisztusi ösvényére: 
karoljanak föl egy-egy küzködő eklézsiát. Eddigelé leg-
följebb abból állt ez a segítés, hogy régi, rossz orgo-
nájukat odaajándékozták egy szegényebb gyülekezetnek. 

Sörös Béla fölemlíti, hogy a" losonczi gyülekezet 
már is reálépett erre az útra, Adott az egyik missziói 
egyháznak 10,000 K-t kamatmentesen. A reformáczió 
évfordulója alkalmával meg kell teremtenünk a gyüle-
kezeti házat a különböző egyházépítő munkák számára. 
Benkö Viktor (Dolha) szerint a diakonissza megteremté-
sére is kedvező alkalom ez. 

Kiss Dániel hangsúlyozza, hogy a gyülekezeti épü-
letek rendbehozására, a gyermekekkel való intenzívebb 
foglalkozás megkezdésére, a temetői visszaélések kiküszö-
bölésére ós az egyházfegyelem megkezdésére is mily ki-
váló alkalmul kínálkozik a kellőkép előkészített négy-
százados évforduló. 

Negyedik nap Kis József pápai esperes bevezető 
előadása kapcsán ez a fontos kérdés került napirendre: 
Miként neveljünk viláifi vezető embereket gyülekezeteink 
és egyházunk számára ? 

Előadása elején reámutatott az intelligencziának az 
egyházi élettől való tartózkodására s arra a szomorú 
jelenségre, hogy az esküvel elkötelezett tanerők ellen is 
ki-kitör a panasz, hogy egyenesen ők rontják meg az 
ifjúságot. Valóban sajátságos helyzet, hogy a mikor annyi 
különbségi fokú iskolánk van, hogyan válhatik kérdé-
sessé intelligencziánknak hithűvé nevelése?! A baj gyö-
kere ott van, hogy a „veteményes kert jeinknek": isko-
láinknak csak a külső elhelyezése megfelelő, de a bennük 
folyó munka — sajnos — nem mindig megfelelő! 

A gyógyítás eszközei közül az alábbiakat sorolja 
föl: Egyházi törvényeinket személyekre való tekintet nél-
kül tartsuk meg. Középiskoláink és az egyetemek mellett 
jól szervezett internátusokat létesítsünk. Gondoskodjunk 
arról, hogy íróink ne legyenek kénytelenek kath. vagy 
nyugatos szellemű lapokhoz fordulni irodalmi müveikkel. 
Rendezzünk vallásos estélyeket s azokon lehetőleg világi 
férfiakkal a különböző társadalmi problémákat fejteget-
tessük Végül az ifjúság vallásos színezetű egyesületeit 
intézményesen támogassuk. 

A megindult nagyobbarányú megbeszélés során dr. 
Ravasz László hangsúlyozza, hogy az intelligenczia neve-
lése a mai körülmények közt a legsürgősebb. A kik már 
künn vannak az életben, azokat nehéz megnyerni, ezért 
a dolgot a középiskolában kell kezdeni. Az egyetemi 
ifjúság gondozására is sok gondot fordítsunk. Ebben a 
tekintetben kiváló szolgálatokat tesz a Diákszövetség, 
melyben az ifjúság önmagát vezeti és evangélizálja. 

Dr. Kováts István szerint világiaink közt is igen 
sokan vannak, a kik várva várják az irányítást és a 
nékik juttatandó munkatereket. Ennek útjait, módjait 
egyengeti a Kálvin-Szövetség is. A Szövetség e mellett 
nagyon érzi a jövő nemzedék előkészítésének fontosságát 
is és ebből a szenipotból teljes erejével kész támogatni 
a máris szép eredményeket felmutató Diákszövetséget, 
ha annak a részéről megértő közeledést lát. Szerinte ez 
nem is lehet máskép, mert a kettő egymásra van utalva, 

Victor János, a Diákszövetség főtitkára szerint min-
den azon fordul meg, hogy honnan szerzünk olyan vilá-
giakat, kik palást nélkül is valóságos papok ? Nem ki-
zárólag a társadalomban, hanem talán még inkább ott 
kell megoldani a kérdést, a hol forrong a jövendő intel-
ligenczia: az egyetemek és főiskolák világában. A Diák-
szövetség úgy közelíti meg az ifjakat, mint embereket, 
nem mint bizonyos felekezetek tagjait. Bár a Diákszö-
vetség, a maga munkáit tekintve, felekezetközi, ered-
ményei mégis felekezetiek, mert nem vonja ki az illető-
ket felekezetük köréből s az egyes gyülekezeteknek is 
kíván szolgálni. A Diákszövetségnek érdeke, hogy legye-
nek keretek, a hova kikerülő munkásait bocsátja, mert 
hisz az a hivatása, hogy termeljen munkásokat és bo-
csássa őket tovább. A Kálvin-Szövetség a maga meg-
induló munkáival szívni fogja a kikerülő diákszövetsége-
seket, A Diákszövetség viszont örömmel várja a Kálvin-
Szövetség támogatását. 

Sörös Béla azt a meggyőződését hangsúlyozza, hogy 
egész határozott kálvinistasággal kell intelligencziánk elé 



állani. Ezt az életfelfogást szigorúan formulázni kell. 
Másfelől vigyáznunk kell, nehogy belmissziói intézmé-
nyeink letördössenek valamit a kálvinizmus erejéből. 

S. Szabó József hivatkozik arra, hogy ezelőtt min-
den egyes tanárunk valóságos vallástanár is volt, a mit 
ma — sajnos — alig lehet elmondani! Nem theologiai 
képesítés kell a tanároknak, lianem az, hogy hithű kál-
vinisták legyenek. Megemlíti, hogy a diáklap eszméjével, 
a melyet a Kálvin-Szövetség is programmjába vett, a 
Ref. Tanáregyesület is foglalkozik. 

Marjay Károly szerint fontos, hogy az egyes gyü-
lekezetekben az intelligens nőkkel külön is foglalkozzunk. 

A vita befejeztével a résztvevők abban állapodtak 
meg, hogy Sörös Béla állítsa össze a határozott kálvi-
nista életprogram tervezetét. Azt küldje meg a.jelenvol-
taknak. A hozzá érkező megjegyzések figyelembevéte-
lével dolgozza át újból a programmot s közölje a P. E. 
I. L.-ban, hogy mások is hozzászólhassanak s a januári 
konferenczia véglegesen formulázhassa azt. 

(Vége köv.) 
Dr. K. I. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A verőczei ref. egyházközség 
Makay Sándor budapesti gyűjtőfogházi lelkészt válasz-
totta meg lelkészéül. 

Bátor és kemény hivatalos hangok pendültek 
meg a lelkészi fizetésrendezés érdekében a dunáninneni 
ág. ev. egyházkerületnek augusztus 24-én tartott közgyű-
lésében. Lekottázzuk ezeket az akkordokat mi is az 
Ev. Lap tudósítása alapján: „A lelkészi fizetések kér-
désében Szimonidesz Lajos indítványára szakított a köz-
gyűlés a „régi nótával", mely a lelkészi fizetések 2400 
koronara való kiegészítését kéri. E helyett azt határozta, 
hogy kéri az 1600 koronás kongruának a tanítók álta-
lános 400 koronás drágasági pótlékára való tekintettel 
a felemelését, azután felszólítja mindazokat, a kiknek a 
lelkészfizetések rendezésének az ügye a szívükön fekszik 
és érdekükben áll, hogy az erdélyi szász egyháznak a 
háború közepén megcsinált fizetésrendezéséből okulva, 
ne csupán hangzatos memorandumok készítésével, hanem 
komoly előtanulmányokkal, statisztikai adatok gyűjtésével 
és számításokkal készítsék elő, próbálják megérlelni és 
dűlőre juttatni ezt a fontos kérdést. A lelkészek termény-
fizetését megváltó egyházközségek köteleztetnek arra, 
hogy a megváltás a mindenkori napi árakon történjék, 
az ármegállapítás tekintetében előfordulható viták és félre-
értések megelőzése czéljából minden esperességben egy 
bizottságra bizatik. A kérdés egységes rendezést igényel, 
tehát a határozat az egyetemes közgyűlésre felterjesz-
tetik. Végül felkéri a" közgyűlés a püspököt: ne engedje, 
hogy az egyházakhoz drágasági pótlék megadására vo-
natkozó felszólítás a kerületi gyűlés jegyzőkönyvében 
elásva maradjon, hanem ezt külön körlevélben közölje 
az egyházakkal. Talán így több eredménye lesz. A na-
gyon aktuális és a kérdést némileg előbbre vivő indít-
vány általános helyesléssel találkozott. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése 
október hó 14-én és következő napjain lesz. , 

A pesti ref. egyházmegye e hó 6-án és 7-én 
tartotta közgyűlését Budapesten, a theol. akadémia dísz-* 
termében. Tudósítást a jövőheti számunkban hozunk róla. 

A külön wrvacsorai kehely. A sárosi ev. egyház-
megye ez évi közgyűlésén hozott egy figyelemre méltó 
határozatot. Felterjesztést intéz az egyetemes közgyűlés-
hez, hogy az engedje meg a közös úrvacsorai kehely 
mellett külön kelyhek használatát is! 

A dunántúli ref. egyházkerület ez évi közgyűlése 
október hó 15-én d. e. 9 órakor veszi kezdetét a fő-
iskola dísztermében. Megnyitás után lelkészszentelés lesz 
a templomban. 16-án d. u. bírósági ülések lesznek. 

A lelkészek háborús segélye tárgyában Benedek 
Sándor egyházkerületünk vil. főjegyzője felszólalt a fő-
rendiház f. hó 2-án tartott ülésében. Szép beszédéből 
közöljük a következő részletet: „A fődolog az,- hogy a 
Hadsegélyző Hivatal által nyújtott háborús átalányösszeg 
akkora legyen, hogy a jogosult igényeket kielégítse. Saj-
nos, e tekintetben lelkészeink megelégedve nincsenek és 
arra hivatkoznak, hogy a nekik nyújtott segítség mértéke 
alul marad azon, a mit a köztisztviselők kapnak, sőt alatta 
marad annak is, a miben az államsegélyes tanítók része-
sülnek. — Mindnyájan tudjuk, hogy a lelkészekre ebben 
a háborús világban és majd a háború után is milyen 
nagy és fontos feladatok megoldása vár. Ebben a hábo-
rús időben, a mikor nemcsak sebeket kell gyógyítani, 
de szíveket is, a mikor a csapások hullámai alatt ingó 
hitet, kell megerősíteni, a mikor veszendőbe menő nagy 
értékeket kell megmenteni. Én tehát azt hiszem, nemcsak 
a lelkészeknek, hanem magának a köznek is érdeke az, 
hogy a lelkészi kar lehetőleg anyagi gondok nélkül tel-
jesíthesse magasztos kulturális és valláserkölcsi feladatait. 
— Ez okból azzal a bizalomteljes kéréssel vagyok bátor 
a magas kormányhoz fordulni, hogy azt az elvet, mely 
az előttünk fekvő törvényjavaslatnak is alapul szolgál, 
hogy t. i. az eddigi háborús segély mértéke nem elegendő, 
a lelkészi karnál is érvényre juttatni és odahatni mél-
tóztassék, hogv a Hadsegélyző Hivatal által adott globális 
segély mértéke felemeltessék." 

A dunántúli ev. egyházkerület augusztus 23-iki 
Nagykanizsán tartott közgyűlésén Gyurátz Ferencz püspök 
lemondott. Helyettese Kund Sámuel répezelaki lelkész, 
esperes. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. tlieologián — mint a többi fő-
iskolákon is — a tanév csak októberben kezdődik. Ok-
tóber 2-án lesz a tanév megnyitása. Az előadások október 
3-án kezdődnek. írásbeli alapvizsgálat október 2-án d. u., 
szóbeli alapvizsga október 3-án és 4-én d. u. lesz. A theol. 
választmány ülése is elmarad október 13-ára, az L és II. 
lelkészképesítő vizsgák azonban a kitűzött időben : szep-
tember 12—15-ig megtartatnak 

A budapesti ref. egyház skót leányiskolájának f. hó 
6-án tartott iskolaszéki ülésében Szélcy Krisztina, Széky 
Géza gerjéni ref. lelkész leánya választatott meg h. tanító-
nőül. A polgári iskolába 175, az elemibe 169, az internátusba 
52 leány vétetett fel. A polgári iskolai növendékek 1000, 
az elemi iskolaiak 800 K-t fizetnek. Az iskolai év ünne-
pélyes megnyitása 7-én d. e. volt; a gyermekek éneke 
után (90. zs.)- Nagy Sándor h. lelkész imádkozott és 
olvasott bibliát és B. Pap István mondott megnyitó be-
szédet. 

A budapesti ref. főgimnáziumban a tanév október 
2-án, a Baár-Madas leányiskolában szeptember 25-én 
kezdődik. 



SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
II. Tudósítását hálásan köszönjük, de kaptunk ennél sokkal 

kimerítőbbet s — természetesen - azt hozzuk. — —ö. Az illető 
esetben, szó sem lehet kötelezettségről. Most egyedül a méltányos-
sági szempont a döntő és legfeljebb önkéntes megajánlásról és a 
tanítónak járó honoráriumról leh t szó. Az ottani ref. tanító csak 
ref. gyermekek tanítására vau kötelezve. — A második ügyben 
levél megy. — II—a .1 1' lí—cz. A czikk erre a számra későn 
érkezett. A lap megy. — V. T. Szíves Ígéretének minél előbbi 
beváltását kérjük. — L - y F—cz Poprád. Forduljon Hegedűs és 
Sándor czéghez. Itt még nem kapható. 

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 
köz; ontjában. A mult évben újonnan épüi» minden modern 
kényelemmel 1'elszcreH hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a ÍV -JÍ m <-m ^ 

„Cserkésihífadót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gytíla. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fill., kül-
dendő Záborszky János czimére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER 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 Szentek 
lovagja és Ferencz Józsefiend lovagja. 
\ 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 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Beformntus Kis ÉneMfinyu 
katonáink részére. 

T a r t a l m a : 20 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletü 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 feliil darabja lf>V-2„ 
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. 

ÍTem magyar villamos erőre berendezett hanyszergyar. 

STO WASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir . zeneakadémia , sz ínházak, hadsereg, művészek stb. szál l í tója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása 

Legnagyobb raktár és 
: gyár. -

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harinóníumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tó! följebb. 



® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
J tanító urak rendeljék meg és J 
© terjesszék ® 
^ a hívek és a tanítványaik között az ^ 

|ÉBRESZTŐ I 
|j? képes keresztyén szépirodalmi, csa- J | 
^ ládi és ifjúsági havi folyóiratot. ^ 
© Szerkeszti: ® 
| M E G Y E R C S Y B É L A , § 
U Előfizetési díja egy évre 4 kor. ® 
Jj 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- ® 
® 1 l Í'L ® © dolatat. © 
© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® ® „ ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@® 
GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott !900-ban. Igazgatóság: 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz> jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

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 szoígál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593 31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjaínak fennállása óta 

kiűzetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832.000'— K 
Biztosított ér ték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben . „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet állománya 19.200,505-— K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménve 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.-tói 1000 
kor.-ig t e r jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Az 1916/17. tanévre szóló 

isholaKönyv 
es 

tanszerjegyzéK 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve Küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházkerület fobizomá-
nyos protestáns isKolai KönyvKeresKedése 

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 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 
s z ö v e t k e z e t tartozik 60 m i l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 
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Divatos 
ruhaaljaK 

K 
Egyszínű epongeból . 26:50 
Gabardin és kreppvá-

szon 28.50 
Koczkás epongeból . 30, 40 
Sima lenvászonból . 40.— 
Fekete vagy színes ta-

fottából . . . . 80.— 
Rendelésnél KérjüK az 
alj számára hivatKozni 

Stern József 
csász. és Kir. udv. szállító 

A tisztviselőn és Katonatiszten 
bevásárlási Központja, szállítója 

Budapest, 
IV., Kálvin-tér 1. szám 

Tankönyvek 
főképen a Dunamelléki Ref. Egyházker. iskolái 
számára g y o r s a n és e l ő n y ö s e n beszerezhetők 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3 
A Dunamelléki Református Egyházkerület 
tankönyvkiadványainak f o b izom ányos a 
EE^EEE Az új árjegyzék ingyen! -
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PROTESTÁNS 

EGYHAZIdSKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k i adóh iva ta l : 
IX.. Ráday-utcra 28., a hová 
a kéziratok, előfizetésiés hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptula jdonos és k iadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

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. 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből : Az önfeláldozás nyugalma. I f j . Benkő István. — Vezérczikk: A „református" egyház tör-
vényes neve és a főrendiház. — K r ó n i k a : Pusztulás — segítség. — Belföld : A pesti ref. egyházmegye' közgyű-
lése. Fgy. Gyííiésc-k a külsösomogyi egyházmegyében. B. L. — A mi ügyünk : Losoncai konferencziánk. IV. Dr. 
K. I. — Egyház. — Gyászrovat. — Hirde tesek . 

Az Élet Könyvéből . 

Az önfeláldozás nyugalma. 

Ján. 14:27. 

Jézus teljesen átértette, hogy mennyire kétségbeesett 
lesz a tanítványok helyzete, ha egyszer magukra maradnak. 
A milyen örömmel figyelte lelkük fokozatos felébredését, az 
új élet első nyilvánulásait.ép oly aggodalommal gondolt a jö-
vőre, mikor ez az ú j élet botránkozás köve lesz a világ 
számára, szenvedés és küzdelem forrása a tanítványoknak. 
Jol tudta, hogy a ki az ő társaságában esztendőket töl-
tött el, az nem lesz képes többé beletörődni a bűnbe, 
hazugságba, képmutató külsőségekbe, hanem kénytelen 
lesz azonosítani magát azzal a tisztasággal, igazsággal, 
őszinteséggel, a mit benne megismert és megszeretett. 
Az Istenhez való bensőségteljes gyermeki viszony, az az 
új, hatalmas hitélet, a mit ő plántált át a tanítványok 
lelkébe s az abból folyó, megalkuvást nem ismerő ú j 
erkölcs elválasztja őket a világtól, szembe állítja a kör-
nyezetükkel, küzdelemre indítja a sátán ellen és nem 
lesz többé jelen az a hatalmas személyiség, a ki eddig 
helyettük is, az ő nevükben is viselte a harczot. A tanít-
ványok ú j lelki élete szoros összefüggésben állott azokkal 
a reményekkel, a miket Jézus ébresztett bennük Isten 
országának közeli eljöveteléről. Ok voltak ennek az or-
szágnak első polgárai a földön s az ő lelki életük, ma-
gasabb erkölcsük az ősi ígéret első megvalósulása volt. 
Jézus maga naponként mélyebbre vonta őket annak a 
fényes látomásnak varázskörébe, a mi az ő szemei előtt 
kezdettől fogva ott lebegett és életének programmját 
képezte. Úgy, hogy mikor az elválásra került a sor, a 
tanítványok már rabjai voltak azon szent eszményeknek, 
a miket Jézus hozott e világra: a testvériségnek, a sza-
badságnak, a békességnek, annak a dicső jövőnek, mikor 
végre megszűnik a bűn, betegség, nyomor és Isten földi 
családja lesz az emberiség. Ezek a remények is Jézus 

távozó alakjával elhalványultak, az eszménykép kezdett 
szétfoszlani és úgy látszott, hogy nem marad a helyén 
más, mint a keserű csalódás, örökös sóvárgás és fájda-
lom. A tanítványok úgy érezték, hogy ha Jézus elhagyja 
őket a nélkül, hogy Isten országát megvalósította volna, 
árván és idegenül maradnak e földön, egy álomország 
hazátlan polgárai, a kik nem találják helyüket a világon 
s nem tudják többé elfelejteni azt a fenséges látomást, 
a mit az Úr mutatott nékik. 

Jézus, mikor búcsúbeszédét mondotta, bele látott 
tanítványai háborgó lelkébe s világossá lett előtte, hogy 
az emberi szívnek, ha győzni akar, nem a harcz után, 
hanem a harcz közben van legnagyobb szüksége békességre. 
Mert ha a tanítványok nem tudnak lelki békességet 
találni, ha mindig ilyen viharzó lesz a lelkük, mint most, 
ha szüntelen eszményeikért aggódnak, reményeiket sirat-
ják, ú j életük kincseiért remegnek, akkor -— és itt Jézus 
megdöbbenve látja a legnagyobb kísértést, a mi eltávo-
zása után körül veszi majd ezt a kis csoportot —• akkor 
előbb-utóbb kimerülnek, kétségbeesnek és elfogadják azt a 
békességet, a mit a világ kínál nekik. A világ békes-
ségének pedig nagy ára van : oda kell adni érte az ú j 
életet is, meg a szent eszményeket is. A világ ^sak 
annak ad békességet, a ki meghódol előtte, együtt úszik 
az árral és lemond magasztos ambiczióiról. Ez volt az 
egyetlen kísértés, a mitől Jézus a maga programmját 
féltette: hogy maguk a kiválasztott munkások lemondanak 
a győzelemről a békesség kedvéért. Oh, mert a béke 
édes, mégha nagyon meg kell is fizetni! 

Az emberek csak kétféle békét ismernek: a győző 
fél diadalmas békéjét és a legyőzött szomorú rezignáczió-
ját. Jézus ismerte a békességnek egy harmadik f a j á t : 
a küzködő ember belső békességét, nyugalmat a harczok 
között. Ez a nyugalom tette őt is képessé arra, hogy 
fenntartsa a maga programmját, magasra emelje zász-
laját akkor, a mikor ügye egészen reménytelennek, bu-
kottnak látszott. Ennek a békének titkát ígérte meg a 



tanítványoknak, mikor az elválás óráját közeledni lá t ta: 
„Az én békességemet adom néktek". 

Néhány nap múlva Jézus ott függött a keresztfán 
„kiterjesztett kezekkel felszegezve". És akkor a titok 
kitárult a tanítványok előtt, mert az elsápadt arcz körül 
glória ragyogott és a glóriának jelentése volt, a mit le-
olvashatott róla mindenki, a ki rátekintett: :— Áldozd 
oda magad az eszményedért, az ú j életedért és a lelked 
békességet talál: az önfeláldozás méltósággal teljes nyu-
galmát. — A tanítványok megértették Jézust és küzdel-
mes életük megtelt békességgel. Ezért a békéért nem 
kellett lemondani eszményeikről, hanem csak önmagukról. 

Ne kérdezzük, hogy meddig tart a háború. De 
vigyázzunk, hogy a míg tart, részünk legyen a Haza 
szent eszményének odaáldozott élet békéjében. 

I f j . Benkö István. 

A „REFORMÁTUS" EGYHÁZ TÖRVÉNYES 
NEVE ÉS A FŐRENDIHÁZ. 

A napilapokban bizonyára sokan olvasták, hogy a 
főrendiház szeptember 2-iki ülésének napirendjén szere-
pelt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek egy 
átirata a főrendek névjegyzékében eddig használt „evan-
gélikus református" elnevezésnek megváltoztatása iránt. 

A dolognak — mint értesülünk — az az előz-
ménye, hogy a konventi elnökség régebb idő óta tapasz-
talta, hogy a főrendiház irományaiban egyházunk állan-
dóan és következetesen régi nevével, mint „ev. ref." 
egyház szerepel. Abban a feltevésből, hogy elnézésről 
van szó, mely csak egyszerű figyelmeztetést igényel, elő-
terjesztést tett a vallás- és közoktatásügyi miniszternél. 
A főrendiház elnökének a miniszterhez küldött válaszából 
azonban kitűnt, hogy nem véletlennel állunk szemben s 
hogy a főrendiház elnökének aggályai vannak a konvent 
kérelmével szemben, úgy hogy a konventi elnökségnek 
ezek eloszlatására újabb indokolt előterjesztéssel kellett 
élnie. 

Az igazoló-bizottság egyházunknak a vallás- ós 
közoktatásügyi miniszter által is támogatott álláspontját 
tette magáévá. A főrendiház irományai nem örvendvén 
olvasóink sorában túlságos olvasottságnak, a jelentés 
közlésével jó szolgálatot vélünk tenni. A jelentés a kö-
vetkező : 

„A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
f. é. július hó 8-án 76.099. sz. a, a főrendiház elnöké-
hez intézett átiratában a magyarországi református egy-
ház egyetemes konventjének egy felterjesztésére való 
hivatkozással intézkedést kért aziránt, hogy úgy a fő-
rendek névjegyzékében, mint a főrendiház egyéb iratai-
ban nevezett egyház eddigi „evangélikus református" 
elnevezése helyett az 1907. évi február hó 14-én Ő Fel-
sége által jóváhagyott és megerősített református törvény 
1. czikkének 1. §-a szerinti törvényes „református" el-
nevezés használtassók. F. évi augusztus hó 21-én 
101.807. sz. a. kelt újabb átiratával pedig megküldötte 

a miniszter úr a legfelsőbb jóváhagyással és megerő-
sítéssel ellátott egyházi törvény hivatalos szövegét. 

Ennek az egyházi törvénynek 1. §-a, melyre az 
egyetemes konvent az elnevezés helyesbbítése iránti igé-
nyét alapítja, a következőleg szól: „A magyarországi 
református egyház, mely országos törvényeinkben helvét 
hitvallású evangélikusnak, majd evangélikus református-
nak neveztetik, magában foglalja a magyar koronához 
tartozó országok területén lévő összes református egy-
házközségeket. " 

Bár a törvényszakasz ezen szövege nem tartalmaz 
egyenes rendelkezést arra nézve, hogy az egyház eddigi 
elnevezése fenn nem tartható s csak a „református" el-
nevezés használható, annyi kétségtelen, hogy úgy az 
egyházi törvény minden rendelkezésében, mint a legfel-
sőbb jóváhagyást és megerősítést tartalmazó záradék a 
szóban lé vő^egy házról mindenütt mint „református" egy-
házról szól s ezzel közvetve magát az egyház elneve-
zését is jövőre nézve ekként állapítja meg. 

Másrészt tény az, hogy országos törvényeink sem. 
tartalmaznak egyenes rendelkezéseket a hazai protestáns-
egyházak elnevezése tekintetében s maga a szóban lévő 
egyház állami törvényeinkben mindig azzal az elneve-
zéssel van jelölve, a melyet az illető törvény létrejötte-
kor viselt. így a főrendiház reformjáról szóló 1885: 
VII. t.-cz. a nélkül, hogy az egyház elnevezésére vonat-
kozó rendelkezést tartalmazna, természetesen a kelet-
kezése idején gyakorlatban volt „evangélikus református" 
elnevezést használta s miután a főrendek névjegyzéke 
ennek a törvénynek terminologiájához alkalmazkodott, 
csak ezzel az elnevezéssel szerepelhetett benne főrendi-
házi képviselői révén a szóban lévő egyház is. Hogy 
viszont az 1907-ben keletkezett egyházi törvény érvény-
ben léte óta állami törvényeink is mérvadónak tekintik 
az abban megállapított új elnevezést, azt bizonyítják 
újabban létrejött állami költségvetési törvényeink, pl. az 
1912: LXVI. t.-cz., mely az egyházak segélyezését tar-
talmazó költségvetési tételek során mindenütt „refor-
mátus egyház"-ról szól. 

Kétségtelen ugyan, hogy a főrendiháznak a benne 
képviselt egyházak elnevezése tekintetében eddig köve-
tett gyakorlata szempontjából az 1885. évi VII. t.-cz. 
ezen egyházakat érintő rendelkezései nem csupán inczi-
(lentális jelentőséggel bírnak s az azokban használt el-
nevezéstől való eltérésre a főrendek névjegyzékében eddig 
annál kevésbbé volt ok, mert a szóban levő egyházi tör-
vény — melynek a hivatalos közlönyben is csak jóvá-
hagyási záradéka tétetett közzé — annak idején a fő-
rendiházzal nem közöltetett s az elnevezés megváltoztatása 
mindeddig illetékes helyről a főrendiházban szóba nem 
hozatott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr átirata 
után azonban az igazoló-bizottság, melyhez a főrendiház 
elnöke a kérdést javaslattétel végett utasította, a fentebb 
előadottak tekintetbe vételével nem zárkózhatik el attól, 
hogy az érdekelt egyháznak saját autonom hatáskörében 
megállapított s legfelsőbb jóváhagyással megerősített 



törvényeiben használt elnevezése főrendiházi vonatkozá-
saiban is érvényre jusson. 

Ez okból tisztelettel javasolja a bizottság a nmélt. 
főrendiháznak, méltóztassék kimondani, hogy a főrendek 
névjegyzékében és a főrendiház irományaiban ezentúl az 
„evangélikus református" elnevezés helyett a „református" 
elnevezés használtassék, illetőleg a névjegyzék IV. fejezete 
ily értelemben igazütassék ki." 

A főrendiház a bizottsági javaslatot egyhangúlag 
elfogadta s így a kérdés — nem is lehetett másképen 
— egyházi autonómiánknak megfelelő megoldást nyert. 

K R Ó N I K A . 

Pusztulás — segítség. 
A véres, sorsdöntő eseményekben gazdag világ-

háború csapásai között bizonyára egy sem volt fájdalma-
sabb, mint az, a mely a közelmúlt napokban zúdult 
reánk. Honnan is vegyük a szavakat a szíveinket eltöltő 
keserűség, bánat és legmélyebb részvét megfelelő kifeje-
zésére ?! Jártunkban-keltiinkben, munkánk és pihenésünk 
óráiban egy gondolat bánt bennünket, egy sötét gond 
szegődik hozzánk untalan. Háttérbe szorulnak a magunk 
egyéni aggodalmai, nem tehetünk róla: alig tudunk fel-
ocsúdni, nem tudjuk és nem is akarjuk kivonni lelkün-
ket a szomorú látások hatása alul. Felvonulnak előttünk 
a hontalanok ezrei — tízezrei, úgy a hogy jöttek, a hogy 
láttuk őket. Es azután látjuk mindazt, a mit otthagytak, külö-
nösen a nagy lelkek áldozatos munkájának gyümölcseit, 
alkotásait, az elnémult harangokat, az ecclessia desolatá-k 
százait. Lehet-e, szabad-e könnyedén megnyugodnunk és 
megelégednünk odavetett, könnyen osztogatható, vigasz-
taló szavak hal latára?! Bánkódunk, de nem gyászolunk, 
mint olyanok, a kiknek nincsen reménységük ; j a j lenne 
minékünk, ha így kellene látnunk a nagy pusztulást. De 
azt, mélyen át kell éreznünk mindnyájunknak, hogy most 
iitött reánk nézve a sorsdöntés órája, a 12-ik é ra : min-
den erők megfeszítésének nagy próbaideje. Ott állunk a 
mérlegen, a megpróbáltatások tüzének közepében! Jó, 
ha szüntelen eszünkbe tartjuk, hogy a lenni vagy nem 
lenni kérdése lebeg fejünk felett most ezekben az idők-
ben. — Az áldozatkészség megható jeleivel találkozunk min-
denütt. Ezekről természetesen itt e helyen részletesen nem 
szólhatunk. Mi most elsősorban arra gondolunk és arról 
írunk, hogy a mi egyházunknak és vele kapcsolatos min-
den intézményünknek bőséges részt kell venniük a men-
tés, a segítés nagv munkájában. Bizonyára sok száz szó-
széken felhangzott már a segítésre felhívó szózat az erdélyi 
testvérekért és minden gyülekezet körében, a hol me-
nekültek, hontalanok vannak, lelkésztársaink, tanítóink 
ott vannak az elsők között a sebek kötözésének nagy 
munkájában. De ez még nem elég. A gyászoló és karjait 
segítségre táró Hungária mellett ott kell állnia, minden 
tőle telhető segítségre kész anyaként, a mi magyar egy-
házunknak. Mindennek tervszerűen, egységes irányítással 

kell történnie. Legyen egy központi iroda, a hova oda-
fordulhassanak mindazok, a kik az egyháztól várhatnak 
irányítást, megsegítést, bárhol bujdossanak is. Részvé-
tünknek, szeretetünknek megfelelő gyors, energikus eljá-
rásra van szükség! 

B E L F Ö L D . 

A pes t i re f . e g y h á z m e g y e közgyű lése . 

Jóllehet, az idén tavaszi gyűlésünk nem volt, a 
szeptember 7-én tartott őszi gyűlésre nem halmozódott 
fel az elintézni való. A rendes .jelentéseken kívül csak 
egy-két fontosabb javaslat emelkedett ki a tárgysorozat-
ból, de ezeket is az egyes bizottságok beható előkészí-
tésében, vita nélkül fogadta el a közgyűlés. Három és 
fél óra alatt a tárgysorozat kimerült, sőt az az egy bíró-
sági ügy is, a mely egy makacs adózó fellebbezése foly-
tán vetődött a zöld asztalra, elintézést nyert. 

Nagy Ferencz esperes imája és gr. Teleki József 
főgondnok lelkes beszéde nyitotta meg a népes gyűlést. 
A tárgysorozat első érdekes pontja az esperesi jelentés 
volt. Tömör, sokat mondó képe tárult elénk egyház-
megyénk 1915. évK életének. Az egyetlen nézőpont — 
mondá a jelentés —, a melyből helyesen ítélhetjük meg 
helyzetünket, az evangéliumi nézőpont. A hol az evan-
gélium Lelke indítja a lelkeket munkára, ott a munká-
nak eredménye is Van. Az eredményes munka, a mely 
a háború által okozott nehézségek daczára előttünk áll, 
kétségkívül bizonyítja, hogy a Gedeonok seregének, a, 
választottaknak önfeláldozó buzgóságát a külső körül-
mények kedvezőtlen változása korlátozhatja ugyan, de 
le nem törheti — annak növekednie, terjeszkednie s 
hódítania kelil! így érthető, hogy bár kevesebben láto-
gatják a templomot, mégis több a perselypénz; nagy a 
drágaság, mégis többen és többet adakoztak Isten dicső-
ségére, mint az előző évben. Perselypénzben befolyt 
18,827 K (1914-ben: 17,440); Isten dicsőségére befolyt 
6694 K (1914-ben: 4969); egyéb hagyományok összege 
18,602 K. Nem ilyen örvendetesek az anyakönyvi ada-
tok. 1915-ben született 2149 ii és 1853 nő, összesen 
4002 gyermek, 3491-gyei kevesebb, mint az előző évben; 
meghalt 2814 egyén, 357-tel több, mint 1914-ben. Az 
esketések száma 1042, ez is 480-nal kevesebb. 307 
iskolában 107 tanító tanította a hittant 15,800 ref. gyer-
meknek, ezeken kívül a mi felekezeti iskoláinkba 5200 
ref. növendék járt. Több mint 20,000 gyermekkel fog-
lalkoztak tehát hitoktatóink és buzgó tanítóink, a kik 
közül tizenhét hadiszolgálatot teljesít. A hitélet általában 
véve kielégítő volt, szeretetintézményeink, belmissziói 
egyesületeink folyton növekvő buzgósággal enyhítették 
a háború által okozott bajt, nyomort s fájdalmat. Az 
egyes gyülekezetek áldozatok árán is igyekeztek meg-
maradni ama fejlődési fokon, a hová a háború előtt ju-
tottak ; sehol nem szűnt meg a hitélet rovására semmi, 
sőt sok helyen a vallásos iratok terjesztése, vallásos 



összejövetelek szervezése, a különféle hadi — jótékony-
czélú gyűjtések vezetése nyomán új érdeklődés és ele-
venség hódított teret a gyülekezetben. A háztartási és 
adózási viszonyok csak a fővárosban és környékén érez-
ték meg nagyobb mértékben a háborút. A budapesti 
egyház számadása 23,198 K hiánnyal záródott. 

Az esperesi jelentés után Gátliy Anna, Busse Jo-
lianna és Csubák Ilona tanítónők tették le az esküt. 
Majd az egyes bizottságok előadói tettek részletes jelen-
téseket. A tanügyi bizottság javaslatára a nem ref. elemi 
iskolákban való énektanítás anyagát czélszerűbb beosz-
tással, megrövidített alakban fogadta el a közgyűlés ; a 
hitoktatás egységessé tétele érdekében pedig kijelölte a 
használandó kézikönyveket. Általában a Kovács—Székely-
féle Bibliai történetek, a Polgár—Hamar-féle Káté és 
a Bocsor-féle Egyháztörténet tanítandó; a fővárosban 
azonban megmarad az Izsák-féle Káté és a szórványok-
ban a Lévay-féle Kis Káté használandó. Tekintettel arra, 
hogy egyházmegyénkben a folytonos költözködések miatt 
a gyermekek tanév közben is átmennek egyik iskolából 
a másikba, valóban bölcs intézkedés ez. Vajha épen a 
hitünk főigazságaira vonatkozó kátét is sikerülne egy 
kézikönyv útmutatása szerint tanítani! Ugy tudjuk, hogy 
ez is tervbe vétetett. 

A missziói bizottság élénk tevékenységről adott 
számot. A főváros környékén különleges missziói munka 
folyik, különös szervezetek keretében. Vannak liókegy-
liázak, a melyek nem tartoznak egy anyaegyházhoz sem, 
az egyházmegye az anyaegyházuk, hozzá jönnek tehát 
segítségért. Az egyházmegye eddig csak 300 K missziói 
segélyt élvezett. Ebből nagyon kevés jutott az anyagi 
nehézségekkel küzdő munkásoknak. A mult év őszén az 
egyházkerület "a segélyt 500 K-val felemelte s reményünk 
van arra is, hogy ezt a 800 K-t ezerre fogja kikerekí-
teni. A közgyűlés úgy határozott, hogy a meglévő 800 K 
segélyből 300 K-t vallásos iratok osztására és a szór-
ványok részére Lévay-féle Kis Káté beszerzésére fordítja, 
500 K-t pedig (s ha a segélyt felemelik, 700 K-t) a 
szórványokban buzgólkodó lelkészek fuvarköltségének 
fedezésére fogja fordítani az esperesi hivatalhoz terjesz-
tendő elszámolás kötelezettsége mellett. Most még az 
eddigi szokás szerint a közgyűlés hét lelkész között osz-
totta meg a rendelkezésére álló 500 K-t. 

A közgyűlés egyéb tárgyai és határozatai közül 
kiemeljük a következőket: 

A reformáczió 400 éves fordulójának megünneplése 
tárgyában a közgyűlés id. Benkő István előadó javaslatát 
fogadta el, mely szerint szükséges lenne, hogy az évfor-
duló előtti napon a harangok meghúzassanak, az ünnep-
napon az egyházi épületek fellobogóztassanak s minden 
gyülekezetben ünnepélyes istentisztelet tartassék ; továbbá 
létesíttessék egy szeretetház, esetleg Kálvineuin-árvaházzal 
kapcsolatban, egy gyakorlati, pl. ipari pályára előkészítő 
nevelő-intézet, leánynevelő-intézet és valósíttassék meg 
a budapesti ref. egyház nagyszabású terve. 

A nagygerezsdi egyezség megszűnése folytán az 

ág. ev. testvéregyházhoz való viszonyunk is állásfoglalást 
igényel. Sajnos, e kérdésben nem követhetjük teljes 
mértékben eszményeinket, hanem arra vagyunk utalva, 
hogy a kényszerítő körülményekhez képest helyezked-
jünk el saját portánkon úgy, a hogy lehet. A missziói 
jelentésből azt kellett hallanunk, hogy a hévízgyörki 
lelkésznek nem engedték meg az aszódi ág. ev. leány-
iskola vezetői, hogy az intézetben lévő ref. növendékek 
számára hittanórákat tartson. Az állasfoglalásra vonat-
kozó előadói javaslat a kölcsönös testvéri megbecsülés 
hangsúlyozásával kimondja, hogy ott, a hol az ág. ev. 

^ híveket nem köti egyházunkhoz valami szerződés vagy 
egyezség, a szertartásokban, a temető használatában 
vagy az iskolázásnál „a ref. egyházhoz nem tartozókkal 
egy tekintet alá essenek". A szórványokban élő ref. 
hivek pedig, ha lehet, fiók- vagy leányegyházakba szer-
vezendők. A javaslatot a közgyűlés ellenvetés nélkül el-
fogadta. 

Határozat tárgya volt az a kérdés is, hogy a mi 
elemi iskoláinkba járó másvallású növendékek szülői 
mennyivel járuljanak hozzá az iskola fenntartási költ-
ségeihez. A tanügyi bizottság az erre vonatkozó rende-
letek alapján számításokat tett és megállapította, hogy 
családonként 10 K fenntartási járulék szedhető. Daczára, 
hogy egy hang, tekintettel a szegény sorsú másvallásúakra, 
sokalta ez összeget, mégis elfogadtatott. Ez különben 
minden iskolafenntartó autonom jogkörébe tartozik. A sza-
bály az, hogy a másvallásúaktól is annyit szedhetünk, 
a mi megfelel annak az aránynak, a mi van a ref. hivek 
állami adója és az iskola fenntartási költségei között és 
hogy nem szabad a járulékot a gyermekek száma szerint 
szedni, hanem családonként, nehogy tandíj jellege legyen. 

Nagyobb érdeklődést keltett a közgyűlés véleménye 
a vallástanító lelkészek jogviszony-rendezése tárgyában. 
Az érdeklődés azonban csak az előző napon tartott elő-
zetes értekezleten váltott ki erélyes hozzászólásokat. Az 
érdekeltek ugyanis az első tekintetre azt gondolták, hogy 
valami áldásos jogviszony létesítéséről, á jelen helyzet 
gyökeres reformjáról van szó. Csakhamar kiderült azon-
ban, hogy nem ezekről, hanem a meglévő állapot kodi-
fikálásáról van szó s hogy az egyházmegyei közgyűlés 
nem törvényhozó zsinat. A véleményt tehát könnyű volt 
megalkotni s kívánatos lenne, ha a többi egyházmegyék 
is ilyen barátságos és igazságos véleményt alkotnának és 
érvényesítenének is egész odáig, a hol a korpótlékokat 
megállapítják. A közgyűlés ugyanis kimondta, hogy „a 
137. § a—f pontjai alatt felsorolt lelkészek (köztük a 
vallástanító lelkészek is), bár különböző néven neveztet-
nek és különböző állásokat töltenek be, lelkészi jellegükre 
nézve mindnyájan egyenlők s közöttük ú. n. rangkülönb-
ség nincs". A jog és hatáskör tekintetében az Egyházi 
Törvény keretein belül nem volt más megállapítható, 
csak a mit a parochus lelkész jogköre megenged, ez 
pedig több kötelesség, mint jog. Az elfogadott javaslat 
szerint 5 vallástanító lelkész közül egy, 5—10 közül 
kettő, tizen felül három képviselő s megfelelő számú 



világi képviselő küldhető az egyházmegyei közgyűlésre. 
Szükség lenne arra, hogy eme véleményezések mellett 
az egyházjogászok alapos tanulmány tárgyává tennék 
ezt a jogviszonyt, hogy a zsinat már feldolgozott és 
áttekinthető előmunkálatok nyomán dönthessen végle-
gesen e kérdés felett. 

Fontos határozatot hozott a közgyűlés, mikor az 
egyházkerületi értekezlet által előterjesztett amaz indít-
ványokat fogadta el helyeslőleg, a melyek Forgács Gyula 
péczeli lelkész mult őszkor tartott felolvasásában foglal-
tatnak a „legsürgősebb egyházi teendők"-rc vonatkozó-
lag. Ez indítványoknak lényege az, hogy egyházunk 
legsürgősebb teendője megismertetni önmagát, múlt-
ját, jelenét, czéljait — saját híveivel, hogy egyhá-
zunknak mindenrendű, rangú, de főként intelligens tagjai 
ismerjék meg egyházunk hitelveit, intézményeit, legyenek 
tisztában azzal, hogy mit akar ez az egyház s mit segíthet, 
mit tehet egyháza érdekében. Hogy ezt az egyház meg-
tehesse, elsősorban olyan emberekre, lelkipásztorokra, 
tanítókra, buzgó egyháztagokra van szüksége, a kik a 
templomi istentiszteletek, az iskolai tanórák vagy a Biblia 
és a Szikszay keresztyén tanítások olvasása közben ér-
vényesülő értékes munkaerőt, buzgó, életerős munka-
kedvet ós józan kegyességet eme megszokott szűk fog-
lalatok közül kiragadva, kivinnék az életbe, oda, a hol 
az emberek még nem járnak templomba s már nem 
járnak iskolába s hitükből más nem maradt, mint a 
protestántizmus negatív, hideg s nyakasan durva gőgje. 
Keresni, képezni kell munkás, önfeláldozó embereket,! 

A közgyűlés az indítványt nemcsak elfogadta, liá-
néin felhatalmazta a missziói bizottságot is arra, hogy 
munkakörét, a mely eddig csak a diaspora-misszióra 
szorítkozott, terjessze ki a belmisszió egyéb ágaira is, 
lehetőleg szervezzen egy belmissziói központot egyház-
megyénk számára ós próbálja megvalósítani kicsiben 
azt, a mit az értekezlet a kerületnek nagyobb méretekben 
javasol. 

Végül megemlítjük, hogy a megüresedett tisztségek 
a következőkép töltettek be : egyházmegyei közpénz-
tárossá Szánthó Géza rákoscsabai lelkész (1917 január 
1-től kezdődőleg), számvevővé Kovács Géza kisoroszi 
lelkész, tanügyi előadóvá Hörömpő Ferencz pócsmegyeri 
lelkész, közlelkészekké Mátis Márton szadai és Forgács 
Gyula péczeli lelkészek választattak meg. 

Az emelkedett hangulatú és tartalmas közgyűlés 
után a résztvevők közül többen közös ebéden vettek részt. 

Fgy. 

Gyűlések a kü lsősomogyi egyházmegyében. 

A külsősomogyi ref. egyházmegyei Lelkészegyesület 
augusztus 29-én tartotta folyó évi közgyűlését Siófokon. 
A XLVI. zsoltár 1. versének eléneklése után Fábián 
Mihály miszlai lelkész mondott imát és a János ev. XVII. 
14—15. alapján tartott alkalmas biblia magyarázatot. A gyű-
lést Bocsor Lajos e.. m. 1. e. elnök nyitotta meg rövid 

alkalmi beszéddel. A lelkeket teljes mértékben foglalkoz-
tató s minden tevékenységet a maga körébe vonzó, nehéz 
idő miatt nem munkálhatta — úgymond a megnyitó — 
a Lelkészegyesület sem a maga kitűzött czéljait, de egyes 
tagjai a maguk körében teljesítették kötelességeiket. 
Örömmel emlékezik meg azután az ORLE áldozatos buz-
góságának szép eredményéről, a hajdúböszörményi Kál-
vineum ünnepélyes megnyitásáról s ez intézménynek a 
lelki árvákról gondoskodó szeretetmunkájáról. Ezek után 
felhívja az Egyesület tagjait a Kálvinénm javára áldozat-
készségre. 

A tárgysorozat rendjén foglalkozott a 1. e. közgyűlés 
a reformáczió 400 éves évfordulója méltó megünneplé-
sének kérdésével s elhatározta, hogy az ünneplést a hiva-
talos egyházmegyével együtt végzi. 

Szűcs Lajos nagybábonyi lelkésznek „a vasárnapi 
iskolák fontossága egyházi életünkben" czím alatt tartott 
tartalmas felolvasása s többek hozzászólása után a vasár-
napi iskolák lehető megvalósítását ajánlta a közgyűlés a 
tagok figyelmébe. 

A Kálvin-Szövetségnek az egyházhivatalnokok beteg-
segélyezési ügyében felvetett eszméjét az egyesületi közgyű-
lés egyértelműleg helyeselte s az eszme továbbérl elésére az 
egyházmegye közgyűlés utján kéri a Kálvin-Szövetséget. 

Felvetett indítványra az egyházmegye és egyház-
kerület közgyűlések útján kérés terjesztését határozta el 
arra nézve, hogy a paróchiális könyvtárban elsősorban 
a gyakorlati lelkészkedéshez szükséges bibliai exegezissel 
foglalkozó művek adassanak ki. Majd a folyó ügyek elin 
tózése s az egyesület régi tisztviselőinek helyeikre újra-
megválasztása után az egyesületi közgyűlés Kozma A. 
kőröshegyi lelkész imájával véget ért. 

A következő napon, augusztus 30-án, volt az egy-
házmegyei közgyűlés Kálmán Gyula esperes ós dr. Kiss 
Ernő egyházmegyei gondnok elnöklete alatt. Igazi belső 
mély érzéssel hangzott el ajkainkról a „Perelj Uram 
perlőimmel" kezdetű hatalmas zsoltárunk s ennek hatása 
alatt vezette Kálmán Gyula esperes imájával lelkünket 
szabadításunk erős Istenéhez. Majd egyházmegyei gond-
nokunk mondott lelkes megnyitóbeszédet. Teljes elisme-
réssel emelte ki a gondnoki megnyitó hősiesen küzdő 
katonáink odaadó buzgó kötelességteljesítését, mellyel a 
hű szövetségesekkel együtt védik édes magyar hazánk 
határait a mindenünnen reánktörő gonosz és álnok ellen-
ségeink ellen. De itthon — úgymond gondnokunk — 
fájdalommal kell látnunk a csak saját érdekét munkálni 
kívánó sok önző kufár léleknek elzárkózását az áldoza-
toktól úgy a szeretetintézményekre adományok nyújtása, 
mint a hadikölcsönre jegyzés tekintetében. A tapasztalat 
fájdalom, azt mutatja, hogy egyházmegyénk gyülekeze-
teinek tagjai közül is aránylag nagyon kevesen jegyez-
tek erejükhöz méltóan hadikölcsönt. E visszahúzódás 
pedig hazafiatlan cselekedet. Felhívja azért egyházme-
gyénk minden tagját, hogy hazafias kötelességének még 
ereje megfeszítésével is igyekezzék megfelelni. 

A gyűlés megalakulásakor jóleső érzéssel láttuk, 



hogy a gyűlés alkotó tagjai, kevés kivétellel megjelen-
tek. Majd a szavazatbontóbizottság jelentéséből örömmel 
értesültünk arról, hogy a tisztújítás elve alapján mult 
évben lemondott Túri Károly egyházmegyei lelkészi fő-
jegyzőt és Kájel József lelkészi tanácsbírót egyhangúlag 
újból megtisztelte a közbizalom s előbbi helyeikre őket 
megválasztotta. Egyházmegyei gondnok úr szíves üdvöz-
lése után a megválasztottak a bizalmat megköszönve, 
szolgálataikat továbbra is szívesen ajánlották. 

Ezután következett esperesünk jelentése, mely figyel-
münket, mint mindig, úgy most is teljes mértékben ma-
gára vonta. A még mindig tartó s szívünket, lelkünket 
fájdalmas érzésekkel eltöltő időről való megemlékezés 
után, felemelő érzéssel, örömmel említette fel a jelentés, 
hogy egyházkerületünk a mult óv őszén egyszerű, de 
mégis magasztos ós szeretetteljes ünnepéllyel iktatta be 
hivatalába püspökünket. Esperesi indítványra egyházme-
gyénk egyértelmű örömének szeretett püspökünkhöz inté-
zett táviratban adott kifejezést. Jegyzőkönyvileg üdvözölte 
Takács József egyházkerületi főjegyzőt. Majd felemlítette 
az esperesi vizsgálat alkalmával szerzett azon lehangoló 
tapasztalatát is. esperes, hogy népünk indokolatlan bizal-
matlanságból a hadikölcsönjegyzésnél nem mutatott kellő 
áldozatkészséget. Buzdítja azért az egyházak vezetőit e 
nem megfelelő cselekedet helyesbítésére az ú j alkalom-
mal. Egyébként egyházmegyénk ós gyülekezeteink életé-
ben a nehéz körülményekhez képest minden megfelelő 
rendben volt. 

Szeretettel fogadta kebelébe egyházmegyénk az el-
múlt évben választott Nagy Gyula somogy-túri és Szi-
gethy Károly lápafői új lelkészeket s Tsten áldását kéri 
munkájokra. 

Foglalkozott a közgyűlés a hozzá véleményezés vé-
gett letett egyházkerületi leiratokkal s a megszűnt nagy-
gerezsdi egyezség helyett ú j intézkedés, a reformáczió 
100 éves fordulójának megünneplése ós megörökítése, a 

paróehus ós hitoktató lelkészek jogviszonya, a belmissziői 
munka intenzívebb megindítása tárgyában megtette kellő 
felterjesztéseit. Egyházmegyénk lelkészegyesületi javaslat 
alapján pártolással terjesztette fel véleményét a Kálvin-
Szövetség által felvetett szép eszme : az egyházhivatal-
noki .betegsegélyezés ügyének megvalósítása ügyében, 
továbbá abban is, hogy a paróchiális könyvtárban első 
sorban a gyakorlati lelkészkedéshez szükséges, bibliai 
cxegezissel foglalkozó művek adassanak ki. 

Letárgyalta a közgyűlés a szokásos jelentéseket s 
mindegyikre; meghozta a szükséges határozatot. A segély-
kérvényeknek az egyházkerületre leendő pártoló felter-
jesztése után néhány gyülekezetünk helyi jelentőségű fel-
terjesztését intéztük el. Ezek közül kiválik mégis Lápafő 
azon határozata, mellyel új lelkészének a normálköltsóg-
vetési túlalacsony naturálé értékeléséhez 800 K évi ki-
egészítést adott. Egyházmegyei közgyűlés ezen méltány-
lásra érdemes jóakaratot elismeréssel hagyta helyben s 
követendő például ajánlotta minden gyülekezetnek, a hol 
a belhivatalnokok a norinálköltségvetési túlalacsony érté-

kelés miatt károsodást szenvednek. Dombóvári fiókegy-
házunk anyásítási ügyével is foglalkoztunk. E helyen 
ugyanis ecldig egyesült protestáns fiókegyházunk volt, de 
az ág. hitv. evangélikusok a testvérieden eljárással a 
13 éves szerződést felbontották. Az így különvált ref. 
hivek újra szervezkedtek s anyásításukat óhajt ják. A köz-
gyűlés e nagyfontosságú őrhely kérését pártoló jóindu-
lattal a jánl ja az egyházkerületi közgyűlés figyelmébe. 

Egyházkerületi közgyűlésre egyházmegyei képvise-
lőkiil Varjas Gábor felsőnyéki lelkész s dr. Bakonyi 
Kálmán világi tanácsbíró küldettek ki, mely után espe-
resünk a közgyűlést imájával berekesztette. 

Délután egyházmegyei bírósági ülés tartatott, melyen 
az időszaki tanács megalakítása után egy skontrális fe-
gyelmi ügynek bírói elnökségi végzéssel való megszün-
tetését tudomásul vettük és két helyi jelentőségű köz-
igazg. bírói ügyet intéztünk el. 

B. L. 

ERDÉLYIEK FIGYELMÉBE! A református 
egyetemes konvent elnöksége felhívja a menekült 
református espereseket, lelkészeket, tanárokat, ta-
nítókat és lelkészözvegyeket, hogy tartózkodási 
helyüket és pontos czímüket s annak minden vál-
tozását úgy az erdélyi egyházkerület igazgató-
tanácsánál (Kolozsvár, Király-u/51), mint az egye-
temes konventnél (Budapest, VII., Abonyi-u. 21) 
személyesen, írásban vagy telefonon (103—48) 
mielőbb jelentsék be. 

A MI ÜGYÜNK. 

Losoncz i k o n f e r e n c z i á n k . 
IV. 

Az esti gyűlések tárgyát a háborús kérdések al-
kották. Az első este Kiss Dániel sárbogárdi lelkész elő-
adásával kapcsolatban arról volt szó: Milyen hatással 
van a háború népünk hitbéli, erkölcsi és anyagi életére ? 
Előadó előbb sorjában vázolta a föltünedező, nagyobbára 
beteges jelenségeket, majd az eredményesnek ígérkező 
orvosszerekre mutatott rá. 

A háború elején föllendülő hitélet lassan-lassan 
ellanyhult. Sokan csak magukat ós hozzátartozóikat akar-
ták biztosítani a templombajárással. Erkölcsi tekintetben 
a háborúnak rendkívül káros kiáradásai vannak. Egy 
hazatérő katona néni egészen ok nélkül mondotta : Az 
ember idehaza megutálja a világot, mert csúnyább világ 
van itt, mint odakünn. Odakünn csak két ellenség van, 
idehaza mindenki ellensége a másiknak. A háborúban 
lévő apák miatt a gyermekek erkölcsi fegyelmezésében 
is nagy visszaesés állt be. Anyagi téren a háború nagy 
vagyoni eltolódásokat idézett elő. A háborús idők né-
pünket adósságaitól jórészt megszabadította. Egyházi 
életünk nagy anyagi kérdések előtt áll a háború után, 
azért jó, hogy népünk anyagilag megerősödött. 

Orvosszerek gyanánt a hitélet terén azt ajánlja, 
hogy mélyebben szántsunk. A háború a fölszint elsö-
pörte és csak a mélységet tartotta meg. Az erkölcsi 
romok közül ki kell emelni különösen a serdülő nemze-
déket a vélük való beható és tervszerű foglalkozás útján. 



A hozzászólók közül Szinok Zoltán rámutat népünk 
esztelen költekezésére. A fényűzés visszaszorítása terén 
nagy hivatás vár a lelkipásztori karra. Szabó Imre (Ko-
márom) szerint a lelkészekre nézve az a legfontosabb 
kérdés, hogy mit akart nékünk mondani Isten a háború-
va l? Teendőinket egyenesen megszabja az, ha arra gon-
dolunk, miért maradtunk itthon? Egyfelől azért, hogy az 
itthonlévőket a kísértésektől visszatartsuk, másfelől, hogy 
a hazatérők lelkét vigasztaljuk. 

A második kértlés volt: A Itábora és a családi élet 
tisztasága, melyet Marjay Károly mezőtúri lelkésznek 
beható előadása vezetett be. Mindenekelőtt rámutatott 
arra, hogy milyen eszmék hatottak közre már a háború 
előtt is a családi kötelékek meglazulására, majd rátért 
a háborús erkölcsök vázolására. Részletesen ismertette 
a nemi kiesapongásokkal kapcsolatos betegségek szám-
adatait, A külföldi arányszámokkal való egybevetés meg-
győzhetett mindnyájunkat afelől, hogy milyen szomorú 
elsőbbségben van részünk ezen a téren ! 

Hogy kapcsoljuk be a nemi betegségek ellen való 
küzdelmet lelkipásztori munkánkba ? Gyülekezeteink kö-
rében fölvilágosító előadásokat kell tartanunk. Akármeny-
nyire kényes is ez a téma, nem térhetünk ki előle. Közre 
kell munkálnunk abban is, hogy a kísértő alkalmak 
száma csökkenjen. A németek plakátokkal, füzetekkel, 
levélformájú figyelmeztetésekkel óvják katonáikat. Nekünk 
is meg kell indítanunk ezen a téren a czéltudatos, szer-
vezett küzdelmet. 

Dr. Ravasz László szerint a milyen fontos a ke-
nyérkérdés, olyan fontos ez is. A háború Összes nya-
valyái közül ez ütközik leginkább, össze velünk. A há-
ború elválasztja a férfit és a nőt egymástól. A férfi künn 
a tűzben, a nő idehaza a beiktatott hadi fogollyal. Ez 
vakmerő játék a tűzzel. A német hadvezetőség a csalá-
dos katonákat minden négy hónapban szabadságolja, de 
előbb kipihentetik őket a front mögött. Uj nemzedék 
támadása époly fontos,.mint a mostani erőssége. Össze-
jöveteleinken állandóan foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. 
Nálunk ez a terület teljesen elhanyagolt. Németországban 
a beiratkozó egyetemi hallgatónak a rektor bizalmas 
levelet ad át, melyben föltárja előtte a reá váró nagy 
veszedelmeket, Egyes nagyobb külföldi városokban az 
éjjeli misszió is sokat tesz az erkölcsi bajok gyógyítása 
terén. 

Dr. Kováts István megjegyzi, hogy a Kálvin-Szö-
vetség is teljesen átérzi a nemi betegségek elleni küz-
delem óriási fontosságát. Ezért ezt a kérdést téli kon-
ferencziánkra kitűzzük s egy országos nevű szaktekintélyt 
kérünk föl az előadóságra. E mellett azt is tervbe vették, 
hogy a Szövetség küldöttei a tél folyamán elmennek 
azokba a gyülekezetekbe, a hova meghívják őket és 
szakszerű fölvilágosító előadásokat tartanak a Csecsemő-
védelemről, a nemi betegségekről stb. 

Victor János tudatja, hogy több evangéliumi egye-
sület tízezer példányban kinyomatja egyik orvosunknak 
a nemi kérdésben a katonákhoz írt fiizetecskéjét. Ebből 
a Kálvin-Szövetség 1000 példányt nyomat s készséggel 
bocsátja majd tagjai rendelkezésére a példányokat. 

A harmadik este az a fontos kérdés került sző-
nyegre : Mit csináljunk a harczterekröl hazatérőkkel ? 
Baja Mihály túrkevei lelkész bevezető előadásában hang-
súlyozta, hogy ha készületlenül is találta egyházunkat 
a háború, a háborít vége már nem találhatja készület-
lenül. Kérdés, hogy mik a kötelességeink a háborúból 
hazatérőkkel szemben ? Először a rokkantakra, bénákra, 
betegekre vessük tekintetünket. Ezek lelkileg sokat fog-
nak szenvedni s teljes lelkipásztori szeretetet igényelnek. 

De nem lesz mindenki rokkant, beteg, a ki haza-
jön. Ezeket a végtelen nagy szenvedések igen sok eset-
ben megtisztították. De nem mindég. Az ilyenek termé-
szetrajza a legkülönfélébb. Lesznek olyanok is, a kik 
előtt nem lesz többé semmisem szent. Ezeket az evan-
gélium forrásához visszavezetni nem lesz könnyű munka! 
Lesznek, a kiket a háború zivatara térített Istenhez. 
Ezeket hitükben meg kell tartanunk és meg kell erő-
sítenünk. Szép dolog lenne már megérkezésükkor fogadni 
őket. Az állomásról egyenesen az Isten házába lehetne 
vinni őket. Az elesettek neveit is összegyűjthetnők és 
bevósethetnők a templomunk falába illesztendő márvány-
táblára. 

A hozzászólások során Marjay Károly szükségesnek 
tartja, hogy mennél előbb kezdjük el az előkészítő mun-
kálatokat. Szabó Imre szerint már a fronton meg kell 
találnunk az összeköttetést katonáinkkal. 

Dr. Hetessy Kálmán elmondja, hogy mindkét kará-
csonykor küldött külön-külön litografált levelet minden 
katona-hívének imakönyvekkel együtt. Szerinte a lelki-
pásztor hivatása a háború után egyfelől ellenőrizni, hogy 
a. rokkantak jól vannak-e ellátva, másfelől a hadiárvák 
sorsát fölkarolni, végül a hazatértek lelkigondozását el-
látni. Ez a munka nem lesz eredménytelen, mert a haza-
térők lelke csaknem mind fogékony Krisztus igéjének 
befogadására. 

Beme László (Budapest) szerint különös gondot kell 
fordítanunk a háborúból hazatérteknél a személyes mun-
kára : a szószéki igehirdetés nem lesz ezeknél elegendő. 

A konferencziára jelentkezettek rendületlenül kitar-
tottak csaknem mindannyian mindvégig. A tanácskozások 
utolsó napján is a résztvevők háromnegyedrésze jelen 
volt még. 

18 án, délben befejeztük hivatalos tárgysorozatunkat 
s búcsút vettünk gyűléseink színhelyétől, a városháza 
dísztermétől. Elnökünk néhány meleg szóval köszönetet 
mondott a vendéglátó hely adóinak. Azután elénekeltük 
az „Úrnak szolgái mindnyájan. . . " kezdetű szép éne-
künket. 

Este í) órakor búcsúzkodtunk a losonczi érdemes 
gyülekezettől. A templomban folyt le a minden tekintet-

-ben szépen sikerült búcsúest, A gyülekezet éneke után 
Kis József esperes imádkozott, dr. Ravasz László szí-
vünkhöz szóló bibliamagyarázatot tartott az aratni való 
gabona végtelen sokaságáról és az aratóknak fájdalmasan 
kevés voltáról. A ref. leánykar éneke után Victor János 
tartott előadást arról, hogy ártalmára van-e a köznek, 
ha valamely felekezet hithű követői vagyunk? Válasza, 
természetesen, tagadó volt. Rámutatott arra, hogy szakí-
tanunk kell azzal a kálvinizmussal, a mely vallásunkat 
csak ünnepélyes alkalmakkor előszedendő díszruhának 
tekinti. Baja Mihály néhány megható háborús versét 
olvasta föl. Jóba József vezsenyi s.-lelkész szép szóló-
éneke után dr. Kováts István tartott búcsúbeszédet. A kál-
vinizmus felől széltében elterjedt téves fölfogással szem-
ben hangsúlyozta, hogy kálvinista az, a ki lábával a 
földön jár, mindkét kézével megragadja a munkát, sze-
meit az égre emeli, lelkével a magasabb világba kap-
csolódik s, bár a földön jár, mégis mindent fölülről, az 
örökkévalóság távlatából néz. Marjay Károly imájával 
és a gyülekezet énekével fejeződött be a mindannyiunk 
lelkét magasba emelő búcsúest. 

Nem ez volt az egyedüli találkozásunk a nagyinultú 
és a sok szenvedés tüzében számbelileg ugyan erősen 
megfogyatkozott, de lélekben annál inkább megizmoso-
dott és eggyéforrt gyülekezet tagjaival. A háború folya-
mán rendszeressé vált csütörtök délutáni istentiszteletet 



is együtt tartottuk velük. Forgács Gyula lelkésztársunk 
prédikált ez alkalommal. A király születésnapja alkalmá-
val rendezett istentiszteleten Nagy Béla imádkozott és 
dr. Ravasz László prédikált. Az utolsó nap délutánján 
meglátogattuk a tartalékkórház református betegeit, kik-
nek dr. Hetessy Kálmán kartársunk hirdette a vigaszta-
lás igéit. 

Délutánonkint kisebb-nagyobb kirándulásokat ren-
deztünk. Többször megfordultunk a hatalmas liget fái 
közt. Feledhetetlen marad a történeti nevezetességű gácsi 
várba tett kirándulásunk. A festői fekvésű szép vár né-
hány évi megszakítás után most kerül vissza a gróf For-
gách család kezére. Az ideiglenes gazdának, gróf Wenck-
heinmak értékes antik bútorai vannak még az egyes 
termekben. Sok műkincs, a mivel még értékesebbé akarta 
tenni a várat, kicsomagolatlanul hever még a folyosókon. 
Az új várkápolna építése is abbamaradt. Sorba jártuk a 
szebbnél szebb szobákat és termeket. A nagy teremben 
letelepedtünk az ország összes vármegyéinek czíinereivel 
ékesített székeken. Egyszerre fölcsendül egy tiszta, csen-
gésű tenórhang: „Az Isten a mi reménységünk. . ." Az-
után fölhangzik a „Térj magadhoz, drága S i ó n . . . " Halk 
kórusban kísérjük mindannyian. A hang betölti a lelkün-
ket, a t e rme t . . . Azután kiárad az előcsarnokba . . . A falon 
ott függ az ellen reformáczió egyik vezérének, Forgách 
bíborosnak a képe is. Talán az is megrezdül belé . . . 
0 is azt hitte, hogy nemsokára hírmondó se marad be-
lőlünk . . . S íme, három század múlva is hallja, a mint 
fölzúg a „megvert pásztorok" utódainak ajkán a szent 
bizonyosságú ének: „Az Isten a mi reménységünk. . ." 

A gyűléseket követő nap kirándultunk Zólyomba 
és Szliács fürdőbe. I )élelőtt Zólyomban megtekintettük ot-
tani missziói egyházunk valóban szép kis templomát és 
az érdekes zólyomi várat. Csipkés ormán végigsétálva, 
gyönyörködtünk a környék szépségeiben. Délután Szliá-
csot tekintettük meg. A jókedv állandó útitársunk volt 
kora reggeltől. Baja Mihály barátunk gondoskodott róla, 
hogy késő estig ne maradjon el tőlünk. A gyorsan kere-
kedett déli eső után illatos levegőben jártuk végig a 
fürdőhely szép sétányait, forrásait. Meg is próbáltuk 
világhírű szénsavas vasas vízét. Késő este kerültünk vissza 
Losonczra. Kedves emlékekkel meggazdagodva, vettünk 
ott egymástól búcsút a januári budapesti viszontlátásig! 

Dr. K. L 

A váczi Kálvin-Szövetség a mult vasárnap délután 
igen szép ünnepéllyel nyitotta meg a nyári szünet után most 
újra beálló gyülekezeti munkaszezont. Az ünnepély a 
templomban folyt le, telt padsorok előtt. Beszédet mon-
dott Sáfár Béla lelkész és Ficrs Elek, Szövetségünk 
utazótitkára. Az ünnepélyt szavalatok és énekszámok tet-
ték változatossá. Különösen nagy lelki gyönyörűséggel 
hallgatta a közönség Matkovich Emma szóló-énekét és 
Szuchovszky Zsigmond művészi orgonajátékát. Hogy mi-
lyen bensőséges érzéssel volt eltelve az ünneplő gyüle-
kezet, annak csalhatatlan mértéke az a tény is, hogy az 
aránylag kicsiny gyülekezet, a mely most az erdélyi 
menekültek segélyezésével is derekasan tesz bizonyságot 
hitéről: az ünnepély perselyfilléreiben 150 koronát adott 
össze. 

Távíratmegvái tás í lapok ^ T t f á J -
séfe a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám), j* ̂ í S j t 

EGYHÁZ. 
Menekültek segélyezése. Már mult számunkban 

megemlékeztünk arról, hogy budapesti evangéliumi egye-
sületeink is kiveszik részüket abból -a nagy segítőmun-
kából. a mely most elsőrendű hazafias és emberbaráti 
kötelességünk. Theologiánk társalgóterme a színhelye 
annak az istenes szolgálatnak, a melyet a Lorántffy Zsu-
zsánna-Egyesület tagjai teljesítenek báró Dániel Gáborné 
vezérlete mellett. — Siralmas és felemelő látvány! Jön-
nek a menekültek . . . férfiak, nők, gyermekek. Sokan 
szégyenkezve, hiszen néhány nappal előbb még volt min-
denük és ma nincs semmi másuk, mint a hosszú úttól 
megviselt, gyűrött egy szál ruhájuk. Ott benn a terem-
ben, a fogasokon, dobozokban felső- és alsóruhák, kala-
pok, czipők felnőttek, gyermekek számára, legtöbbnyire 
ajándékok. És azután folyik a p r ó b a . . . és megkapja 
mindenki a legszükségesebbet. E helyen is felhívjuk ol-
vasóinkat, küldjék be lehető rövid idő alatt nélkülözhető 
mindenféle ruháikat dr. Szőts Farkasné czímére (IX., 
Ráday-utcza 28). Kétszer cici, a ki gyorsan ad 1 -— Jön-
nek menekült lelkészek, tanárok minden nélkül. Ezek 
számára Lapunk indított gyűjtést. Bernát István dr. 50 
K-t, a theol. tanárok 60 lv-t adtak erre a czélra. Eddig 
begyűlt 320 K. 150 K-t- adtunk egy segédlelkésznek a 
legszükségesebb ruházatra. Kérünk további adományokat! 
Egyébként is szívesen állunk rendelkezésre állás és mun-
kaközvetítés, elhelyezés czéljából. Legyünk készen min-
den áldozatra szegény, szóval le sem írható siralmas 
helyzetben lévő testvéreink felsegítésére! 

Lelkészválasztás. A büssüi ref. egyházközség 
(Külsősomogy) Kovács Gyula baracskai s.-lelkészt, a 
baranyahídvégi ref. egyházközség Bay Jenő s.-lelkészt 
hívta meg lelkészéül. 

Női kántortanító. A konventi elnökség Kozma 
Erzsébetet a nikinczei (Szeréin megye) kántortanítói 
állásra kinevezte. — Az idők jele! 

Kitüntetések. A király, mint a Hivatalos Közlöny 
jelenti, Andrássy Kálmán buji és Duzsa János pelsőczi 
ref. lelkészeknek a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, 
Kozma Imre marosludasi ref. lelkésznek és Szűcs Balázs 
árpádi ref. elemi iskolai igazgatónak a koronás arany 
érdemkeresztet adományozta. Mindannyian a hadikölcsön-
jegyzés körül kifejtett munkájuk elismeréséül. 

Lelkészképesítö vizsgák. A dunamelléki ref. egy-
házkerületben f. hó 12—15-ig voltak lelkészképesítő 
vizsgák Petri Elek püspök és Kálmán Gyula esperes 
elnöklete mellett két bizottság előtt. A bizottság tagjai 
közül jelen voltak : Takács József kerületi főjegyző, Nagy 
Ferencz és Lévay Lajos esperesek és a tanárkar. A má-
sodik képesítő vizsgán jelesen képesítettek: Muraközy 
Gyula, Czanik Béla, Góczcc József, Joó Imre, Vargha 
György; jól Nagy Ákos; képesíttettek: Bay Jenő, Ka-
rancsy István, Kálmán Farkas, Kovács Zoltán, Kozma 
Károly, Poór Mihály. Az első lelkészképesítő vizsgán jeles 
képesítést nyert Sebestyén Andor, jót: Pruzsinszky Barna, 
Gubacsy Gábor, képesíttetett: Kovácsy József, Kudar 
Dezső, Kuli Lajos, Padi Dezső. 

Segédlelkészelhel.vczés. Becmen Kozma Károly, 
Banovc i Korbai Pál, Eszék Barta Imre, Újvidék Pánczél 
Imre, Dencsháza Lázár Sándor, Szolnok Vargha Domo-
kos (petrozsényi menekült lelkész), Törtei Vargha György, 
Kecskemét Tokos Béla, Balatonendréd Kuli Lajos, Büssii 
Kardos Lajos, Nagyszékely-Herczegh József, Somógysom 
Szurmo László, Tolnanémedi Kudar Dezső. Budapest 
Sebestyén Andor, Batta Árpád, Laky Sándor, Konrád 
György (lupényi menekült lelkész), Ocsa Pruzsinszky 



Barna, Gödöllő Andrássi Tivadar (brassói menekült s.-lel-
kész), Rákospalota Soó Sándor (vulkáni menekült lelkész), 
Kiskunlaczháza Józan Ignácz theol., Decs Pap Gusztáv, 
Tolnaváralja Szönyeghy Sándor, Veresegyház Tóth Pál. 
Az állások október 1-én foglalandók el. 

Emlékünnepély. A budapesti ref. theol. akadémia 
október 2-án d. e. 9 órakor a Ráday-utczai díszteremben 
az intézet néhai kiváló tanára, Farkas József emlékére 
ünnepélyt rendez, a melyen dr. Pruzsinszky Pál igazgató 
tart emlékbeszédet. 

A legsötétebb egyháztörténelmi adalék czímmel 
nemrégiben szóvátettük egy volt segédlelkész viselt dolgait 
s vele kapcsolatban többféle viszásságra hívtuk fel az 
illetékesek figyelmét. Ezek közül most egyik nyilatkozik. 
Levele a következőképen hangzik : Nagytiszt. Szerkesztő 
úr ! A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" ez évi július 
hó 23-ikáról kelt 30. számában — a mely csak most 
jutott kezembe — a „Legsötétebb egyháztörténelmi ada-
lék" czínm czikkben reám vonatkozó aposztrofáló meg-
jegyzések is foglaltatnak. Kérem Nagyt. Szerkesztő urat, 
szíveskedjék alábbi helyreigazító soraimnak becses lapja 
hasábjain helyt adni. Téves czikkiró úrnak azon impresz-
sziója, illetőleg informácziója : hogy az elítélt volt segéd-
lelkész az én karomon jelent volna meg a konventi épü-
letben ! Nem is együtt s nem is egyszerre jelentünk meg 
ott;. csak épen találkoztunk ott. 0 megjelent, mert idézve 
volt a tárgyalásra és mint rokona érdeklődtem a, nyilvá-
nos tárgyalás és bírói ítélet iránt! Továbbá ügyét, mióta 
csak megismertem, sohasem tartottam, avagy mondottam 
kis ügynek. S végül a konventi bíráknak sem mutattam 
be s ezt már azért sem tehettem, mert csak épen a tár-
gyaláskor tudtam meg, kik lesznek az ítélőbírák ? ! Kéré-
sem mellett, kiváló tisztelettel vagyok Bánócz. 1916 szep-
tember 5. Hutka József\ ref. lelkész-esperes. •-—•• Ezzel 
a nyilatkozattal kapcsolatban csak néhány megjegyzésre 
szorítkozunk. Az első az, hogy ezennel ünnepélyesen el-
ismerjük, hogy az illető nemeslelkű ifjú nem az esperes 
úr „karján" jelent meg. Az esperes úr, úgy látszik, a 
„karján" szóra helyezi a hangsúlyt, mi pedig arra, hogy 
a bírósági ülés előtt a délelőtti rendes konventi üléseken 
is állandóan együtt jártak-keltek s tárgyaltak a konventi 
épületben, úgy hogy ez azoknak is feltűnt, a kik a fe-
gyelmi ügyek e díszpéldányáról még semmit sem tudtak. 
Elhisszük tehát, ha az esperes úr kívánja, hogy azzal az 
emberrel, a kinek az ügye iránt oly melegen érdeklődött, 
a ki miatt oly messzi utat tett meg és annyit időzött a 
konventen, továbbá, a ki rokona is egyszersmind, csak a 
konventen találkozott, egyébként pedig „nem is együtt s 
nem is egyszerre" jelentek meg ott. — Azután nagyon 
szép dolog az az érdeklődés is ; azonban mi azt hisszük, 
hogy ha az esperes úr nem tartotta kis ügynek az egészet, 
vájjon miért nem vigyázott arra, hogy a vádlott ne adjon 
be a papi palástot annyira megszégyenítő fellebbezést, 
mint a.milyet adott? Ha pedig tudta, hogy milyet adott 
be, akkor meg hogyan merte még remélni is azt, hogy egy 

ilyen alacsony lelkű embert még lelkésznek meghagynak ? 
De mint adataink kiderítették, az az „érdeklődés" sem 
volt olyan passzív, mint az esperes úr állítja. Maga a 
vádlott jelentette ki a konvent egyik hivatalnoka előtt, 
hogy „majd beszélünk Nagy Károllyal"; azután azon 
kesergett, hogy csak legalább ne Nagy Károlynak osz-
tották volna ki az ügyét előadásra. Tovább menve, azt 
is elhisszük az esperes úrnak, hogy bár itt járt a bírói 
ülés előtt délelőtt is a konventen, nem tudta, hogy kik lesz-
nek a bírák. De akkor mi szükség volt a vádlottat a 
konvent kapujában, az ügy felemlítése mellett (!) egyik 
legtekintélyesebb bíránknak bemutatni, a .ki, miután a 
bírói tárgyalás után az ügy állását megismerte, körülbelül 
így nyilatkozott: „mégis csak szégyenletes, hogy egy 
esperes egy ilyen alakot ide mer hozni és az embernek 
még be is mer mutatni!" Nagy a gyanúnk tehát, hogy 
az esperes úr hasonlóan meleg „érdeklődés"-ének volt 
talán az eredménye az is, hogy a vádlottat annak idején 
egyházmegyéje felmentette s talán az egyházkerületi bíró-
ság is felmenti, ha Tüdős István püspök energikusan 
szét nem üt az „érdeklődő" jóakarók között. Végül még 
csak azt jegyezzük meg, hogy a vádlott a konventi bíró-
ság ülésére nem volt megidézve, csak értesíttetett a tár-
gyalás napjáról, a mi még nem jelenti azt, hogy a vád-
lottnak a konventen már napokkal előbb és okvetlen meg 
is kell jelenni és „beszélni" az előadóval; még kevésbbé 
pedig azt, hogy egy esperes, mégha rokona is az illetőnek, 
ilyen reménytelen ügyben, ilyen szégyenletes fellebbezésre 
támaszkodva, közéleti állásának és tekintélyének kompro-
mittálására, ilyen formában, az iigv iránt ilyen melegen 
érdeklődjék. 

A kecskeméti ref . főgimnáziumban a helybeli 
tanulók beírása szeptember 28—29-én, a vidékieké szep-
tember 30-án történik. A tanítás október 2-án kezdődik. 

A dunántúli ref. egyházkerület a reformáczió 
négyszázéves évfordulója emlékére százezer koronás 
alapítvány megteremtésén fáradozik. Negyvenhétezer ko-
rona már együtt van. Az alapítvány kamataiból a pápai, 
főiskola tanulóifjúságát akarják segélyezni. 

A szentendrei ref. polgári iskola igazgatósága 
prot. vallású internátusi felügyelöt (nevelőt) keres. El-
foglaltság délután. Javadalom havi 40 K és teljes ellátás. 

GYÁSZROVAT. 

Kossá János dencsházai (Felsőbaranya) ref. lelkész 
életének 87-ik, lelkipásztorkodásának 56-ik évében au-
gusztus 31-én hosszas szenvedés után elhunyt. 

Szivos Károly bogdásai (Felsőbaranya) lelkész 
meghalt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 



H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É SZ Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. Á mult évben újonnan épült minden modern 
kényelemmel 1'elszereU hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

Serdülő fia, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a -j£ -jí -ja <m ye -js eit <&« -jí & ose ase 

„Csefkészhífadót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyűía. 
Előfizetési ára egész évre 1 K 50 fill., kül-
dendő Záborszky János czímére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet 107. sz. 

KUNZJÓZSEF ÉS TÁRSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

[ > • — í í ~ ~ . < 

Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri és női divaíczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

CSUHA ANDRÁS W 2 & 
B U D A P E S T , I X . , R Á D A Y - U . 4 3 . I . , 4 . 

Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 
és különféle ruhákat. 

U I F O F T ? O T T Ó gőzüzemre berendezett csász. I\iLrfVlH\ " A 1 vr és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom] alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kiliin-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
ínatikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 óv óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely inö ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
fállalja. Katalógussal, tervezetekkel ós raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

! ! L e g ú j a b b a n m e g j e l e n t k ö n y v e k ! ! 

Ára K 
Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 

Pál , 3.— 
Akapsz-e diadalmaskodni. írta C. Skovgaard-Peter-

sen, fordította báró Podmaniczky Pál . . . . . 3.— 
A val lás élete. írta dr. Szőts Farkas . . . . . . 3.— 

K o s z o r ú f ü z e t e k : 
201. A tudás fá ja . írta Takács Mihály —.10 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.10 
203. Utolsó órában. írta Ujlaky Vilma - . 1 0 
204. A japánok apostpla. Irta Marjay Károly . . —.10 
2Ö5. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.10 
206. Az öreg ember. írta Lengyel Gyula . . . . —.10 
207. A kik az Istent szeret ik. írta Fejér Endre . —.10 
208. Az igazi istentisztelet. írta Kimer A. Bertalan —.10 
209—210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . . . . —,20 
211. Az az egy is elesett. írta Kiss Géza . . . . —.10 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.10 
213. A hétpecsétes könyv. írta Bitay Béla . . . —.10 
214. Élet a halá lban. írta Marjay Károly . . . . —.10 
215. Napoleon vallástétele. írta Marjay Károly . . —.10 
216. Husz János. írta báró Podmaniczky Pál . . . —.10 
217. A hazai , fö ld . Irta Lengyel Gyula —.10 
218. Janesi. írta Losonczy Lajos —.10 
219. Áes Janesi. írta Szabó Miklós —.10 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.10 

Szíves megrendelésehet hér 

H o r n y á i i s z k y V i k t o r könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., flkadémia-utcza 4. sz. 

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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

E l s ő m a g y a r — v i l l a m o s 8 É 8 b s r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 

STOWASSER J. cs.éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, I!., Lánczihd-u. 5 . sz, G y á r : Öntöház-u, 2 . sz. 
Továbbá ajanlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húroB-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! s? l y
b f r ; 

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

Bég 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, szakszeri! pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban ============= 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 



® 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- 3? 

^ ládi és ifjúsági havi folyóiratot. © 
® Szerkeszti: <§> 
I M E G Y E R C S Y B É L A . | 
U Előfizetési díja egy évre 4 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- ® 
® i i í ' . ® © dolatat. © 
© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
© számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® © © 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
<©) © 

© ® @ ® ® @ ® © © © ® 
G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 

Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén- működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i rányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,98031 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óla 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832,000'— K 
Biztosított érték tűzben 3915. évben 1000.000,000-— Ií 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Eleiüzlet állománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
Országos Közp. S e g é l y z ő 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. 

Az 1916/17. tanévre szóló. 

isholaKönyv 
es 

tanszerjegyzéK 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve Küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházKerület főbizomá-
nyos protestáns isKolai Könyvkereskedése 

Debreczen 
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 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 
s z ö v e t k e z e t tartozik 6 0 m i l l i ó korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 



Nagyságos asszonyom! Mint minden évben, ezúttal ís készséggel ajánlom fel 

őszi és téli kelmeiíjdonságaim 
míntagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését* 

Mintagyűjteményemben 
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 része-

síthessem Nagyságodat. — Kiváló tisztelettel 

Stern József cs. és kir. udv. szállító 
Budapest, IV. ker., Kálvin-tér 1. szám. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. DDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 4 8 0 6 . 



Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : 
IX. t R á d a y - u t c z a 28., a h o v á 
a kéz i ra tok , e lőf ize tés iésh i rde tés i 

dí 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. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Jielső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jena. 

Előfizetési 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 Éle t K ö n y v é b ő l : Az „új" parancsolat. Árokháty Béla. — Vezérazíkk : A Kerkapoly—Bodor-alapítvány. Dr. 
Lázár Andor. — K r ó n i k a : Ki segítsen? — B e l f ö l d : Egyházmegyei közgyűlés. I. Felhívás az erdélyi ref. egy-
házkerületből menekült ref. lelkész, kollégiumi tanár és tanítókhoz. Boér Elek. — Kül fö ld i h í rek . — I r o d a l o m : 
Magyarázatos Biblia. V. T. Hol van megírva? A. S, — Egyiiáz. — Egyesü le t . — GyászrovaB. — Szerkesz tő i 
üzene t ek . — Pá lyáza t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből . 

Az „új" parancsolat. 

Ján. 13.33—34. 

„A föld gyermekeinek legnagyobb szerencséje az 
egyéniség." (Goethe: Westöstlicher Diwan.) Az egyéniség 
az, a mi vagyunk, a mivé szubjektív javaink tesznek 
bennünket és nem az, a mivé objektív javaink alapján 
lettünk vagy leszünk. Goethe szerint tehát az egyéniség, 
a melyet szubjektív javak határoznak meg, a föld gyer-
mekeinek legnagyobb szerencsije. 

A mi egyéniségünk keresztyéni mivoltunk. Szub-
jektív és nem objektív javak tesznek bennünket keresz-
tyén egyéniséggé. Az egyéniség jellemzője az egyénnek. 
Keresztyén egyén jellemzője a keresztyén egyéniség. Jel-
lemzője, a melyről „megismeri mindenki", mert „önmagad 
elől nem futhatsz meg, így mondták ezt már a szibilek 
és próféták" (Goethe). 

A keresztyén egyéniség jellemző vonásává Jézus 
Krisztus a szeretetet tette: „ . . . a mint én szerettelek 
titeket, úgy szeressétek ti is egymást, mert erről ismeri 
meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
egymást igazán szeretni fogjátok". 

A szeretetnek tehát olyannak kell lenni bennünk, 
hogy arról mindenki keresztyéni egyéniségünkre ismer-
j e n rá. A keresztyéni szeretet „debitum immortale", hal-
hatatlan tartozás (Beugel), a mint Pál apostol mondja : 
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, 

•hogy egymást szeressétek" (Róm. 8.l0.). És ez a tartozás 
lehet örök, halhatatlan, mert a keresztyén szeretet „soha 
•el nem fogy" (I. Kor. 13.8.), hiszen szubjektív javunk ön-
magunkból, szívünkből, lelkünkből fakad, hová az Isten 
plántálta, Istentől való, nem szerzett s így el nem adható 
örök gazdagsága az emberi léleknek. Minél többen ré-
szesednek belőle, annál nagyobb, minél tovább tart, annál 
mélyebb, ha halhatatlan tartozásnak érezzük, akkor a 

legtisztább keresztyéni szeretet. Igazi gazdagsága az 
embernek, mert a lelket teszi gazdaggá s „egyedül igazi 
gazdagság a lelki gazdagság; a többinek mindnek meg-
van az a hibája, hogy el lehet veszíteni" (Lucián in 
Anthol. I. 67.). Becsülettel, Istennek tetsző, munkás, szor-
galmas élettel szerzett földi értékek pusztulnak el nap-
jainkban. Hányan veszítik el vagyonukat, földi gazdag-
ságukat ? A szeretetet még ebben a szeretetlen világban 
sem rabolhatja el tőlünk semmiféle ellenség. Majd egy 
napon itt kell hagynunk mindent, a mi földi, de a mint 
„eget és nem lelket cserélnek, a kik tengeren kelnek 
át" (Horatius. Epist. I. 2.), lelkünket, lelkünk gazdag-
ságát magunkkal visszük Ahhoz, A kitől vettük . . . Be 
kell számolnunk vele . . . Ha volt bennünk szeretet, erről 
megismerték mindenek és ott fent ránkismer 0, hogy mi 
az 0 tanítványai voltunk . . . 

* 

Mily sokat beszélt már a szeretetről tanítványai-
nak ! . . . S földi élete végén, az „utolsó vacsora" után 
még mindig „új" parancsolatként köti lelkünkre a sze-
retet nagy parancsolatját. Megvolt pedig 0 előtte is már 
a zsidó törvényben is és mégis ma is új e parancsolat, 
mert azt kívánja, hogy a mérték az Ö szeretete legyen: 
„. . . a mint én szerettelek titeket . . . " Egy örökké „új" 
p a r a n c s o l a t . . . De előttünk az örökké ragyogó példa 
is! Ha Ö rá nem mutathatnánk, hiábavaló lenne a mi 
prédikálásunk! . . . E parancsolat Ö benne megtestesült 
és a Golgothán megdicsőült . . . 

Árokháty Béla. 

Kálvin 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 ( IX. ker., Ráday-
utcza 28. szám). 



A KERKAPOLY—BODOR-ALAPÍTVÁNY. * 

„Úgy akarván az isteni gondviselés, hogy az apa1 

érzés örömeit ne élvezhessem s nővéreim sem hagyván 
maguk után utódokat, kívánom, hogy halálom után ma-
radt vagyonom szegény gyermekek, különösen pedig sze-
gény árvák javára szolgáljon." 

Ezekkel a szavakkal vezeti be végrendeletét a pápai 
kollégium volt híres professzora, később Magyarország 
pénzügyminisztere, Kerkapoly Károly. 1888 május 12-én 
kelt a végrendelet s Kerkapoly Károly 1891-ben, tehát 
egy negyedszázaddal ezelőtt halt meg. 

Emlékét nem őrzi semmi intézmény, csupán az 
Országos Protestáns Patronázs-Egyesület nevezte el róla 
dunaalmási szeretetházát, de az a nagy alapítvány, mely-
lyel ő a saját nevét és forrón szeretett édes anyja nevét 
a legnemeseben megörökíteni akarta, még ma is a mú-
miák álmát alussza. 

Kerkapoly Károly vagyonát halálakor sok tartozás 
terhelte s az alapítvány kezelésére megbízást nyert m. 
kir. közoktatásügyi minisztériumnak kezedetben ezeknek 
a tartozásoknak a rendezésével kellett foglalkozni. Ezek-
nek a tartozásoknak a törlesztése czéljából azt rendeli 
Kerkapoly Károly, hogy elsősorban a budai részen levő 
ingatlanai eladassanak. 

Ennek megtörténte után pedig a vagyon jövedel-
mének VÖ része tőkésítendő, egy másik ötödével évről 
évre olyan községeket kell segélyezni, melyek kebelükben 
kisdedóvót, három ötödével pedig olyanokat, melyek a 
balatonfüredihez s a tótlipcseihez hasonló vagy azokkal 
rokon-szeretetházakat kívánnak állítani. Úgy az óvók, 
mint a szeretetházak nyelvének magyarnak kell lenni. 

„Zalamegyei birtokomat összes felszerelésével együtt 
egy szeretetház azonnali felállítására kívánom fordíttatni", 
mondja a végrendelet. 

Sajnos, az alapítvány kezelésénél a végrendelet 
intézkedései sem a végrendelet szelleme, sem a vég-
rendelet szavai szerint nem tartattak be. 

Elmúlt immár egy negyedszázad a nagy alapító 
halála óta. Lassanként nem is tudjuk már, ki is volt a 
mi nagy Kerkapoly Károlyunk, csak azok, a kik az ö 
nemes eszméinek továbbfejlesztői, őrizői, állapítják meg 
fájdalommal, hogy az ő óhajtása mindeddig nem teljesült, 
árvák még az ő nagy alapítványából nem részesedtek, 
nincs árva, a ki őt, mint jótevőjét áldhatná. 

Kerkapoly vagyoni helyzete élte utolsó éveiben kissé 
összekuszálódott. Ha ő azt 1888-ban tudta volna, mennyi 
lesz 1891 végén a tartozása, talán másként intézkedett 
volna a tartozások fizetése tekintetében. 

Kétségtelen azonban az egész végrendelet szelle-
méből, hogy ő kisdedovókat és árvaházakat akart ala-
pítani és támogatni és pedig minél előbb, sőt a kereki 

* Itt a vezetöhelyen közöljük ezt a „memorandumot", a 
mely érdekes kultúrtörténeti adat is. Kálvin-Szövetségünk is inté-
zett beadványt ebben az ügyben a minisztériumhoz s hisszük, hogy 
rövid időn belül történik megfelelő intézkedés. 

170 katasztrális holdas birtokot egy szeretetház azonnali 
felállítására rendelte. 

Az alapítvány kezelősége mindeddig nem állította 
fel ezt a szeretetházat, sőt, ha" jól tudjuk, annak fel-
állítása iránt egyáltalán nem is tett lépéseket. 

Hogy miért van ez így, nem tudjuk, de kétségtelen, 
hogy a szeretetház felállításának az elmulasztása a vég-
rendelet szellemével és betűjével is határozottan ellen-
tétben van. 

Körülbelül két évvel ezelőtt sikerült összeállítanom 
a Kerkapoly—Bodor-alapítvány vagyoni állását. 

Ezt a kimutatást az alábbiakban közlöm a lap t. 
olvasóival: 

A becslések, melyeket a vagyon értékelésénél ad-
tam, csak hozzávetőlegesek s így nem lehetnek irány-
adók, hogy miért, azt alább részletezni is fogom. 

A Kerkapoly—Bodor-alapítvány vagyona a követ-
kező ingatlanokból állott 1914 végén (azóta, úgy tudom, 
eladás nem történt): 1. A Gellérthegyen a Kelenhegyi-
úttól a Czitadelláig terjedő hegyoldal 5381., 4833. és 4841. 
sz. tkvi betét összesen 7605 70/100 • - ö l , minimális ér-
ték 350,000 K. — 2. A Gellérthegyen a Mányoki-útnál 
öt darab parczellázott telek (5793. sz. tkvi betét) Össze-
sen 1610 • - ö l , minimális érték 200,000 K. — 3. AIX. , 
Csillag-u. 2. sz. ház, melynek bruttó bérjövedelme 42,420 K 
= 600,000 K. — 4. A IX. ker., Vámház-körút 7. sz 
ház, melynek évi bruttó bérjövedelme 60,340 K = 
600,000 K. — 5. A kereki pusztai birtok Mindszentkalla 
150. sz. tkvi betét 179 kat. hold 643 • - ö l , minimális 
érték 120,000 K. Összesen 1.870,000 K. — 1. 1914. év 
végén az alapítvány a kassai tápintézeti alapnak tarto-
zott 323,611*74 K. 2. A vallásalapnak 40,768*41 K — 
364,380-15 K. 

Minthogy az évi jövedelem a tartozások törleszté-
sére fordíttatott, azóta pedig két év telt el, ma a tartozás 
200—250,000 K közt lehet. A tiszta vagyon tehát a más-
fél millió K-t meghaladja. 

Az értékek megállapítása a fenti kimutatásban, mint. 
említettem, a minimálisnál is alacsonyabb. 

1. A Gellért-hegyi nagy telket a végrendelet intéz-
kedései értelmében el kellene adni. Sajnos, az eladás, 
érdekében nem történt semmiféle intézkedés. Epen ellen-
kezőleg, az alapítvány kezelősége tűrte azt, hogy Budapes t 
székesfőváros az ingatlanra kisajátítási jogot kebeleztes-
sen be, a nélkül, hogy a kisajátítási eljárást lefolytatná. 
Hét év óta megköti a telekkönyvi korlátozás az ingatlant, 
mely nem ad jövedelmet s a melynek eladása révén az. 
összes tartozásokat egyszerre ki lehetne fizetni. 

Egészen bizonyos, hogy hót év óta akadt volna és 
ma is akadna privát vállalkozó, ki a telket megfelelő 
árért megvenné. Nem kellene tehát az alapítvány keze-
lŐségének tűrni, hogy a főváros a kisajátítási jog fel -
jegyzésével kivonja az ingatlant a forgalomból, a nélkül, 
hogy a kisajátítási eljárást lefolytatná. Ez olyan mulasz-
tás, mely évi 15—20,000 K kamatveszteséget okoz az 
alapítványnak s azonkívül ürügyül szolgál az alapítvány 



életbeléptetésének elhalasztására. Vagy kényszeríteni kell 
tehát a fővárost az azonnali megvételre és pedig illő 
árban vagy fel kell szabadítani az ingatlant a lekötés 
alól és magánosoknak el kell adni, vevő akad ma is. 

2. A Gellérthegyen a Mányoki-út táján a parezei -
lázott telkek értéke 150 K körül van. Pontosan nem 
ismerem itt a telkek fekvését, azért az értékelést ala-
csonyabbra vettem. Itt már történtek eladások, így pl. 
a Szent Imre-kollégium is a Kerkapoly—Bodor-alapítvány-
tól vette a Fehérvári-úttól felfelé nyíló hatalmas telkét. 
(Apponyi minisztersége alatt.) 

3. A Csillag-utczai bérház. Nagy telek — 510 [I]-öl — 
hatalmas homlokzatú háromemeletes házzal. A telek csak 
részben van beépítve. A bérjövedelem aránylag csekély, 
mert pl. a közalapítványi kir. ügyigazgatóság, melynek 
hivatali helyiségei itt vannak elhelyezve, 19 helyiségért 
mindössze csak 6000 K évi bért fizet. (Érdekes adat! 
Szerk.) 

4. A Vámház-körúti ház hozadéka normálisnak lát-
szik (teleknagyság 436 O-öl). Átjáróház, a telek hátul a 
Csillag-utczai ház telkével határos. 

5. A kereki puszta értékelésénél a háború előtti 
árakat vettem számításba. 

Mindezekből kiviláglik, hogy itt igen hatalmas, másfél 
millió koronát meghaladó tiszta vagyonú alapítványról 
van szó. Ha az alapítvány kezelősége a végrendelet in-
tézkedéseit megfogadta volna, akkor a szép kereki bir-
tokon már egy negyedszázadja nagy szeretetház hirdetné 
Kerkapoly—Bodor Károly nemes gondolkodásának emlékét. 

Ha az alapítvány kezelősége a végrendelet rendel-
kezéseinek megfelelően a budai ingatlanokat eladná, vagy 
az utóbbi években eladta volna, egyrészt nagy kamat-
veszteséget került volna el, másrészt a végrendeletben 
írt árvaházak, szeretetházak megkapták volna azt a se-
gélyt, a mit Kerkapoly Károly nekik szánt. 

Nem azért hagyta ő egész vagyonát az árváknak, 
hogy ez a vagyon ad infinitum „kezeltessék", hanem azért, 
hogy magyar szülők árvái felneveltessenek. 

Szerette hazáját nagyon Kerkapoly Károly. Szerette 
a maga zárkózott, talán kissé czinikns modora szerint, 
de szerette nagyon, nem szavakkal, hanem tettekkel, egy 
egész életen át tartó munkával. 

És midőn ő a maga puritán egyszerűségével min-
dent sajnált magától, hogy bőséggel, tele kézzel adhasson 
az árváknak, hogy így ő, kinek gyermeke nem volt, az 
ő kielégítetlenül maradt apai szeretetét szíve s vágya 
szerint azokra fordíthassa, kiknek szülőjük nincs — iga-
zán szomorú iróniája a sprsnak, hogy ez a lángeszű 
nagy ember nem ébreszt nemes rendelkezéseivel annyi 
kegyeletet, hogy szándékait egy negyedszázad alatt meg-
valósítsák akaratának hivatásos letéteményesei. 

Két alapítványi hozájárulást adott ki a kultusz-
minisztérium Balogh Jenő államtitkársága idejében. Miért 
alszik azóta ismét minden ? 

Fel kellett emelni szavunkat az árvák érdekében, 
Most, midőn a világháború borzasztó fergetege kidöBtj 

az élő nemzedék felnőtt tömegeit, összeszorult, aggódó 
szívvel és féltő reménységgel kell minden magyarnak 
ápolni és felkarolni minden életcsirát, mely nemzetünk 
jövőj ét megalkothatja. 

Ezt a végnélküli vérveszteséget pótolni kell. Az 
elhunyt apák árváit, a kidőlt erős törzsek gyenge haj-
tásait támogatnunk kell, mert ha ezt is elmulasztjuk, 
országunk elveszett. 

íme, itt van egy nagy erőforrás az árvák, a gyen-
gék számára. Ha a mostani pillanat, a háború nagy vi-
hara nem rázza fel az alapítvány kezelőségét álmából, 
kétségbe kell esnünk, de él bennünk a remény, hogy 
most, mikor még nem késő, ott is megértik a szüksé-
gesség parancsoló szavát és életbe léptetik az alapít-
ványt, vagy mondjuk a kezelést olyan férfiaknak, kik 
Kerkapoly Károly érző szívének hajtásait valóra váltják 
s áldott emlékét az ő akarata szerint megörökítik. 

Dr. Lázár Andor ügyvéd, 
az Orsz. Prot. Patronázs Egyesület alelnöke. 

KRÓNIKA. 

Ki segítsen ? 

Az erdélyi menekült lelkészek érdekében első pilla-
natra tetszetősnek látszó megoldást indítványoz Soó Sán-
dor vulkáni menekült lelkész, a mikor azt ajánlja, hogy 
a tábori lelkészek bocsássák állásukat a menekült lel-
készek rendelkezésére, vagy a hadbavonult lelkészek gyü-
lekezeteit bízzák a menekült lelkészekre. Az indítványt 
teljes erővel pártolnánk, ha Soó Sándor csak az utóbbi 
módot ajánlaná. Mert tény, hogy az adminisztrátorok hiá-
nyában a theologusoknak és szomszéd papoknak albér-
letbe kiadott gyülekezetek megsínylik a pap hosszú távol-
létét. Az azonban, hogy a tábori lelkészek hívassanak 
haza s helyökbe menekült lelkészek küldessenek ki, sok-
kal nehezebben megvalósítható megoldás és pedig leg-
főképen azért, mert a hadvezetőség a körülbelül 100 tábori 
lelkész kicserélését sem anyagi (a felruházás! költségek 
új kiutalása), még kevésbbé szolgálati végül pedig sze-
mélyi (pl. a behívandó idősebb volta, nyelvi tájékozat-
lansága, stb) okokból nem fogadná el. Ha pedig 8—10 
ember felmentését el is fogadná, az egész proczesszus 
2—3 hónapnál előbb nem járná meg az illetékes fóru-
mokat. A ki különben ismeri a közös hadügyminisztérium 
szellemét, az az ilyen tervet kivihetőnek nem fogja ta-
lálni. Legfeljebb tehát csak egyesek — maximum 8—10 
ember — felmentéséről lehet szó. De hol marad akkor 
az a néhány száz lelkész, a ki menekülni kényszerült 
vagy még kényszerül? Sokkal helyesebb szerintünk az, ha 
a tábori lelkészek gy ülekezeteibe tesszük őket, továbbá olyan 
helyekre, a hol épen üresedés van és az állásokat eset-
leg 1—1 Vi évig sem töltik be, mint pl. a Dunamelléken, 
így már csinálhatunk reálisabb számítást is; mert 100 
tábori lelkész állása száz menekülő pap elhelyezését 
jelenti, Azután van a többi négy egyházkerületben leg-



alább 200 olyan hely, ahol nyugdíj s haláleset miatt épen 
üresedés van; tessék ezekben menekült lelkészeket elhelyezni 
helyetteseiéül. A mi pedig végül a Soó Sándor által fel-
hányt „dupla fizetés "-eket illeti, a budapesti tábori lel-
készvallástanárok kérésére kijelentjük, hogy ők nem 
húznak dupla fizetést, mert a budapesti egyház kezdettől 
fogva az ő fizetésükből fizeti a helyetteseket s a buda-
pesti hadbavonult hitoktatóknak így teljesen mindegy, 
hogy azért a pénzért ki végzi a helyettesítést. Ha a buda-
pesti egyház akarja, akár az összes helyettesi állásokat 
menekült lelkésszel töltheti be. Különben épen a buda-
pesti hitoktatók voltak azok, a kik kezdettől fogva küz-
döttek az egyenlőtlen elbánás ellen, mely abban nyilat-
kozott, hogy mialatt egyes tábori lelkészek tényleg dupla 
fizetést húznak, addig nekik fizetniök kellett a helyette-
seket. Ok tehát azt akarják, hogy vagy az ő példájuk 
legyen döntő az egész kerületben s minden hadbavonult 
lelkésznek legyen törvényes és állandóan a gyülekezetben 
lakó és dolgozó helyettese, vagy pedig élvezhessék ők is 
ugyanazokat az előnyöket, a melyeket pl. egyik hadba-
vonult budapesti paróchiás lelkész élvezett, a ki azért 
mindvégig csorbítatlanul megkapta a rendes lelkészi fize-
tését is. — Egyébként azt hisszük, hogy jobban meggon-
dolva a dolgot, talán az említett czikk írójának sem kellett 
volna épen a tábori lelkészek sokat felhányt, de a drága 
városokban bizony nem valami ragyogó századosi fizeté-
sére gondolni. Mert ezzel szemben ugyanannak a krisz-
tusi szeretetnek nevében odafordulhatott volna Soó Sándor 
a száz és többszáz holdas vagy tőkepénzes vagy nagyfize-
tesű és gyermektelen papok gárdájához, a kik nyugodtan 
átadhatták volna paróchiájukat, egész a háború végéig, 
mert a saját vagyonukból is tisztességesen megélhetnének. 
Ha pedig készpénz kell, talán elsősorban p. o. az ország ösz-
szes egyházmegyei, kerületi s konventi gyűléseinek napidí-
jaira lehetett volna gondolni, a melyeknek, ha csak egy évi 
összegét is kizárólag menekültek segélyezésére fordíta-
nánk, máris óriási summát kapnánk s a melyekről, ha 
tulajdonosaik akár egész évre is lemondanának, még 
mindig csak „az ő fölöslegükből vetnének" — mert egyéb 
összes évi és fix jellegű lelkészi jövedelmük megmaradna. 
Ajánljuk ezt a megoldást az illetékesek és Soó Sándor 
figyelmébe. 

BELFÖLD. 

Egyházmegyei közgyűlés . 
A solti egyházmegye f. hó 6-án tartotta közgyű-

lését Kunszentmiklóson Balla Árpád esperes és dr. Hajós 
József gondnok elnöklete alatt; a tagok, néhány kivétellel, 
mindnyájan m egj elentek. 

A gyűlés legérdekesebb s legfontosabb pontja az 
esperesi jelentés volt, mely kimerítően foglalkozott egy-
házmegyénk egyévi történetével. Szomorúan búcsúzott 
halottainktól, köztük dr. Tóth Ferencz kunszentmiklósi 
főgondnok, egyházmegyei tanácsbírótól, a ki 25 évig 

állott az egyházmegye szolgálatában; Gál József duna-
vecsei kántortanítótól, a ki május 27-én a haza oltárán 
áldozta ifjú életét a doberdói fennsíkon. Elszomorító itt 
is, mint mindenütt, a születési és halálozási arány, pedig 
a harczban elesettek még nincsenek is ideszámítva; az 
iskolások száma is fogy. Hanyatlás minden téren ; csak 
az áldozatkészség emelkedik. A perselypénzek, Isten di-
csőségére, sebesültek gyógyítására adott összegek a ren-
des adományozás négy-ötszörösére emelkedtek. Hadiköl-
csönjegyzés egyházmegyénkben eléri a tízmilliót, van 
olyan egyházközségünk, mely maga hárommilliót jegyzett. 
Az egyházmegye lélekszáma eléri a 62,000-et. 

Az esperesi jelentés tudomásulvétele után fontosabb 
tárgy volt s nagyobb vitára adott alkalmat az új szám-
adási minta, melyet Kerecsényi Zoltán dabi lelkész, szám-
széki előadó készített. A minta nem egyszerűsíti, sőt az 
eddiginél bonyolultabbá teszi az évi számadás elkészíté-
sét, e végből egy évi próbára kiadatik az egyházaknak 
s jövőre döntenek fölötte, hogy elfogadják e végleges 
számadási mintául. — A reformáczió 400 éves forduló-
jának ünneplésére nézve elfogadta a közgyűlés a ker. 
bizottság javaslatát azzal a hozzáadással, hogy a Kálvin-
téren emelendő emléképületben okvetlen állíttassék köz-
ponti nyomda. 

A nagygeresdi egyezség pótlása ügyében javaslatot 
készített az egyházmegye, mely főbb vonásaiban egyezik 
ugyan a nagygeresdi egyezség elveivel, de kimarad belőle 
a visszavonást keltő rész. 

Kunszentmiklós eddigi három szavazata négyre emel-
tetik, mivel az idén megnyílott gimnáziumában a VIII. 
osztály is, tehát teljes főgimnáziuma van. — Dr. Tóth 
Ferencz néhai tanácsbíró helyének betöltésére a szavazás 
okt. 31. határidővel elrendeltetett. — F o r g á c s Gyula bei-
missziói bizottság szervezésére vonatkozó indítványa el-
fogadtatott ; ugyancsak lelkes pártolásban részesült dr. 
Kováts István által kezdeményezett betegsegélyző-intéz-
mény ügye. — Iskolalátogató lelkészül Szeless József 
választatott meg a lemondó Baky Ferencz helyére. 

Egyházkerületi képviselőkül megválasztattak Kurdy 
Béla foktői, Sárközy Sándor laczházai lelkészek, valamint 
Hajós János és Vígh Béla világi tanácsbírák. 

Több apró tárgy elintézése után a gyűlés délután 
7*2 órakor véget ért. — -Bírósági tárgy nem volt. Ez a 
nem létező pont jellemzi legkifejezőbben az egyházmegye 
közállapotát. I. 

Felhívás az erdélyi ref . egyházkerüle tből 
menekül t ref. lelkész, kol légiumi tanár 

és taní tókhoz. 

Tudomásszerzés és ahhoz leendő alkalmazkodás 
végett közhírré teszem a következőket: 

I. Az erdélyi ref. egyházkerület igazgatótanácsa a 
kongruás és korpótlékkal bíró, valamint a kongrua nél-
küli, de szintén korpótlékkal bíró lelkészeink részére az 
1917. év január havában esedékes fenti járandóságok 



terhére, kollégiumi tanárainknak pedig az állami fizetés-
kiegészítés terhére megfelelő előleget folyósít. Erre vonat-
kozó kérések lehetőleg közvetlenül az igazgatótanácshoz 
Kolozsvárra, vagy esetleg a ref. egyetemes konventnél 
(Budapest, VII., Abonyi-u. 21) hozzám nyújtandók be. 

II. Elsősorban a menekült idősebb és nagyobb 
családú, másodsorban pedig többi ref. lelkészeink, taná-
raink, tanítóink és kántoraink családjai számára „Az 
Est" szerkesztőségének nemes jóságából rendelkezésünkre 
bocsátott összegből ott, a hol sem állami, sem megfelelő 
társadalmi segélyezésben az illetők nem részesülnének, 
indokólt kérésre segélyt folyósítok. Az idevonatkozó ké-
réseket kérem az egyetemes konventnél hozzám benyúj-
tani, a hol a folyamodóknak minden hétköznapon dél-
előtt 10—11-ig rendelkezésére állok. 

III. Közhírré teszem azt is, hogy a tiszántúli egy-
házkerület egyházhatósági területére menekült erdélyi 
ref. lelkészeink, tanáraink, tanítóink és kántoraink csa-
ládjai részére „Az Est" szerkesztősége által adományo-
zott összegből 3000 K-t a tiszántúli ref. egyházkerület 
püspökéhez, főtiszteletű dr. Baltazár Dezső püspök úrhoz 
mai napon átutaltam. A kik tehát ezen körzetben tar-
tózkodnak, indokolt kéréseikkel forduljanak közvetlenül 
a jelzett ref. püspöki hivatalhoz. Folyamodni szándékozók 
szíves figyelmébe ajánlom azt, hogy a rendelkezésünkre 
álló összeg a jogosult igényekhez képest nagyon sze-
rény és így csak azokat áll módunkban segélyezni, a 
kik máshonnan segélyt nem kaptak és a kik e segély 
nélkül családjaikat fenntartani képesek nem lehetnek. 

Budapest, 1916 szeptember 21. 
Boér Elek, 

egyházkerületi főgondnok. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

A Keresztyén Egyesületek Egyetemes Bizottsága 
(Comité universel (les Unions chrétiennes) áldásos mun-
kát fejt ki a háború tartama alatt a hadifoglyok gyá-
molítása körül. Legutóbb Genfben tartotta ülését dr. Mott 
János elnöklete mellett, a melyen résztvettek: ifj. Mott 
János Newyorkból, Harte Oroszországból, Davis Franczia-
és Olaszországból, Hofí'mann Berlinből, dr. Rutgers Hol-
landiából, Ewing Nagybritanniából, Mac Naughten Ausztria 
és Magyarországból. Résztvett az ülésen a Rockefeller-
segítőalap képviselője is. A bizottság által kiadott „Mes-
sager du Prisonnier du Guerre" több mint 20 ezer pél-
dányban jut el a hadifogoly táborokba négy nyelven. 
A bizottság irodája 1677 láda könyvet (416,914 darab) 
küldött a fogolytáborokba és sok ezer levelet közvetített. 
A tanácskozás során megbeszélték azokat a módozato-
kat, a melyek a nagyszerű munkát még áldásosabbá és 
kiterjedtebbé tehetik. E sorok írója is bizonyságot tehet 
a jó munkáról, mert jún. 4-én orosz fogságba jutott fiá-
ról már két hét múlva kapott az Oroszországban mű-
ködő Ifjúsági Egyesület titkára útján értesítést és rövid 
idő leforgása alatt öt levelezőlapot kapott a Ker. Ifjű-

sági Egyesületek hadifogolygyámolító-irodájának közve-
títése folytán. 

Tiltakozás. Az amerikai püspöki methodisták mult 
hónapban tartották egyetemes konferencziájukat. Az 
elnöklő legidősebb püspök Oranston (Washington) nagy 
tetszéssel fogadott, igazi ker. pásztorhoz méltó tiltakozó 
beszédet mondott a municziógyártás ós kivitel ellen. 
„A mi egyháztagjaink, mondá, nem akarnak tudni olyan 
nyereségről, a mely emberi élet kioltására szolgáló esz-
közök gyártásából ered. Készek vagyunk minden áldo-
zatra hazánkért, de nem szününk meg imádkozni, agi-
tálni azért, hogy a démonok az emberiség vérző szenvedő 
testéből eltávolítassanak. Azt hiszem, hogy nem hazafias 
cselekedet az, ha valaki most tisztán személyi érdekből 
útrakel, inert az által a háború veszélyét zúdíthatja hazá-
jára. Ha itt ülne előttem az elnök (Wilson), megmondanám 
neki, hogy a mi methodista népünk minden áldozatra 
kész a béke érdekében." A konferenczián résztvett Nu-
elseií zürichi methodista püspök, a ki a mult évben fér-
fias bátorsággal szállt sikra a német népre szórt rágal-
mak visszautasítása érdekében és felhívta az elnököt a 
municziószállítás beszüntetésének elrendelésére ; a kon-
ferenczián ezért nagy ováczióban volt része. A püspöki 
methodista egyház egyik legnépesebb Amerikában. Ér-
dekesek a fináncziális adatok. 1912—15-ig 53 millió 
dollárt adakoztak a lelkészi állások fenntartására, 6 mil-
liót a nyugdíjazott lelkészeknek, a lelkészözvegyeknek 
és árváknak 25 milliót ú j templomokra és más egyházi 
épületekre, 15 milliót a tanintézetekre. — Ma minden 
keresztyén egyháznak teljes energiával kellene felemelni 
tiltakozó szavát és bátran, féleleni nélkül kellene agi-
tálnia a béke érdekében! 

IRODALOM. 

Magyarázatos Biblia. 

Szerkeszti Kiss Ferencz; kiadja az Orle. Újszövet-
ségi rész, mutatvány-füzet. Márk l t — I r t a Dr. Kecs-
keni éthy István. 

Örömmel üdvözlöm a Magyarázatos Biblia első fü-
zetét. A Magyar Bibliáról szóló múltkori czikkem alapján 
a Lelkészegyesület rámsütötte az egész válalattal szemben 
a rosszindulatnak a bélyegét. Mintha az lett volna a 
czélom, hogy az épen a megjelenés küszöbén álló munka 
ellen hangulatot csináljak. Ez ellen tiltakoznom kell. Én 
csak aggodalmaimnak adtam kifejezést s magam örülnék 
legjobban, ha rossz prófétának bizonyulnék. Hogy a 
munka — illetőleg annak mutatványfüzete — oly közel 
áll a megjelenéshez, azt nem tudtam. Ha tudtam volna, 
talán a reá czélzó panaszt ki is hagytam volna czik-
kemből, melynek a nélkül is meg lett volna a maga 
értelme, a mi mutatja, hogy nem ez a „beharangozás" 
volt az egésznek a veleje. De a mit megírtam, megírtam 
s hogy igazam volt-e vagy nem, azt majd csak az egész 
mű megjelentével lehet eldönteni. 



Most csak egy füzet fekszik még előttünk s ezt a 
füzetet — ismétlem — örömmel üdvözlöm. A szerkesz-
tőség nagyon jól tette, hogy ezt a mutatványszámot dr. 
Kecskeméthy Istvánnal iratta meg. Benne egyesülnek 
azok a tulajdonok, melyek a biblia magyarázatához nem-
csak kívánatosak, de feltétlenül szükségesek. Tudós 
theologus és hirő theologus, a betűimádó orthodox kon-
zervativizmus által meg nem kötözött és a liberálizmus 
által el nem szédített theologus. S mindezekhez — ma-
gyar theologus, a ki nemcsak zsidóul és görögül tud, 
hanem magyarul is ; a magyarnak a nyelvét is, a szel-
lemét is ismeri és bírja. 

A mi e fiizet átnézésénél az első tekintetre kelle-
mesen lep meg bennünket, az, hogy új fordítást ad. Új 
fordítást, mely már a külső beosztásban sem ragaszkodik 
a régi rettenetes feldaraboláshoz. Uj fordítást, jól olvas-
hatót, világosat, magyarosat. (NB. Márk evangéliumát 
Kecskeméthy fordításában már 13 esztendeje kiadta a 
Bethánia-Egylet s az előttünk lévő fordítás csak annak 
némileg revidiált formája.) De bármennyire örülünk, hogy 
a M. B. új fordítás alapján fogja a bibliát magyarázni, 
nem hallgathatjuk el erre vonatkozólag egy aggodalmun-
kat. Vájjon az a 40 vagy nem tudom hány munkatárs 
mind képes és hivatott-e arra, hogy a bibliafordításnak 
talán a bibliamagyarázásuál is fontosabb, nagyobb rá-
termettséget és tudást, mondhatom : isteni kegyelmi ado-
mányt igénylő munkáját elvégezze? Ha a magyarázatokba 
kisebb, nagyobb tévedések, félreértések csúsznak be, az 
még nem lesz olyan hallatlan szerencsétlenség, hiszen 
mindenki tudja, hogy csak útmutató, illusztráló, a Szent-
írás megértésében elősegítő, de nem annak értelmét ab-
szolút bizonysággal megállapító kommentárról van szó. 
De ha magában a szövegben fordulnának elő nagyszám-
mal fordítási botlások, felületességek vagy akár csak 
magyartalanságok: ha az ú j fordítás esetleg rosszabb 
lenne a réginél — ez kimondhatatlan nagy veszedelem 
lenne. Hadd pendítsek meg hát egy szerény indítványt. 
Tudom, hogy a M. B. megírását nem lehet 4—5 emberre 
bízni, mert 25 év alatt se lenne vége. De a fordítást 
csak egy nagyon szűk körre lehet és kell bízni, mely 
erre igazán hivatott. Legyen ennek az egypár embernek 
(neveket nem nevezhetek meg, de — azt hiszem — a 
M. B. szerkesztősége könnyen tisztába jöhetne a szemé-
lyekkel) első, sürgős dolga: fordítani. Az ebből a szűk 
körből új, jó, egységes fordításban kikerülő bibliai köny-
veket tessék azután azok elé a tiszteletreméltó munka-
társak elé adni, kik kellő apparátussal bizonyára igen 
értelmes és építő magyarázatokat tudnának fűzni az egyes 
könyvekhez, de arra talán maguk se éreznek magukban 
elég erőt, hogy a Szentírást érezbevésni való módon 
(mert vagy így, vagy sehogy) újra magyarra fordítsák. 

Kecskeméthy evangélium-magyarázatára térve most 
már, erről általában véve csak a legnagyobb elismeréssel 
szólhatunk. Minden részletén látszik, hogy tárgyával nem-
csak tudással, hanem meleg szeretettel foglalkozik. Kü-
lönösen a III. részletnek (A visszahatás 2 i—3a .) a kom-

mentárja érdemel nagy dicséretet. Nagy kérdés azonban, 
hogy az általános beosztás, a mely pedig, a szerkesztő 
bevezető üzeneteiből következtetve, mintául szolgál a M. B. 
ezután következő részeinek is, megfelel-e czéljának tel-
jesen ? Nekem nagy hiányosságnak tűnik fel, hogy mind-
járt, a magyarázatba kap bele a szerző minden néven 
nevezendő izagógikai (bibliai irodalomtörténeti) bevezetés 
nélkül. Úgy látszik, hogy ezirányú tájékozottságot már 
feltételez olvasóinál, pl. a magyarázatok folyamán mint 
ismert dologra utal Péter apostolnak a Márk evangéliuma 
keletkezésében való szerepére. De ha kizárólag theol. 
műveltséggel bíró olvasóközönségre számít, akkor a ma-
gyarázatokban sok minden, mint közismert dolog, fölös-
legessé válik. Az én szerény véleményem szerint azonban 
jó volna a M. B.-t minél nagyobb közönség számára 
érthetővé tenni, tehát inkább túlkevés, mint túlsók, a 
mit mond. 

Izagógikai bevezetés tehát, sajnos, nincs. Találunk 
ellenben három féle kommentárt: jegyzeteket, magyaráza-
tot és homiletikai jegyzeteket. „Jegyzeteket" csak az 1. 
rész 2. és 12. versei mellett látok s ezek, mint e kettő-
ből kitűnik, textuskritikai megjegyzések akarnak lenni. 
Ezek a jegyzetek azután a 2. oldalon túl, miért, miért 
nem. elhallgatnak s ugyan ilyenféle megjegyzések (pl. 
l27-hez, 2lf)-höz) ezentúl a magyarázatokban fordulnak 
elő. Egy ilyen mintául szolgáló füzetben ilyen követ-
kezetlenségek nem volnának megengedhetők. 

A tulajdonképeni kommentárnak magyarázatra és 
homiletikai jegyzetekre való osztása nem a legszerencsé-
sebben van megoldva. E felosztás czélja nyilván az akar 
lenni, hogy a magyarázatok a szöveg teljes megértésére 
segítsenek, a homiletikai jegyzetek pedig a textus szó-
széken való alkalmazására nyújtsanak irányítást, sőt 
kvázi kész prédikáczi ó-vázlatokkal is szolgáljanak. E szem-
pontból nézve a dolgot, a Kecskeméthy magyarázata a 
kelleténél többet ölel fel. Nemcsak megértetni akar, ha-
nem helyenkint egészen a költői pátoszig emelkedik 
fel s azon mód beleilleszthető volna egy-egy egyházi 
beszédbe (pl. a hol a tisztátalan lélekben lévő emberről 
beszél, vagy Jézusnak a Péterék házából való eltűnését 
ecseteli). Ez magában még nem volna baj, de ezzel az 
jár együtt, hogy sok helyütt a kelleténél több szóval él, 
ez pedig a munka ökonómiájára (a miről a szerkesztő 
is szól bevezető üzenetében) nem túlságosan előnyös. 
A homiletikai jegyzeteknek a magyarázattól való külön-
választása azzal a hátránnyal jár, hogy ezekben egyes 
dolgokat — természetszerűleg — ismételni kénytelen, ha 
némileg más szempontból is. Szerintem külön homiletikai 
jegyzetekre talán nem is volna szükség s ha igen, úgy 
csak még ezeknél is rövidebbre szabott vázakra, melyek 
a főtételt és a felosztást adják és semmi egyebet. Ezek 
a homiletikai jegyzetek megint azt a sejtést kelthetik, 
a mi ellen már fentebb szót emeltem, hogy a M. B. 
csak a papok számára készül. Hiszen laikusok előtt, azt 
hiszem, maga a „homiletika" kifejezés is meglehetősen 
ismeretlen. E jegyzetek közt különben — azt meg kell 



adni — sok nagyon jó, talpraesett dolgot találtam. Saj-
nos, hogy egynémelyiknek a czíme, a mi valószínűleg a 
belőle készítendő egyházi beszéd főtétele akar lenni, túl-
ságosan tudományos ízű. Ilyen czímekkel: Jézus és az 
emberek érintkezése üdvtani (soteriojogiai) szempontból 
csak nem fog egy magyar pap a gyülekezete elé állni ? 

Ennek a néhány észrevételnek az elmondása távol-
ról sem akar gáncsoskodás lenni. Hiszen maga a szer-
kesztő is egyenesen kéri az észrevételeket. A legforróbb 
óhajtásom, hogy a M. B. igazán nagy áldásoknak for-
rása legyen a magyarságra nézve. S ha a további füze-
tek is azzal a tudással és azzal a lélekkel fognak íródni, 
mint ez az első, hiszem, hogy ha hibák, fogyatkozások 
lesznek is, de az áldás nem fog elmaradni. 

V. T. 

Hol van meg í rva? 

Ez a czíme a legújabb magyarnyelvű bibliai kon-
kordaneziának, melyet többek közreműködésével készí-
tett : Dohányos János. Kiadja a M. 0. B. könyvnyom-
dája, Budapest. 

Meg kell állapítanunk, hogy a milyen szellemesen 
van megválasztva a könyv czíme, olyan ügyes annak 
elrendezése is. 

Beosztása a következő : I. rész : Isten. Az angyalok. 
A sátán és angyalai. Az ember. — Szellem és Lélek. 
—- Bün. — Bűnös. — Bűnhődés. -— A törvény. — A meg-
váltás. — A hit. — A megtérés. — Feltámadás. — 
Elet — örökélet. Istennek országa — mennyeknek 
országa. — Gyülekezet. — Egyházi fenyíték. — Beme-
rítés és úrvacsora. Az imádkozásról. 

II. rész: A bibliában említett királyok és fejedel-
mek magyarázatos névjegyzéke. — Nevezetesebi) bibliai 
személyek magyarázatos névjegyzéke. — A próféták. — 
Az Űr Jézus Krisztus szavai. — A Krisztusról szóló 
ó-testamentomi jövendölések jegyzéke. — Beteljesült jö-
vendölések az evangéliumokban. — Az új-testamentom-
ban idézett ó-testamentomi helyek. — Krisztus nevei, 
czímei ós jelleme. Az Ur Jézus test szerinti rokonai. — 
Az Űr Jézusról szóló apostoli tanítások. — Az apostolok. 

III. rész: Helymutató az evangéliumokhoz. — Az 
evangéliumi történetek sorrendje. Csodák. — Látások és 
álmok. Példázatok és hasonlatok. — Időrendi táblázatok. 
— A zsidók bibliai napbeosztása és naptára. — Bibliai 
mértékek és pénzek. —- Zsidó szekták és pártok. — 
Rövid bevezetés a bibliai földrajz ismeretébe. — Jegy-
zetek különösen a bibliai régiségtan köréből. — Betű-
rendes tárgymutató. 

A felsorolt fejezetek ismét apróbb részekre tago-
lódnak, a mire például bemutatjuk Az angyalok cz. feje-
zetet : Eredetük, lényük. Az angyalok neve és rang-
fokozata. — Az angyalok száma. — Az angyalok termé-
szete és alakja. — Az angyalok jelleme és tulajdonságai. 

Az angyalok Isten szolgái. — Az angyali jelenések 
és látományok. 

Látnivaló a vázolt beosztásból, hogy Dohányos Já-
nos könyve nem ábéczerendbe szedett bibliai szótár, ha-
nem segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálá-
sához a főbb szentírási eszmék, gondalat,körök, történeti 
és régészeti vonatkozások szerint csoportosítva. Egyes 
fejezetek előtt hittani fejtegetések, közben nyelvészeti és 
történeti jegyzetek vannak, úgy hogy ez a könyv nem 
csupán a szentírási helyek gyors feltalálására jó, hanem 

egyúttal pompás kis gyakorlati segédeszköz a bibliában 
való jártasság elsajátítására, a biblia és a fontosabb 
theologiai ismeretek népszerűsítésére. 

Dohányos János? vajh' ki ő és merre van hazája? 
Azt mondja előszavában, hogy könyvét hazai és külföldi 
forrásmunkák felhasználásával több kiváló lelkész közre-
működése mellett készítette, mely iránt lelkészi körökben 
igen élénken érdeklődtek és sokan előre megrendelték. 
Magáról azonban nem mondja a szerző, hogy lelkész, 
noha a könyvén látszik, hogy képzett theologus és gya-
korlott exegeta. 

Útbaigazít azonban kiléte felől a kiadó neve. 
MOB. könyvnyomdája. 
Mit jelent ez a három rejtélyes betű? 
Bíz' ez azt jelenti: Magyar Országos Baptista-

könyvnyomda. 
Űgy tűnik fel, hogy ez a három betű nekünk régi 

ismerősünk. Vegyük csak elő az utóbbi években meg-
jelent református építőiratokat. Nem egyen ott fogjuk 
találni e három betűt. Vagyis a reformáczió 400 éves 
évfordulójának nagyobb dicsőségére, mi két és félmillió 
református a néhány évtizedes és néhány ezer lelkes 
baptista egyházhoz megyünk építő irodalmat csinálni, 
mert azoknak van nyomdájuk, nekünk pedig nincs. 

•Szóval, a Hol van megírva? is baptista könyv, a 
mi kitűnik különben a Bemerítés és Úrvacsora cz. fejezet 
bevezetéséből is. Azt azonban meg kell vallani, hogy akárki 
írta, akárki adta ki, ez egy ügyes, tartalmas, gyakorla-
tias, jó és olcsó könyv. A 300 oldalas, apróbetűs, szép 
nyomású kötet igen nagy anyagot tartalmaz. Ára csínos 
fekete vászonkötésben 3 K, vékony, indiai papíron puha 
kötésben 3"80 K. Megrendelhető Kókai L. budapesti 
könyvkereskedőnél is 

Biztosak lehetünk benne, hogy néhány hónap múlva 
már nem lesz kapható, mert minden baptista és nazaré-
nus prédikátor megveszi és szerezni fognak belőle még 
nagyobb bibliai jártasságot, mint a mennyivel eddig bír-
tak. A ki pedig talán kételkedik abban, hogy mi hama-
rosan ki fogunk adni egy ennél jobb, használhatóbb és 
olcsóbb bibliaolvasó segédkönyvet: az siessen megvenni 
ezt, míg el nem fogy. A. S. 

Háborús gyászdalok czímű gyűjteményre hirdet 
előfizetést, Somogyi István mezőtúri ref. tanító, h. orgona-
kántor. A fiizét 10 vegyes- és férfikarra írott szerzeményt 
fog tartalmazni Koós Elemér verseire, melyet az elhalt 
hősökért tartatni szokott gyászistentiszteletek s ünnepé-
lyek alkalmával nagy hatással adhat elő énekkar vagy 
szólóban a kántor. Tehát a munka aktualitásánál fogva 
igazán egyedüli ós hézagpótló, a mellett olcsóságánál 
fogva is ajánlható különösen úgy énekkarok, miiít egye-
sek részére. A tiszta jövedelem 10%-a a hadban elesett 
tanítók özvegyei és árvái javára megy. A művecske P. 
Nagy Zoltán debreczeni konz. igazgató s tanítóképezdéi 
zenetanárnak van ajánlva. Előfizetési ára 3 K lesz, míg 
a november hóban megjelenése után 4 K-ért szerezhető 
meg úgy a szerzőnél, mint a könyvkereskedésekben! Elő-
fizetési pénzek okt. végéig szerző czímére küldendők: 
Somogyi István, Mezőtúr. 

Kelj f e l ! a czíme annak a szép prédikácziónak, a 
melyet Marjay Károly mezőtúri lelkész tartott szeptem-
ber 3-án az erdélyi szomorú menekülés idején a Jer. 
siralmai 2.19-21- v. alapján. Nyomtatásban is megjelent; 
ára 20 fill. A tiszta jövedelem a szegény menekülteké. 

Az „Olajág'4 7-ik száma dr. Patay Pál szerkesz-
tésében a következő tartalommal jelent meg : 1. Uj mun-
kaév kezdetén . . . . Dr. Patay Pál. 2. Az élet eredete 



(I. Tanulmány). Darvas Barnabás. 3. Otthon kultusz. Dr. 
Molnár Jenő. 4. Figyelő. 5. Nőkatonák. m. gy. 6. Mi-
atyánk. Németből ford. Patayné, Darvas Anna. 7. Könyv-
ismertetés. 8. Hírek. 9. Csendes perczekre. 

EGYHÁZ, 

Egyházkerületi közgyűlés. A tiszántúli ref. egy-
házkerület október hó 15-én és következő napjain tartja 
közgyűlését Pápán. 

Pöspökválasztás. A dunántúli ev. egyházkerületben 
most foly a szavazás a Gvurátz Ferencz lemondása foly-
tán megüresült püspöki állásra. Mint értesülünk, a gyü-
lekezetek nagy többsége Kapi Béla volt körmendi, jelen-
leg szombathelyi lelkészre adja szavazatát. Benne kiváló 
ifjú (38 éves) vezért nyer a kerület. 

Halasztás. A belsősomogyi újonnan választott ref. 
lelkészek kérvénnyel fordultak a dunántúli püspökhöz fel-
szentelésük elhalasztása tárgyában. Hivatkoznak a drága-
ságra és hogy ez nekik 100—150 K költséget okozna. 
Nézetünk szerint ez nem elfogadható érv a halasztás 
mellett. Hátha jövőre is drágaság lesz. Általában véve 
kellene már valamit a lelkészszentelés reformjára vonat-
kozólag tenni. Mert, mint lapunkban nem rég említettük, 
különös dolog az, hogy vannak, a kik 2—3 évig is 
szolgálnak mint"endes lelkészek, felszentelés nélkül. Van-e 
egyáltalában ilyen esetben már értelme ennek.?! 

Az ev. zsinat egybehívása. Az ev. testvéregyház 
nem volt szerencsés zsinatjával. A háború kitörése aka-
dályozta munkáját. Most 25 tag kívánja összehívását. 
Az elnökség (dr. Baltik Frigyes püspök és báró Prónay 
Dezső főfelügyelő) okt. 4-re hívta össze a zsinatot az 
üllői-úti központi épületbe. Mint az ev. lapokból értesü-
lünk, az ülés formális lesz. Vagy az elnapolást vagy a 
végleges berekesztést mondják ki. Nem jó idők járnak 
az ülésezésre! 

Kitüntetés. A király a pozsonyi ev. egyház buzgó 
felügyelőjének, dr. Dobrovits Mátyásnak magyar nemes-
séget adott pozsonyligetfali előnévvel. 

Kath. theol. tanfolyam nők számára. A róm. 
kath. egyház nők számára hároméves theol. tanfolyamot 
szervez, a melyre polgári- és felsőleányiskolai előkép-
zettséggel veszik fel a nőket. Az idők jele! Egy ragály-
kórházban huszonegy róni. kath. katona halt meg a ha-
lotti szentség felvétele nélkül, mert — kevés a pap . . . 
És ezenkívül is mennyi más hasonló hallatlan mulasztás 
történik, mert kevés a pap . . . Segíteni kellett a dolgon 
és úgy segítenek, hogy nők számára theologiát nyitnak. 
(De nő nem lehet „áldozár". Szerk.) Az egyetem theol. 
fakultásának tanárai fogják az előadások nagy részét 
tartani. A tantervet, tanulmányi rendet stb. nrég nem is-
merjük, azon még most dolgoznak, hogy a tanfolyamot 
lehetőleg még ez iskolai évben megnyissák. Követendő 
példát statuált ebben ismét a róm. kath. egyház. Nálunk, 
protestánsoknál különösen mennyire kevés a pap ! Kevés 
a hitoktató, kevés a segédlelkész. A tapasztalat bebizo-
nyította, hogy a nők milyen eredményes nevelök a hit-
oktatás terén! Miért ne lehetne nekünk is legalább erre 
a czélra külön képzettséggel bíró nőket alkalmazni ? ! 
Miért ne lehetne pl. ref. tanítónőink számára katekhéta-
tanfolyamokat, vallástanüói kurzusokat fenntartani ? ! 
Mindjárt kisebb volna a hiány segédlelkészekben is és 
mindjárt nagyobb erővel dolgozhatnánk mi is épen most, 
a mikor különösen nagy a verseny, a melyben részt kell 
vennünk és a mikor különösen sokat vár tőlünk a tár-
sadalom ! . . . Sokat, sokkal többet, mint bármikor!! Es 

olyan kevesen v a g y u n k ! . . . És ezen kell segíteni és 
lehet segíteni! Csak akarjunk ! (db.) 

Folyó hó 24-én, vasárnap d. e. 10 órakor a fasori 
ref. templomban Herepey Gergely kolozsvári ref. lelkész 
fog prédikálni. Ez alkalommal Kulcsár Juliska, a m. kir. 
operaház tagja fog erdélyi énekeket énekelni és a pa-
rókhiális kör az erdélyi menekültek javára fog gyűjtést 
rendezni. 

Mezőtúron rögtön megkezdődött az erdélyi mene-
kültek ügyének szervezése. A református egyház belvá-
rosi lelkészei, Csomasz Dezső, Marjay Károly, a főgim-
názium igazgatója, Borsos Károly és a város vezetői: 
dr. Kún Árpád polgármester és dr. Tóth Imre városi 
főügyész vették kezükbe a dolgot. Azonnal létesítettek 
három bizottságot, úgymint: elszállásolási, gyűjtő és élel-
mezési bizottságot. Az elszállásolási bizottság önként, 
ingyen felajánlott lakásokba már több mint félezer me-
nekültet helyezett el. Jó példával ment elől a három ref. 
lelkész, mindegyik egy-egy menekülő családot fogadott 
magához, köztük egy unitárius lelkészt hatodmagával. 
A gyűjtőbizottság gyűjtése 5000 K körüljár , a melynek 
felét már pillanatnyi segély czímen ki is fizették a bel-
városi ref. lelkészhivatalban. Készpénzen kívül nagy-
mennyiségű kenyeret, tejet, levest, tojást s egyéb ter-
mészetbeli adományt is gyűjtöttek. Az élelmezési dolgokat 
a város úriasszonyai és leányai végzik, a kik állandó 
inspekcziót tartanak a vasúti állomásnál, a hol a mene-
külő vonatok elcsigázott népét tejjel, vízzel, levessel, 
teával, kenyérrel s egyéb élelemmel látják el. Az er-
délyi evakuaczió kezdete óta éjjel-nappal folyik a krisz-
tusi könyörületesség munkája. Szüntelenül hozzák sze-
gények, gazdagok, — de sokkal inkább a szegények ! 
— jó szívük adományát. A menekülővonatok érkezési 
idejét dobszóval tudatják a lakossággal s az étkeket 
hosszú sorokban viszik az önként adakozók. Lelket gyö-
nyörködtető látvány! A nagy magyar Alföld népe, leg-
alább a mezőtúri, megértette az erdélyi testvéreknek nyo-
morúságát, s mindenképen siet azt, a mennyire tőle telik : 
felejtetni s rajtuk segíteni. A belügyminiszter által ki-
utalt 500 K-nak még egy fillérjéhez se nyúlt eddig a 
bizottság. Az erdélyi menekültek szomorú futásakor bú-
csúztatták el a református egyház harangjait, a melyek-
nek elszállítására most kerül a sor. A legnagyobbat, a 
45 métermázsás nagy harangot hagyta meg a hadveze-
tőség. A búcsúzás igen meghatóan folyt le a nagy temp-
lomban ezrek és ezrek jelenlétében. Sátoros-ünnepekre 
emlékeztető sokaság törölgette hulló könnyeit. A főgim-
náziumban az előadások kezdete október l - re halaszta-
tott el. 

A menekült lelkészekért. Örömmel jelentjük, hogy 
a hirteleni segélyre szoruló menekült lelkészek részére 
eddig 971*40 K érkezett hozzánk. Ujabban adakoztak: 
Petri Elek püspök 50, dr. Bernát István 50, G-eyer Hen-
rik Cservenkáról 400, a rákospalotai ref. egyház 200, 
Tóth Kálmán lelkész Gárdony 5, a kosdi ref. egyház 
perselypénze 28'40, Keresztyén Gábor Paphalom 10, Kiss 
Géza Kákics 5 (vasárnapi iskolások adománya). Eddig 
710 K-t osztottunk ki. Megjegyezzük itt, hogy ez csak 
hirteleni segély. Lelkésztársaink természetesen elsősorban 
munkát, tisztességes foglalkozást kérnek. A tervszerű, 
egyöntetű segélyezésről egy előző közlemény szól. A ref. 
konventnél eddig 99 lelkész (köztük 5 esperes), segéd-
lelkész, lelkészözvegy és tanár jelentette be tartózkodási 
helyét. 

Jubileum. A debreczeni lapokat elkésve kaptuk s 
így csak most adhatunk számot arról, hogy Dóczi Imrét, 
a tiszántúli ref. egyházkerület középiskolai felügyelőjét, 



az Országos Református Tanáregyesület elnökét meleg 
ünneplésben részesítették tisztelői és volt tanítványai 
abból az alkalomból, hogy 40 évvel ezelőtt kezdte meg, 
mint a nagykőrösi ref. főgimnázium tanára, áldásos szol-
gálatát. 11 évig volt Nagykőrösön; 1887—1894-ig volt-
tanár a debreczeni főgimnáziumban; 1894—1898-ig ugyan-
ott igazgató; 1898 óta felügyelője a tiszántúli egyház-
kerület középiskoláinak. A magyar ref. tanári státusz 
büszkén vallja őt vezérének. A nagy professzornak, a 
magyar kultúra kiváló munkásának, egyházunk hű fiának 
mi is hálás tisztelettel küldjük üdvözletünket. — Jubileuma 
alkalmából nevére alapítványt létesítenek. Az e czélra 
szóló adományokat dr. Kun Béla debreczeni egyetemi 
tanár fogadja el és nyugtázza a Debreczeni Protestáns 
Lapban. 

EGYESÜLET. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület, mint erről már 
lapunk mult számában is megemlékeztünk, kiváló szol-
gálatot teljesít a szegény menekült erdélyi családok, 
különösen intelligens nők és gyermekek felruházása kö-
rül. Erre a czélra a budapesti nagy divatárúczégek, Stern, 
Ungár, Girardi, Holzer stb is sok adományt küldtek. Jöttek 
és jönnek helyből és vidékről is csomagok. Ezekkel és 
a pénzadományokból vásárolt ruhaneművel már több, mint 
200 családot ruháztak fel a theol. akadémia egyik ter-
mében. Szilassy Aladár és neje is 2000 K-t adott erre a 
czélra. Szeptember 10-én a budapesti ref. templomokban 
734'28 K perselypénz folyt be. — A Lorántffy-Penzióban 
(Csillag-u. 4) azok számára, a kik az Egyesületnél meg-
fordultak, minden csütörtökön d. u. 5 órakor teát szol-
gálnak. — Újból felkérjük olvasóinkat, hogy a mene-
kültek részére szóló adományokat, ruhaneműeket vagy 
pénzt küldjék dr. Szőts Farkasné czímére (IX., Ráday-
utcza 28.). — Az Egyesület egyébként f. hó 25-én kezdi 
meg rendes tevékenységét és az idén is minden hétfőn 
délután 3—6 óráig a ref. főgimnázium dísztermében (IX., 
Lónyai-u. 4/c.) varró-órát tart. Ünnepélyes megnyitó szep-
tember 25-én, a melyen szavalat és zeneszám után dr. 
Patay Pál bibliamagyarázatot tart. Ugyancsak ez alka-
lommal búcsúzik el az egyesület volt misszionáriusa, ifj. 
Vidor János. A varró-órákon részben a menekültek, rész-
ijén a szegények részére dolgoznak az egybegyűltek. 

GYÁSZROVAT. 

Járdánházy Béla, a pápai ref. theol. akadémia 
egyik legkiválóbb volt növendéke, a 26. honvéd-gy.-e. 
liadapródja, aug. 21-én az északi hareztéren hősi halált 
halt. A háború kezdetén önként ajánlkozott szolgálatra. 
Már a mult év márcziusában súlyos sebesülést szenve-
dett. Halála után küldték meg a nagy vitézségi érmet a 
gyászoló szülőknek. — Barátai alapítvánnyal örökítik 
meg nevét. 

Koűor Jánosné, Pogány Ida, Bodor János szász-
városi menekült ref. lelkész neje, Aradon meghalt. 

Pap János, a karczagi ref. főgimnázium tanára, 
31 évi buzgó tanári működés után, melyből közel 19 
évet töltött el a karczagi ref. főgimnáziumban, életének 
61-ik évében hosszas betegség után folyó évi augusztus 
hó 31-én Kolozsvárott, a hol gyógyulást keresett, meghalt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
L. I. D—e. Sajnos, későn érkezett, a jövő számban. — 

T. L. B— r . A czikket nem közölhetjük. — Gr—s L—s L. Jön. 
— M—s Gr—a U—t. Az elmaradásnak csakugyan a jelzett körül-
mény volt az oka. Egy kissé hosszú, azért is nem kapott helyet. 
Most majd jön. A másik dolgot illetőleg a megjegyzés neme.^es 
méltánylandó esetekre vonatkozott. — P . D. N—s. Sajnos, a jövő 
számra kellett hagyni. — Egyéb adományokról jövő számban 

Felelős szerkesztő: B. Pap I s tván . 

í rásbel i dolgozati té te lek a Dunamel léki R-ef. 
Egyházkerü le tben 1917 f eb ruá rban és szep-

t e m b e r b e n t a r t andó lelkészi vizsgákra. 

Az első lelkészképesítő v i z sgá ra : 

1. Az újszövetségi tudományok köréből: A kereszt-
ség eredete, jelentősége, formidái és szertartása az Uj-
testamentomban. 

2. Az ószövetségi tudományok köréből: A siralmak 
könyvének az eredeti szövegből fordítása, magyarázata, 
irodalomtörténeti és bibi. theologiai ismertetése. 

3. A systhem. theol. köréből: 
A. predesztináczió tanszerü formulázása a róm. kath., 

a görög, az ág. hitv. és a református egyház hitrendsze-
rében. 

A második lelkészképesítő v izsgára : 

1. A gyakorlati theol. köréből: A genfi és heidel-
bergi káték összehasonlító ismertetése. 

2. Egyházi beszéd: I. János 5M . (Reformácziói em-
lél tünnepi beszéd.) 

3. Gyakorlati bibliamagyarázat: Mikeás 4.1-5. 
Ezeken kívül pontosan ki kell dolgozni, a szóbeli 

vizsgán szabatosan előadni a következő textusok és káté-
kérdések alapján készített magyarázatokat: V. Mózes 
34.1-6; I- kir. 19.11-13; Zsolt, 85.10-14; Esaias I I 10—13; 
Máté IO.32-3 ; János ev. 4.19-24; Ap. Csel. 17.22-33; Róm. 
8.20—26 ; Zsid. 11-12. 

Káté-kérdések: 21, 88, 91. 
Az összes dolgozatok beadási határideje 1917 már-

czius 31, illetőleg azokra nézve, kik e dolgozatok alap-
ján 1917 február havában akarnak vizsgázni, 1916 deez. 
hó 31. Az első vizsgái dolgozatok a theol. akadémia 
igazgatóságához, a második vizsgái dolgozatok az egy-
házkerületi lelkészi főjegyzőhöz adandók be. 

A dolgozatok rendes negyedív nagyságú papírra 
írandók és pedig minden dolgozat külön bekötve vagy 
fűzve. 

Jóváhagyom. Budapesten, 1916 szeptember hó 10. 
Petri Elek, 

püspök. 

PÁLYÁZAT. 

Pályázati h i rde tmény . 

A karczagi ref. főgimn. igazgató-tanácsa ezennel 
pályázatot hirdet az intézetnél megüresedett s a közok-
tatásügyi miniszter kinevezése alá eső egyik görög-latin 
képesítésű rendes tanszékre. 

Az állás javadalma 2400 K alapfizetés, jelenleg 
480 K lakáspénz; ezenfelül öt ízben 2000 K-ás ötödéves 



korpótlék, melynek megállapításánál a másutt töltött ren-
des tanári évek beszámíttatnak. Áz intézetnél fennálló 
fizetési fokozatok 2400. 2800, B200 K javadalommal jár-
nak ; állami tizetéskiegészítésben intézetünk tanárai is 
részesülnek s a nem állami tanárok nyugdíjintézetének 
jogos és kötelezett tagjai. 

Pályázhatnak oly protestáns, első sorban református 
vallású tanárok és tanárjelöltek, kiknek a görög-latin 
szakcsoportra szabályszerű képesítésük van. A pályázat 
eredménytelensége, okleveles pályázó hiánya esetén az 
állás helyettestanárral fog betöltetni, kinek javadalma 
2Q00 K lesz. Helyettes tanár állását 1916 okt. 1-én, 
rendes tanár a miniszteri kinevezés után azonnal köteles 
elfoglalni. 

A fizetést évnegyedi előleges részletekben' szolgál-
tat ja ki a gondnoki hivatal. 

A karczagi ref. egyháztanácshoz czímzendő folya-
modványok beadási határideje 1916 okt. 14. 

Melléklendő: a) keresztlevél; b) érettségi bizonyít-
vány ; c) oklevél vogy felsőbb iskolai tanulmányok iga-
zolása ; d) szolgálati bizonyítványok ; e) katonai kötele-
zettségi viszony igazolása; f ) orvosi bizonyítvány; g) a 
pályázó feleségének protestáns voltát igazoló okmány. 

A folyamodványok a gimnázium igazgatóságához 
küldendők. 

Karezag, 1916 szeptembér 8-án. 

Horváth Ferencz, Török Vincze, 
ig.-tanáesi jegyző, gimn. igazgató. ref. lelkész, ig. tan. elnök. 

f 

HIRDET ESEK. 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m - u t c z a 5* s z á m . 
Régi jó h í rn ev ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
köz; ont jában . A mult évben ú jonnan épül* minden modern 
kényelemmel felszerelt ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. L, 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D í F í i F D n T T T Á gőzüzemre berendezett csász. 
lyfiLvILtv v/ I 11/ 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 Józsefi end 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 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszeryyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kas*, udv. hangszergyáros, 
a m. kif. zeneakadémia, színilázak, hadsereg, művészek stb. szál l í tója. 
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Önt8!iáz-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Specsialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesseg minden egyes hangszernél. 
Régi mesteriiegedük vétele és eladása. 

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

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tóS följebb. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneKesKönvu 
katoná ink 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 nagytiszteletű 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 melleit. 

Szíves megrendeléseket kér 

ornyánszky Viktor 
k ö n y v k i a d ó h i v a t a l a 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 
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® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 

tanító urak rendeljék meg és 
© terjesszék © 
® 
® 
® ® ® ® ® ® ® 

a hívek és a tanítványaik között az ® 

É B R E S Z T Ő i 
képes keresztyén szépirodalmi, c sa- !§| 
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. @ 
Szerkeszti: ® 
M E G Y E R C S Y B É L A . 1 

® ® 
Előfizetési díja egy évre 4 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 es mutatvány-
® számot ingyen küld a kiadóhivatal : ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. 

Io)<S) 

® 

®®®®®®® 
GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz> jég, baleset , szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint előnyös 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. 

Biztosítási a jánla tok ben j ju j t andók 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 szolgát az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Küiön és egyéb tartalékok . . . . . 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000"— K 
19.200,505 — K 

Biztosított tagja inak fennál lása óla 
kiűzetet t t űzká rokban 

Biztosított tag ja inak fennál lása óta 
kifizetett j égká rokban 

Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 
, „ * jégben „ „ . 

Életüzlet á l lománya 
A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te a lapí tása és fiók-

in tézménye a 
„ G O N D V I S E L É S " 

Országos Közp. Segélyzö-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosí tást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetí t m inden orvos i vizsgálat 
nélkül . 

Az 1916/17. tanévre szóló 

isKolaKönyv 
es 

tanszerjegyzék 
/ 

megjelent 
Kívánatra ingyen és bérmentve küldi meg 

Hegedűs Sándor 
a tiszántúli ref. egyházkerület főbizomá-
nyos protestáns iskolai Könyvkereskedése 

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 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. 
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H Nagyságos asszonyom! Mint minden évben, ezúttal is készséggel ajánlom fel J 

i 
P9? © r « I • oszi es teli 
mintagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését 

gaim 

Mintagyűjteményemben 
megtalálja nagyságos Asszonyom mindazon kelmeújdonságokat, melyek kosztümök, 
séta-, utazó-, házi- és gyermekruhák, pongyolák, blúzok és fehérneműek elkészítésére 
a legújabb divatnak megfelelnek. Kérem a míntagyűjteményt sürgősen meghozatni, 
hogy a nagy áruhiány daczára a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-

síthessem Nagyságodat. — Kiváló tisztelettel 

Stern József cs. és kir. udv. szállító 
; Budapest, IV. ker., Kálvin-tér 1. szám. ! 
» • • 
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Ú J D O N S Á G ! 
Hol van megírva? A Mester jelleme! 

SegédKönyv ismertebb bibliai helyeK megtalálásához Vezérfonal bibliatanulmányozó KöröK és magánosoK 
számára 

Bibl ia i e g y e z m é n y e s szövegtár írta FosdicK £. H. 
Többek Közreműködésével Készítette Fordította ifj. Victor János 

Dohányos János Második kiadás 

* 

Ara 4 Korona Ára 2.50 borona 

Kaphatók KóKai Lajos KönyvKeresKedőnél 
Budapest , IV. , K a m e r m a y e r Káro ly -u . 3. sz. ^ J t i Z T ' - ' S Z * ' » « E | 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 4 8 5 3 , 



PROTESTÁNS 

ItsISKOLAI 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, előfizfctési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKE1 P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztő : 
Kováts István d r . 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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 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 : Mennek a hararigo-k. —y —e. — V e z é r c z i k ü : A presbiteri képesség elvesztéséről. Patonay 
Dezső. — M á s o d i k c z i k k : Erdély romlása. Nagy Károly. — T a r c z a : Menekülök éneke. Muraközy Gyula. Egy 
promóczió Leidenben. Miklós Ödön. — B e l f ö l d : A kecskeméti ref. egyházmegye közgyűlése. Kiss Zsigmond. — 
K ü l f ö l d i h í r e 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 . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . — P á l y á -
za tok . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 
Mennek a harangok. 

„Elölüvá azért Józsuó, a 
Nun fia a papokat és mondá 
nekik: Vegyétek föl a frigy-
ládát, hét pap pedig vigyen 
hét kosszarvból való kürtöt 
az Úr ládája előtt . . . és le-
szakada a kőfal magától." 

Józs. 6:6—20. 

Jcrichót, az erős yárat ostromolja Izrael népe ; a 
hadakozó férfiak minden fegyvert munkába állítanak* 
minden cselt megpróbálnak, de csak nem tudják a várat, 
az ígéret földjének kulcsát hatalmukba keríteni. Végre 
szól az Úr Józsuénak: „Kezedbe adtam Jerichót és ki-
rályát a sereg vitézeivel egyben". Azt liihetnők, hogy ezzel 
az ígérettel új bátorságot, elszántságot akar a sereg csüg-
geteg lelkébe önteni, hogy nem kímélve vért, életet, in-
duljon ú j rohamra. 

De nem, nem ezt kívánja, hanem az isteni szövet-
ség megáldott szimbólumára, a vallásnak megszentelt 
ereklyéire mutat s így szól Józsué által: „ Vegyétek föl 
a frigyládát, hét pap pedig vigyen hét kosszarvból való 
kürtöt az Űr ládája előtt11, a fegyveresek ne vonják ki 
kardjukat, csak menjenek előtte s kerüljék meg a várost 
hétszer, hetednapon aztán kürtöljenek, kiáltsanak a nép-
pel együtt s a kőfalak maguktól leszakadoznak. 

Isten akarata volt tehát, hogy Izrael népe vigye 
harczvonalba szent edényeit; hadd legyenek azok jel-
képei az 0 jelenlétének és segedelmének; hadd mutas-
sák azok szabadítását és kegyelmét. 

Elet-halálharczot vív most a mi rokontalan nem-
zetünk is. A ránk uszított vérebek marczangolják hazánk 
testét; otromba rablók vad csordája pusztítja, rombolja 
édes honunk határait. A veszély nagyobb, mint a háború 
alatt bármikor. És hangzik a hadvezér parancsszava: 
Szedjétek le tornyaitokból megszentelt harangjaitokat; 
adjátok oda szent edényeiteket; öntsetek belőlük ágyúkat 
s vigyétek a harczvonalba ! 

Mikor először hallottuk e parancsszót: megdöbben-
tünk, az aggodalom köde nehezült lelkünkre: Ja j mi-

* nekünk, mert ez a végső kimerültség mutatója. Pedig 
nincs okunk aggodalomra. Sőt nekünk, papoknak, most 
kell hittel, reménységgel1 tekintenünk a jövendőbe; most 
kell hirdetnünk a Seregek Urának, Istenének szabadí-
tását és hatalmát'; most, a mikor az 0 szent helyének 
alkotó részeit, imádásának megáldott eszközeit hívják 
segítségül. Nekünk hinnünk kell, hogy a mi harangjaink-
ból készült ágyúk nem olyanok, mint a melyek, pusztán 
emberirtásra, rombolásra készültek. A mi harangágyúink 
hasonlítanak ahhoz a szövetségládához, melyet Izrael 
népe visz harczának tüzébe. 

Az a harang, mely tornyunkban fölszentelve függött 
s Isten országának terjesztését szolgálta, csak alakot 
cserél az olvasztókemencze izzó kohójában, de szent 
czélját a háború borzalmai közt sem veszíti el. Az a 
harang, mely ércznyelvével, édes bugásával a krisztusi 
hívó szót közvetítette: „Jöjjetek én hozzám mindnyá-
jan! . . ágyú alakjában is a Krisztus szavát dörgi az 
ellenség fülébe: „Jaj tinéktek kígyók, mérges kígyóknak 
fajzatai!..." Itt boldogító nyugalmat, csendes békét 
ígért a híveknek; ott szörnyű ítéletet, borzasztó átkot 
szór az ellenségre. 

Azok a harangok, melyek most a békesség meg-
szentelt hajlékát virággal koszorúzzák, papoktól megál-
datva, hívektől megsiratva, elhagyják: magukkal viszik 
a honi föld jogát, a beléjük lehelt imát, a boldogságtól 
megfosztott nép ja já t és ott ezek a láthatatlan erők vál-
toznak rettentő csattanássá, melytől megbomlik az ellen-
ség jerichói érczfala. Azoknak a harangágyúknak nem 
kell embert ölniök: már hangjától „elszélednek ellen-
ségeink, megfutamodnak gyűlölőink". Vájjon kicsoda áll-
hat meg, ha az Urnák szava megdördül ? ! 

Vegyétek hát föl az Úr szövetségének ládáját, a 
papok imádságos ajkának kürtje harsanjon meg, a nép 
éneke nagy kiáltással törjön ég felé: — ellenségeink 
kőfala magától leszakad. —y —e. 



A PRESBITERI KÉPESSÉG ELVESZ-
TÉSÉRŐL. 

A kecskeméti egyházközség fölterjesztése folytán 
egy igen fontos kérdés foglalkoztatta a kecskeméti egy-
házmegye ezévi közgyűlését. A kérdés a körül forgott: 
megszűnik-e időközben presbitersége árinak az egyház-
tanácsosnak, a ki nem választó ? A kérdés — joggal — 
élénk vitát keltett s csekély szavazatkülönbséggel úgy 
döntetett el, hogy az a presbiter, a ki nem választó, 
presbiteri képességét időközben is elveszti. 

Mivel a kérdés nem valamely konkrét esetből kifo-
lyólag, hanem elvileg vettetett fel, e sorok írójának az 
volt a nézete, hogy adassék ki a lelkészértekezletnek 
véleményes javaslat végett annyival inkább, mert való-
színűleg olyan törvénymagyarázatról van szó, melyet ér-
vényesen csak a zsinatnak van joga (I. 8. §) eldönteni. 
A közgyűlés azonban nyilván azokat a presbitereket akar-
ván sújtani, a kik egyházi adójukat rendetlenül vagy 
csak a választási idő közeledtével szokták kifizetni s így 
az évenkint készülő választók névjegyzékében helyet nem 
foglalhatnak, azonnal határozatot hozott. Tagadhatatlan, 
hogy egyházkormányzatunk rendes menetét nagyban gá-
tolják azok a presbiterek, a kik az egyház tanácsszéké-
ben ülnek s még csak arra sem vetnek ügyet, hogy egy-
házukért csak annyit is megtegyenek, a mennyit minden 
jóravaló gyülekezeti tag megtesz, hogy az évenldnti köz-
terhek viselésében részt vesz. 

A közgyűlés határozata tehát nagyon is érthető, ha 
az egyház kormányzatától el akarja távolítani azokat, a 
kik legelemibb kötelességüknek sem tesznek eleget, sőt 
a legrosszabb példával szolgálnak. Kérdés azonban 1. 
nem választhatott volna-e erre az egyházmegye más 
módot; 2. van-e törvényes alapja az egyházmegye hatá-
rozatának s 3-szor ha van, miként hajtható az végre? 
Ezekből a szempontokból kívánjuk a kérdést tárgyalni 
s az ügy fontosságára tekintettel, kérjük más érdeklődők 
hozzászólását is. 

I. A felvetett kérdésben kétségkívül a legegysze-
rűbb megoldásnak az látszik, hogy miután a III. t.-cz. 
24. §-a szerint „mindennemű kirótt egyházi tartozások 
minden év október hó végéig fizetendők, esetleg beliaj-
tandók", éljen a gyülekezet ezen jogával az egyházi 
adóját nem fizető presbiterrel szemben is. Menjen el, ha 
kell, a végrehajtásig s így az egyházi adó végre is ki-
fizetődvén, a következő év június 20-ig a választói név-
jegyzékbe érvényesen felvehető lesz. 

Ez az eljárás — tagadhatatlanul — egy csapásra 
megszüntetné az egyházi adóhátralékot, egyszersmind 
állandóan biztosítaná a presbiteri képesség egyéb, most 
szóban forgó feltételeit: a választói jogosultságot, illetve 
a választói névjegyzékbe való felvételt. Ilyen eljárás mel-
lett fel sem merülhetne a presbiteri képesség elvesztése. 
Tudjuk azonban, hogy az egyház körében sokáig vá-
runk . . . várunk, felhívás megy felhívás után s a végre- * 
hajtásra csak utoljára, egy-két év múlva szánja rá magát 

a presbitérium, mert óvakodik az olyan eszköztől, mely-
lyel a hiveket az egyháztól elidegeníthetné. így a hanyag 
fizető presbiter is csak benn ül a tanácsszékben, határoz 
és dönt, a nélkül, hogy tényleg még csak annyi joggal 
is bírna, mint a gyülekezet bármely tagja, a ki legálább 
választói joggal bír. Az egyházi adó kényszerű behajtása 
tehát nem orvosolná, legalább a mi gyakorlatunk szerint 
nem, hogy minden presliter a választói névjegyzékbe is 
felvehető legyen. 

II. Egyházi törvényeink szerint (II. 30. §) pres-
biterségre választható az egyházközségnek minden olyan 
férfi tagja, a ki választó s tisztességes és egyházias életet 
él. A presbiteri képesség egyik feltétele tehát, hogy az 
illető választó legyen s ebben van az egyházmegyei hatá-
rozatnak törvényes alapja. Itt mindjárt megjegyezzük, 
hogy a presbitériumok gyakran túlteszik magukat ezen 
a feltételen, bár az is igaz, hogy a fellebbezéssel meg-
támadott választásnál az egyházi bíróságok rendesen 
megsemmisítik annak a presbiternek a mandátumát, a ki 
a választói névjegyzékbe nincsen felvéve. Hivatalból 
azonban azt sem szokás felülvizsgálni, a mi elég hiba s 
talán épen itt van a bajnak gyökere. Rendes választá-
soknál mégis ritkán fordul elő, hogy oly egyén válasz-
tatik meg, kinek választói joga nincsen. 

A megválasztott presbiter mandátuma 12 évig tart 
s, a közgyűlési kisebbség véleménye szerint, az egyszer 
jogérvényesen megválasztott presbiter hivatalából csak bírói 
úton mozdítható el s e 12 év alatt többé vizsgálat tár-
c 1 

gyát nem képezheti, birtokában van-e a presbiter a pres-
biteri képesség azon feltételének, hogy választó legyen, 
fel van-e véve a választók névjegyzékébe avagy nincsen ? 
Tényleg ez a felfogás van elterjedve egyházi életünkben, 
mert én legalább még nem ismerek esetet, a mikor a 
presbiternek le kelletJPvolna tennie hivatalát a miatt, 
mert a választók névjegyzékébe felvéve nincsen. 

Az Egyh. törv. I. t.-cz. 32. §. azonban mást mond : 
„annak, a ki a rendszeres választások közötti évek alatt 
a presbiteri képességet elveszti vagy más egyházközségbe 
költözik stb.: helye megüresedettnek tekintetik". E sze-
rint tehát a presb. képesség a rendszeres választások 
közötti évek alatt is elveszthető úgyannyira, hogy helye 
megüresedettnek tekintendő. Az egyházmegyei közgyűlés 
ilyennek tekintette a választói jog hiányát s arra az ál-
láspontra helyezkedett, hogy az ilyennek helye megüre-
sedett, mivel presbiteri képességének egyik feltételét el-
vesztette. Ezzel szemben nem adott helyet annak a 
magyarázatnak, hogy az idézett helyen a presbiteri ké-
pesség csak olyan elvesztéséről van szó, mely fegyelmi 
vétségben az V. t.-cz. 15. § b) alapján mondatott ki, 
mert a 32. § tisztán képesség elvesztéséről, nem pedig 
fegyelmi úton való elmozdításról szól. 

III. E szerint tehát az eljárás is tisztán közigazga-
tási lehet, még pedig az I. 19. §-ban leírt választói név-
jegyzék készítésével kapcsolatban. E névjegyzéket a pres-
bitérium készíti, közszemlére kiteszi stb. Ugyanez tesz 
róla jelentést az egyháztanácsnak. Eddig nem volt gya-



korlatban, hogy hivatalból vizsgálat tárgyává tegyük: 
vájjon fel van-e abban véve minden presbiter, a kinek 
a választói jog birtoka presbiteri képességének egyik 
feltétele. Ha felszólamlás nem történt, a névjegyzék el-
fogadtatott. Törvényünk tehát itt hiányos. S miután nem 
czélunk, hogy valamely presbiter választói jogát s vele 
presbiteri képességét elveszítse, hanem, hogy a keresz-
tyéneket a helyes egyházi rendre neveljük: szükséges 
lenne elrendelni, hogy a választói-névjegyzék hivatalból 
felülvizsgáltassék a presbiterek választói joga szempont-
jából. Erről a jelentés megtétetvén, nem hiszem, hogy 
lenne presbiter, a ki egyházi adóját kifizetni ne igye-
keznék, úgy, hogy június 20-ig a választói névjegyzékbe 
is felvehető lesz. Ez, tudom, hogy nagy könnyítés a ha-
nyag presbiternek, de azt hiszem, nem sokszor lenne erre 
szükség, mert egy-két eljárás után bizonyára más szellem 
hatná át az embereket. 

Ha mindezek daczára valamely presbiter május hó 
15-től június 20-ig választói joga megszerzéséről s a 
névjegyzékbe való felvételéről nem gondoskodnék, erről 
az esperesnek hivatalból jelentés teendő, a ki az ügyet 
közigazgatási bírói eljárás alá bocsátja. A bíróság felül-
vizsgálja : jogos volt-e a presbiternek a választói név-
jegyzékbe fel nem vétele vagy nem volt jogos ? Az utóbbi 
esetben a névjegyzékbe felvételét elrengeli, az első eset-
ben megállapítja, hogy az illető presbiternek választói 
joga nincsen, így presbiteri képességét elvesztette s az 
I. t.-cz. 32. § szerinti eljárásnak van helye, a presbiter 
helye megüresedettnek tekintendő. 

Az egyházmegye határozata teliát végrehajtható, de 
a presbiterek választói képessége szempontjából a vá-
lasztói névjegyzék hivatalból felülvizsgálandó. 

Patonay Dezső. 

ERDÉLY ROMLÁSA.* 
„Földi jó és szerencse 
Mulandó, mint magunk ; 
De a hit drága kincse 
Örök és fő javunk; 
Hitünk áll rendületlen, 
Hogy Isten véd szüntelen, 
Élünk vagy meghalunk ! 

Uram ! a nyomorultat, 
A gyöngét el ne hagyd : 
Az árvát, elhagyottat 
Gyámolitsd te magad! 
A szegényt, ki remélve 
Csak reád néz az égre: 
Ür Isten, el ne hagyd !" 

(Erdélyi Énekeskönyv.) 

Ez volt az erdélyi kálvinista menekülők éneke a 
mult vasárnap Nagyváradtól Kolozsváron át Székelyud-
varhelyig. Templomban vagy szabad ég alatt, hol a me-
nekülő karaván szekerei megállhattak, hol a kétségbe-

* Az erdélyi Református Szemléből vettük át ezt a szép 
czikket, a melyet Nagy Károly, az egyházkerület főjegyzője írt. 

esés szélén álló nép százai és ezrei egy-egy kálvinista 
pap körül összegyűlhettek — istentiszteletet tartani. 

A szekérládából előkerült a palást, a klenodiumok 
mellől a Szent-Biblia, az éneket előre diktálták, mint a 
hogy temetéseknél szokás és . . . énekelték sírva . . . és 
imádkozva és hallgatták az igét, a prédikácziót, körül-
állva „a sírt, hol nemzet sülyed el". . . ah, vájjon hányan 
a feltámadás reménységével'?! — Mert a legtöbben el-
keseredéssel hajtogatták: „az erdélyi nemzetiségi kérdés 
meg van oldva, — a „székely nemzet"-nek vége !" Csak 
a nagy lelkek hirdethették, hogy a mi most foly, csak 
romlás, de nem pusztulás! 

Magunk is bízó reménységgel valljuk: „nincs még 
veszve Erdélyország" ! De romlása kétségtelenül nagy. 
Nagyobb, mint az utóbbi évszázadokban bármikor. Nem 
hasonlítható ugyan még a Mihály- és Radul-vajda korá-
hoz, mert belső lázadás és szocziális forradalom irtóza-
tosságai nem emésztik, de ily egyetemes vándorlás, mint 
most, talán még soha sem volt. S ily váratlanul és ké-
születlenül sem ért. 

Nem kérdezzük most, hogy ki a hibás azért a bor-
zasztó meglepetésért, mely valóságos pánikszerű mene-
küléssé tette a határvármegyék kiürítését s azért a katonai 
elővigyázat hiányáért, mely szinte sétává tette az oláh-
betörést. A diplomáczia Hohenzollern-becsületszónak vette 
azt az ígéretet, a mely „Mihálu Vitezu" szobránál tanulta 
az álnokságot és hitszegést. Tény az, hogy hatósági fel-
kérésre az aug. 27-iki vasárnapon a kálvinista kated-
rákról még a nép megnyugtatásának igéi hangzottak s 
aznap este már égett a határ s orozva meglepett magyar 
hivatalnokok és határőrök vére folyt s reggelfelé félre-
vert harangok riasztották menekülésre a háromszéki és 
csiki székely falvak népét. Annál a rengeteg vagyoni 
romlásnál, melyet a nép minden javainak hátrahagyá-
sával szenvedett, összehasonlíthatatlanul nagyobb és vé-
szesebb az a romlás, mely a mindenfajta hatóság iránti 
bizalomnak minden maradványát egyszerre elsöpörte s a 
mindenfajta árulás fantasztikus híreinek adott lobógásra 
hevítő lángot. Ezt a romlást a lelkekben nem fogja 
helyrehozni semmiféle harczi siker sem. 

A megrendítő katasztrófa nyomása alatt kitört a 
lelkekből Erdély gazdasági ós stratégiai elhanyagolása 
feletti keserűség. Szorosaink, melyeknek védő erejét éve-
ken át magasztalták, védtelenül, kutyaszorítóul alkotott 
hegyvárunkból való két kijáró vasútunk a forgalmat le-
bonyolítni képtelen állapotban s két nap alatt 11 vár-
megye népének dörögték fiilébe : meneküljön, ki merre 
tud! Lehet-e csodálkozni a rettenetes pánikon, mely el-
fogta egész Erdély népét! Brassótól Kolozsvárig egy-egy 
menekülő vasúti vonat útja három-négy napot tartott s 
a szekereken menekülők hatóságilag két-három ellentétes 
rendelkezést is kaptak. 

Csak az Istennek s a román hadvezetés tapogatódzó 
elővigyázatosságának köszönhető, hogy a menekülés 
aránylag nagyobb katasztrófák nélkül történt már az első 
héten is. 



S most hontalanul, fedél nélkül bolyong Erdélynek 
épen legmegbízhatóbb két népe: a székely ós a szász. 
Több, mint egy félmillió magyar van úton Erdélyből, na-
gyobb szám, mint a mennyire a honfoglaló magyarokat 
teszik, otthagyva mindenét, a mivel bír t : az országnak 
az idén legjobb termését, egy élet keresményét, szép 
faluját, sejtelmesen suhogó fenyveseit, bérczeit, völgyeit. 
Ah, minő romlás anyagiakban és lelkiekben! 

Igaz, szerte a hazában mindenütt testvéri szeretet 
fogadja a nagyalföldtől a dunántúl legtúlsó szegletéig s 
„búcsálódását," ez kétségtelenül enyhítni fogja s a többi 
is csak el lesz valahogy; hiszen a társadalom ember-
feletti áldozatokra képes s kormányzat és társadalom csak 
nem hagyja a székelyt a ruthón megett. 

S bízunk a hadvezetésben is. Bármily fájdalmas 
legyen a mi romlásunk, a nagy világ-égésnek csak egy 

bár nekünk legégetőbb fájdalmunk — része s délről 
már fenyegeti a végzete az oláh rablót s erdélyi bérczeink 
felé is omlik már — ah, hogv csak most így elkésve! 
— a lelkes magyar katonák hősi raja s megadja a jó 
Isten igaz ítélete, hogy a legalávalóbb ország testét azok 
tépik czafatokra, a kik ellen a legálnokabbul vétkeztek : 
magyarok és bolgárok s az oláh Hohenzollern álnok esz-
ménye Mihály vajda sorsára jut. 

Erdély pedig felépül romlásából. 200 esztendeig 
dúlta török-tatár-labancz s a Gondviselés mégis megtar-
totta. Meg fogja tartani most is: bízunk kegyelmében s 
nemzetünk hivatásában. Másként lesz és kell az erdélyi 
nemzetiségi kérdésnek megoldatnia: nem a „székely nem-
zet" végével! 

A tűzfészket, mely leégette a békés szomszédot, 
nem fogjuk többé tűrni sem a szomszédban, sem por-
tánkon belül; és lesz Erdély — a minek az Isten is 
alkotta Magyarország fellegvára, jobb keze továbbra 
is s e jobbkezet nem engedjük megkötöztetni senkinek 
a kedvéért és érdekéért, 

A magyar alföld csak egy kis kölcsönt ad vissza, 
mikor most segít megmenteni Erdélyt. Mi pedig újra 
megépítjük: búsan suhogó fenyőink csűrökké lesznek, 
köveinket Kőmíves Kelemen módjára építjük házakká s 
a sok szenvedés könnyeiben megfehérített lelkű székely 
nép, kálvinista Sión feltámad megint. 

Lásd meg Uram romlásunkat, sírásunkat, hallgasd 
meg imánkat! 

„Hitünk áll rendületlen, 
Hogy Isten véd szüntelen!" 

TÁRCZA. 
Menekülők éneke. 

. . . A mélységekből kiáltunk . . . Uram! 
Millió árva, koldús, hontalan. 
A falunk lángol, s lelkünk didereg. 
Az éjszakában ég a napkelet 
S hazulról mindig távolabb megyünk . . . 
. . . Irgalmas Isten — virrad-e nekünk ? 

Nincs békés földünk — nem hív a kalász," 
Kék völgyben lángkarokkal int a ház, 
Harang nem csendül, — tornya messze tűnt, 
Zokogó bánat harangoz nekünk; 
Koldúsbotunk koppanó honi ág — 
Irgalmas Isten . . . lesz-e rajt virág? 

Sötét ég alján nem pirkad mosoly. 
A bujdosók imája ostromol : 
Add vissza erdőnk, kéklő bérczeink 
Hadak útján szikrázzék por megint! 
— Mert bánatunk —- éj, gyászoló, ha lo t t . . . 
Könnyünk a csillag, mely rajta ragyog, 
S milljó galambszárny veri az eget: 
Irgalmas Isten . . . lesz-e napkelet ? 

Add vissza a dalt, a ringó vetést, 
Bérezek hevét, a gyermeknevetést, 
A védő tölgyet kis házunk mögött, 
Remény-szivárványt, lepke-örömöt . . . 
. . . Bús gond ekével szavunk csöndbe szánt: 
Irgalmas I s t e n . . . add vissza hazánk! 

Muraközy Gyula. 

Egy promóczió Leidenben. 
Az évszázados leideni főiskola épülete még ma is 

abban az állapotban van, a miben akkor volt, mikor a 
XVII. és XVIII. században a mi őseink csigalépcsős, zeg-
zúgos folyosóin jártak vagy iiltek le a nagy auditóriumba, 
ha Összegyűltek kollégiumi istentiszteletre vagy a mikor 
a kis auditórium magyar pródikácziókat és a zsoltárokat 
is magyar nyelven hallgatta, Az az idő volt ez, mely 
Hollandiának történetében „arany század "-ként ismeretes, 
mikor Leiden nek az volt a szerepe, a mivé Cambridge 
és Oxford college-jai lettek a modern időkben, a ma-
gyar mágnás- ós pénzvilág fiainak atheneumai. Az az 
idő volt ez, mikor 1626-ról fel van jegyezve a kollégium 
anyakönyvébe, hogy 25. júliusban beiratkozott vala „II-
lustrissimus Petrus Bethlen de Iktár, Comes comitatuuni 
Hunyadiensis et Mar marosién sis perpetuus, dominus in 
Huszt etc.", az a nagyreményű ifjú, ki méltó utódja lett 
volna valamikor a nagy Bethlennek, ha fiatalon sírba 
nem vitte volna kora reményeit. Meg van írva az is, 
hogy Tótvárdai Korniss Mihály, a fiatal főnemes udvari 
tanítómestere együtt iratkozott be vele, valamint, úgy 
látszik, jóbarátja, a fiatal Dániel János erdélyi ne-
mes. Mennyivel más világ volt ez! Igaz, hogy ekkor 
Magyarország egy részén török volt az úr, de neki csak 
pénz és nem a magyar nép lelke is kellett, ki miatt sza-
badon fejlődhetett a magyar szellem, de Erdély a magyar 
kultúra középpontja, e kis állani európai tényező vala, 
Hollandia ós Erdély aranykora egyidőbe esik. Mennyivel 
más volt ez a világ, mint az, a miről a kollégium anya-
könyvének lapjai később az „aranykor" letűntével az 
1731-ik évben beszélnek, a mikor okt, 23-án megjelent 
Eszterházy Antal „princeps Hungarus" franczia^és német, 



tanáraival (csak a „cubieularius% a vala magyar) és beírta 
nevét az egyetem anyakönyvébe. De akkor már változ-
tak az idők. Mindezeknél fontosabb vala azonban az a 
néhány száz magyar ós erdélyi theologus, jogász stb.,. 
kik itt Leidenben a kollégium homályos, boltíves termei-
ben hallgatták az orthodoxus és coceejánus mestereket, 
figyelték ós látták a kis holland nemzet dicsőségét, köz-
ben pedig megszólaltatták a külföld különböző kegyes íróit 
magyar nyelven, kinyomtatták még itt Leidenben s innen 
vitték haza a kész példányokat a magyar nép hasznára, 
akkor, mikor, hála Istennek, még nem ültek jezsuiták a 
határon . . . 

Mikor tehát jó sorsom ezeknek a régi magyarok-
nak lábanyomát kutatni Leidenbe hozott, szíves kész-
séggel tettem eleget a leideni egyetem német származású, 
nagytudományií professzora (Windisch) meghívásának, 
hogy nézzem meg a június 20-ikára hirdetett theol. dok-
tori promocziót, a minek az a nevezetessége is megvan, 
hogy hölgy az, a kit theol. doktorrá fognak iitni s a 
kinek disszertácziója a nagy Grefühl-theologus, Schleier-
macher predikáczióirói szól. Elmentem, hogy újra átéljem 
azokat az időket, mikor még magyarokat avattak doktorrá 
a nagy auditóriumban és hogy nézzek és okuljak az új 
világból, mikor nő szólal meg theol. kérdésekről, a kikre 
eddig ráolvasták az apostol szavait „a nők pedig a gyü-
lekezetben hallgassanak ". 

Különös is volt a helyzet. Az ódon iskolaépület, 
ininek közvetlen kapuja nem is nyílik utczára, talán ezzel 
is jelezvén, hogy a főiskolának privilégiumai vágynák és 
semmi köze a külvilághoz s mely különben most res-
tauráczió alatt van, de a melyben néhány terein boltozata 
még mindig gerendás; az öreg pedellus, ki fiatalos kedv-
vel veszekedik még a diákokkal s kinek néhány jelen-
legi „professzora" valószínűleg „tanítványa," volt, mert 
egy fiatal professzort, ki utczai öltözékben egyenesen a 
szenátus szobájába akar menni, hol a promóczió helye 
volt megjelölve, megcsípvén a kabátján, bizalmasan oda-
súgja neki: „Tanár úr, húzza fel a tógáját előbb," ki is 
akképen cselekedett, belátván, hogy szent az a hely, 
hová lépni fog. Azután az ódon lépcsők, a zegzugos 
folyosók, az imént megtekintett nagy auditórium gerendás 
boltozatával, hol a pedellus sajátságos holland kiejtésemért 
délafrikai „box" diáknak nézett, egy pillanatra vissza-
helyezett azokba a nagypipás, hosszú dolmányú és hajú 
magyar diákok idejébe, s vártam, hogy egyszerre csak 
eltűnik előlem ez a holland nyelvű pedellus és kutató 
tekintetemre megszólít egyik a „régiek" közül, ékes latin 
nyelven, „no amice, mit keresel itt". Pedig hát más 
idők járnak ma már. Lám az egész társaság, a promo-
vendus tiszteletére összegyülekezett férfiak, hölgyek, arany-
galléros, nagybajszú tisztek, meg csupaszajkú diákok 
ajkán ma már csak a holland szó csendül. A pedellus 
azonban, még a régi világ szokásaihoz híven, nagy tógá-
jában, lapos sipkájával jár-kel fel s alá — a diákok 
ingerkednek vele. Egyszerre megszólal a csengő s előt-
tem összeolvad a mult és jelen, a pedellus feldíszített 

botjához kap, kihívja a promovendust a szülők és roko-
nok koszorújából, megindul előtte jobbjában tartván a 
botot, a tógájának két oldalán érczbetűkkel ragyog „Aca-
deniia Lugduni Batavorum" s a mult mögött a modern 
kor gyermeke, a tudós nő, majd a rokonok és érdeklődők 
csoportja indul a szenátus terme felé. Odabenn a hosszú 
zöld asztal körül ülnek már a theol. kar tagjai, élükön 
a rector magnificus-szal s az ősz pro motor, dr. Chantepie 
de la Saussaye P. D., kinek utolsó akadémiai tevékeny-
sége, ez, mert nyugdíjbji megy a jelen tanévvel, megkezdi 
a „tételek" vitatását. Chantepie de la Saussaye a hol-
landussá lett hugenotta ivadék, neve, atyjának méltó 
utóda, nem ismeretlen a theol. tudományos irodalomban, 
sem a kontinensen, sem hihetőleg az új világban. Azok 
közé tartozik, kiknek működése a vallástörténet terén kor-
szakot jelent. Utolsó akadémiai ténykedése elé, kit még látni 
különben sohasem volt alkalmam, magától értetődő ér-
deklődéssel néztem. Megszólal s a mint a régi világban 
szokásban volt az egyetemi disputa, kezdi megvitatni egy 
és más tételeiben foglalt állításait a „Schleiennacher pré-
dikácziói" tudós nőírójának. Az öreg tudós találó sza-
vakkal fejezi ki elöljáróban a Vogelsang A. A. kisasz-
szony munkája felett elismerését és a nyúlánk fiatal 
lányka egyszerű ízléses ruhájában a zöld asztal mellett 
szorongva ül szemben a tudós professzorokkal. Úgy sej-
tem, hogy más valaki is szorongva ül még ebben a te-
remben — de a hallgatóság között. 

Majd a rector magnificus veszi át a szót és utána 
a többi professzorok intéznek fogas kérdéseket, de a pro-
movendus szerényen bár, de vitatja álláspontját. Végül 
az elnök felkéri a promovendust és a közönséget a tá-
vozásra s a pedellus vezeti őt ismét botosán, ez egyszer 
és utoljára nem a „zweet-kamer"-be (az „izzasztó-szoba", 
mely arra a czélra szolgál, hogy mikor a vizsga lefo-
lyása után a tanárok összeülnek tanácskozni a végered-
mény felett, a delinkvensnek legyen helye „izzadni") s 
utána vonul az egész társaság. Jellemző, hogy az egyház 
részéről beállított professzoroknak is távozni kell, ott 
benn csak az állami tanárok maradhatnak tanácskozni. 
Majd ismét szól a csengő s a pedellus hasonló módon 
indul útra a társaság ólén ismét. 

Most kinyilvánítja véleményét a promotor, az ősz 
Chantepie de la Saussaye. Feláll székében s úgy olvassa 
a doktori bulla szövegét, mely szerint az egyetem fenn-
álló státutumai szerint, a megállt vizsga és vitatkozás, 
a megírt és kinyomatott értekezés alapján, Vogelsang 
A. A. k. a.-t a theol. doktorává avatja. Azután leülvén, 
első szava meleg szerencsekívánás — a szülőkhöz intézve. 
Különös örömmel látja, hogy a promovendusnak olyan 
nevelést adott a magasrangú katonatiszt édesapja (ez-
redes), hogy leánya épen a theol. tudományok tanu-
lására szánta el magát, sőt abból doktori vizsgáig jutott. 
Ősz fejjel egy jobb kor hajnalát látja ebben. Örömmel 
tölti el, hogy utolsó akadémiai tevékenysége az lehetett, 
hogy egy nőt, a leideni egyetem első (Hollandia har-
madik) hölgy theol. doktorát promoveálhatta. Az őszülni 



kozclő kemény katonaapa titokban könnycseppet töröl, 
a boldog anya pedig nem képes többé visszatartóztatni 
könnyeit. Azután a rector magniticus veszi át a szót, az 
új doktort először szólítván meg a theol. doktori czímmel 
(nagytiszteletű és tudós kisasszony — imígy hangzott), 
hivatalosan kijelenti, hogy az egyetemi szenátus hatá-
rozata alapján neki a doktori bullát kiadják és egyben 
őszinte szerencsekívánatait nyilvánítja a szenátus nevé-
ben. Majd leiil, csönget s a pedellus ismét megkezdi az 
ünnepélyes kivonulást; ezzel a promócziónak vége, az 
ifjú leány mögött bezárul az egyetem kapuja. -

Végezetül néhány megjegyzést még! Kétségtelen, 
hogy ilyen dolog Hollandiában nem újság manapság, 
mikor a koedukáczió az egész vonalon és terjedelmében 
meg van valósítva. Az egyetem minden fakultása nyitva 
áll a nők számára, Ez itt nem feltűnő. Hiszen már a 
XVII. századból fel van jegyezve, hogy a tudós utrechti 
Schurmann Anna Mária, ki 10 nyelvet beszélt és verseit 
görögül és latinul írta, a kor szokása szerint, sőt az egyik 
a groningeni akadémia ötvenéves jubileumára írott, bele-
került az egyetem hivatalos jubileumi könyvkiadásába 
és (1656) — egy függöny mögött szokta hallgatni Ut-
rechtben a nagy skolasztikus Voetius latin theol. prae-
lekczióit. 

A leideni egyetem nagy múltja, a régi magyar 
diákok szellemei és a modern kor gyermeke előtt tisz-
telettel meghajolva hagytam el az ősi iskola falait, 

Utrecht. Miklós Ödön. 

BELFÖLD. 

A kecskeméti ref. egyházmegye közgyűlése. 
A kecskeméti ref. egyházmegye szeptember 5-én 

tartotta. Nagykőrösön őszi — a lefolyt évben egyetlen — 
közgyűlését. Teljes számról ez alkalommal nem beszél-
hetünk. Egyeseket betegség, másokat a nehéz idők nagy 
feladatai tartottak távol, vagy a nagyon hiányos és bizony-
talan vasúti közlekedés marasztott otthon. Fájdalommal 
nélkülöztük az öreg kor terheit hordozó s betegeskedő 
esperesünket, Ádám Kálmánt s gondnokunkat, dr. Kiiry 
Albertet, kit szerencsétlen erdélyi menekült testvéreink 
ezer baja-gondja tartott otthon hivatalában. Lemondás-
sal bár, de megnyugodtunk az ő távolmaradásán is, mert 
tudtuk, éreztük mindnyájan, hogy Istennek tetsző dolgot 
végez hétköznapi hivatalában is. 

A közgyűlést megelőző napon délután tartotta a 
tanügyi bizottság s az egyházmegyei lelkészegyesület a 
maga gyűléseit. Ez utóbbi énekléssel s Veress István 
izsáki lelkész imájával kezdődött. Utána Takács József, 
egyesületi alelnök olvasta fel elnöki megnyitóját, buzdít-
ván lelkésztársait a különös idők különös feladataira. 
Kegyelettel áldozott volt derék elnökünk Simon Ferencz 
korán, élete delén elhalt lelkésztársunk emlékének s 
másik lelkésztársunk Mészáros János váratlan halála 
felett is elsírta a fájdalom könnyeit. Kegyelete és siralma 

midnyájunk kegyelete, mindnyájunk siralma volt, Enné 
azonban többet is tett Takács József: emléket emelt a 
két jeles férfiúnak abban a mesteri jellemrajzban, melyet 
nyújtott a mi két jelesünkről, az istenországának két 
melegszívű s apostoli lelkű munkásáról. * Úgy éreztük 
mindnyájan, hogy ott van közöttünk a két nagy férfiú 
szellemalakjával, sőt többet ennél: éreztük, hogy itt is 
maradnak közöttünk továbbra is és segíteni, lelkesíteni 
fognak az istenországa felé vivő utunkon, mint a szívnek 
emberei, mint, az eszmények harczosai, mint a puritán 
kálvinista papi jellem típusai. Majd beszámoltak a 
lelkészek pastoralis munkáiknak újabb mozzanatairól s 
azok felett eszmét cseréltek. Megalakult az új tisztikar. 
Óhajtottuk volna Takács Józsefet a néh. Simon Ferencz, 
első elnökünk, a nagy szervező korán itthagyott elnöki 
székébe emelni, de ő más irányú nagy elfoglaltatásai-
val elhárítván magáról a neki szívből felkínált tisztes-
séget, Kiss Zsigmond abonyi lelkészt emelte a lelkész-
testvérek bizalma az elnöki székbe. Alelnökké dr. Hetessy 
Kálmán, jegyzővé Illyés Kálmán, pénztárnokká Szűcs 
Kálmán választatott. Énekléssel s Kiss Zsigmond imájá-
val zárult be a gyűlés. 

A tulajdonképeni közgyűlés 5-ikén folyt le Takács 
József és Győrft'y Balázs tanácsbírák elnöklete mellett. 
Délelőtti és délutáni tárgyalással végeztünk a 70 pont-
ból álló tárgysorozattal. Letárgyaltuk mindenekelőtt a 
terjedelmes egyházmegye minden életmozzanatára kiter-
jedő s nagy körültekintéssel megszerkesztett esperesi 
jelentést. Kegyelettel áldoztunk egyházmegyénk halottai-
nak s ezek között az igazán nagyoknak, Simon Ferencz 
és Mészáros János lelkészeknek s dr. Kovács Pál egy-
házmegyei fő- s kerületi világi aljegyzőnek: meghoztuk 
az esperesi jelentéssel kapcsolatos határozatainkat. A mi 
ezután következett, abban is kegyeleti tényt mivel tünk az 
élővel szemben s úgy érzem, önmagunknak is tisztessé-
get szereztünk: nem fogadtuk el esperesünknek öreg-
korával s megfogyatkozott erőinek őszinte megvallásával 
indokolt lemondását. Úgy éreztük mindnyájan, hogy ezzel 
tartozunk annak, a ki 33 évi esperesi munkájával elvál-
hatlanul összeforrott egyházmegyénkkel, annak minden 
gyülekezetével. Tisztességet adván ekként testi erejét s 
lelke lángját közöttünk s egyházmegyénk szolgálatában 
felemésztő tisztes öregnek, úgy intézkedtünk, hogy Takács 
József legidősebb lelkészi tanácsbíró kezébe tévén le a 
törvényben előírt elnöki teendőket, az esperesi adminiszt-
ráczio teendők vitelével Kiss Zsigmond főjegyző bízatott 
meg. Ezután jó reménységek s elnöki szíves üdvözlés 
mellett iktatta be a közgyűlés Sándor István ós Silling 
Ede kecskeméti, illetve kiskunhalasi polgármestereket 
tanácsbírói hivatalukba, kik is lelkes örömmel ajánlották 
fel szolgálataikat egyházmegyénk számára. Egyházkerü-
leti képviselőkiil Kiss Zsigmond abonyi, Patonay Dezső 
nagykőrösi lelkészek és Ádám György és Silling Ede 
vil. tanácsbírák küldettek ki. 

A különféle bizottsági jelentésekből csak a missziói 
bizottság jelentését emelem ki. Megállapíttatott a ken 



missziói bizottság mult évi jelentósével szemben, hogy 
egyházmegyénk bő, terjedelmes jelentést küldött fel a 
kerületre, hogy személyi kiadás volt 296 Iv 26 1"; hogy 
500 koronát adjon imakönyvekre, melyek 5000 példány-
ban ingyen osztottak szót a gyülekezetben ós szórvá-
nyokban a hadbavonultak családtagjainak építésére. Meg-
állapíttatott, hogy egyházmegyénk az egyetlen, mely a 
szórványok gondozására 1000 K megyei adóval terhelte 
meg önmagát. Ez a múltra vonatkozik. Ez évben utazó 
s.-lelkészhez nem juthatván, a vallásos iratok által kül-
döttük el az evangélium vigasztalását a szomjúhozó lel-
kekhez. Lelkészegyesületünk felbuzdulva az első ima-
könyv szép sikerén, most a hadbavonultak számára készí-
tett imakönyvet, melyből 204 ezeret juttatott el részint 
a konvent útján a harcztérre, részint kórházakba ós a 
lelkészi hivataloknak. Ehhez a messze kiható missziói 
munkához missziói pénztárunk 600 K-val járult. Hozzá-
járultak ez imakönyv kiadásához ezenkívül: az Orsz. 
Hadsegélyző Hivatal 7975 K-val, Lelkészegyesületünk 
200 K-val, ORLE. pénztára 800 K-val, a Kecskeméti 
egyházmegye gyülekezetei 7832 K-val, dr. Kiiry Albert 
egyh.-megyei gondnok 200 koronával. Hogy imakönyvünk 
mily szeretettel fogadtatott, bizonyítja a tábori lelkészek 
meleg köszönete s az a körülmény, hogy a kórházákba 
jövő beteg katonáinknál rendesen ott találják imaköny-
vünket; bizonyítja konventünk s kerületünk elismerése . . . 

Felír Egyházmegyénk a kerület útján a konventre, 
hogy minden, legalább 3000 lelket számláló gyülekezet 
köteleztessék a M. Prot, írod. Társaságba évi 12 kor. 
tagsági díjjal belépni, a kiadványokat a porochialis könyv-
tár számára megőrizni; továbbá hivassanak fel a lelké-
szek, tanítótestületek s világi tagjaink is a belépésre. 

A reformáczió 400 éves fordulójával kapcsolatosan 
kívánja egyházmegyénk az egyetemes egyliázfenntartási 
alap létesítését s évi gyarapítását az egyházak kötelező 
hozzájárulásával; kedvező szakértői számítások esetén 
a budapesti építkezési terv megvalósítását, ennek keresztül -
vihetetlensóge esetén a Kálvineuui átvételét s fejlesztését 
s végül, hogy anyagi erejéhez és igényeihez képest 
létesítsen minden egyház a maga számára valamely 
egyházi, illetve vallási vonatkozású kulturális vagy sze-
retet-alapot. Az egyházi hivatalnokok betegsegély ezésének 
eszméjét örömmel vévén egyházmegyénk, részletes terve-
zetet kíván az ügyben. A kecskeméti egyháznak haladék 
adatott arra, hogy a lelkészi állomás megüresedésével 
kapcsolatosan programúiba vett átszervezési munkálatát 
kellő körültekintéssel elvégezhesse. Ugyanezen egyháznak 
fölterjesztésére, mint feltett kérdésre kimondotta az egy-
házmegye hosszas vita után, hogy ha a presbiter, hiva-
taloskodásának ideje alatt, a választói névjegyzékből ki-
marad, ezzel presbiteri képességét is elveszítette s helye 
megüresedettnek tekintetik. 

Megadta véleményét egyházmegyénk a nagygerezsdi 
egyezség megszűnéséből folyó teendőinkre nézve. Sajná-
latát fejezte ki a megtörtént, de meg nem változtatható 
ény felett s leszögezve azon igazságot, hogy nekünk 

református és ág. h. evangélikus protestánsoknak azonosok 
a reformáczió forrásából fakad ott eszményeink és czél 
jaink s ezeket á közös veszedelmekkel szemben köny-
nyebben elérhetjük, illetve megvédhetjük az összetartó 
munkával, s testvéries együttérzéssel és együttéléssel? 
mint ha egymással mit sem törődve, egymást nem támo-
gatva vívjuk eszményi harczainkat. Óhaját fejezi ki tehát 
a közgyűlés az iránt, hogy az egyezség felmondásában 
kifejeződni látszó együtt nem érzés alkalmas módon ineg-
orvosoltassék, a két protestáns egyház híveinek egymás 
melletti egyházépítő, közös eszményeket szolgáló békés 
munkája biztosíttass ék s a prot. hitélet egymás segélyé-
vel kölcsönösen ápoltassék és erősíttessék. Természetesen 
nem maradt egyházmegyénk ez elvi álláspont és óhaj 
furcsa kifejezésénél, hanem megadta javaslatait teen-
dőinkre nézvs is: 1. Az ugyanazon községben, önálló gyü-
lekezetekben működő ref. s ág. eV. lelkészek jogviszonya 
szabályozatlanul hagyandó. 2. A szerződésileg egyesült 
egyházközségek jogviszonya hasonlóképen nem érintendő. 
3. A csatlakozási viszonyban élő ref. hivek, ha elegendő 
számmal vannak, fiókegyházzá tömörítendők, különben 
szórványnak minősítendők; de megengedendő nekik az 
is, hogy csatlakozási viszonyukat megfelelő körülmények 
között megtartsák. 4. A kielégítő vallásoktatásról min-
denütt gondoskodás történjék. 

~ Többrendbeli adásvételi, adózási és alapítványi ügy 
elintézése mellett, közérdekű ama határozata az egyház-
megyének, hogy a Madas Károly-féle kecskeméti árvaház 
és leányinternátus czéljaira, egyházmegyénk valamennyi 
egyházának hozzájárulásával egy emlékalapítvány léte-
síttessék, mely óvenkint gyarapíttassék, ugyanez kerületi 
pártolásban is részesíttessók s ott e czélra egy állandó 
bizottság alakíttassék. Közérdekű a nagy vitát provokált 
tószegi lelkészválasztási ügy. Tószegre ugyanis az Egyh. 
Törv. H. t.-cz. 26. §-a alapján lelkészt kellett volna 
rendelnie a közgyűlésnek, mit azonban ez nem tett meg, 
mert méltányosnak találta a tószegiek „makacsság"-át 
kimentő s igazoló ama körülményt, mely szerint a lel-
készi díjlevél mai rendezetlen alakjában teljesíthetlen 
szolgálmányokat is foglal magában, a mi állandó nézet-
eltérésre s végeredményében lelkész és gyülekezet közötti 
egyenetlenkedésre szolgáltathat okot abban a gyülekezet-
ben, a mely hosszú éveken át már is" —• bár inkább 
más okokból kifolyólag — éppen ebben a betegségben 
szenvedett. Egy bizottságot küldött ki tehát az egyház-
megye, hogy a díjlevelet rendezze, azt egyes, ma mái-
természetben nem teljesíthető pontjaiban értékelje. El-
válik majd: őszinte-e a tószegi hivek méltányolt kifogása, 
avagy csak ürügy bizonyos meg nem engedhető s nem 
is egyedül álló, díjlevélcsonkító kísérlésre?! Az ügy 
különben, felebbezés alakjában, a kerületre is felkerül. 

Bírósági ügyeink tárgyalását, több körülmény foly-
tán, időszaki tanács elé utaltuk. 

Kiss Zsigmond, 
főjegyző. 



KÜLFÖLDI HÍREK. 

A bázeli misszió-társulat nehéz helyzetbe jutott a 
háború folytán. De a súlyos idők daczára is voltak jó-
kedvű adakozók. Svájczban közel 700,000, Württemberg-
ből 600,000 és Németország- több részéből 400,000 frank 
érkezett a misszió-társaság részére. 

A német prot. papok és theologusok a háborúban. 
A „Licht und Leben" szerint 1000 pap és theologus kö-
zül 61 lett a nagy háború áldozata. A missziói munkások 
közül eddig 114 esett el. 

A „Luthercsarnok" Wittenbergben. A régi wit-
tenbergi egyetem aulájában júl. hó 17-én avatták fel 
ezt a reformácziói emlékintézményt, Itt, helyezték el a 
közönség számára is hozzáférhetően a refomuácziói nagy-
becsű nyomtatványokat, képeket, kéziratokat; ez utóbbiak 
között a legértékesebb Luthernek a wormsi országgyűlés 
után kelt sajátkezű levele V. Károly császárhoz. 

A lippei Biblia-társaság augusztus 27-én ünnepelte 
fennállásának 100-ik évfordulóját, Ez a hír két okból 
érdekel bennünket. A lippei herczegség az egyedüli né-
met állam, a hol az államegyház református. A másik ok, 
mert bizonyos szégyenérzettel kell tudomást vennünk 
arról, hogy már ebben a kis államban is, a mely nincs 
akkora, mint nálunk egy közepes vármegye, van bibliai 
társaság. 

IRODALOM. 
Az „Ébresztő" szeptemberi számának tartalma: 

Mivel tartozunk erdélyi testvéreinknek? Irta: Megyercsy 
Béla. — Diadalmas keresztyén munka. A fészekből. 
Irta: Molnár István. —- A bűnök bűne. írta ifjú Victor 
János. — Két találkozás. — Elbeszélés. írta: Lengyel 
Gyula. — Gyász. Irta: Muraközy Gyula, — Az önfelál-
dozás nyugalma. Irta: ifjú Benkő István. — Könny ós 
mosoly. írta Bodnár István. — Ébresztő. — Riport. 
A gólya. írta Kiss Géza. — Szemle. — Hírek. — Az 
„Ébresztő" felelős szerkesztője: Megyercsy Béla, A szép-
irodalmi rész vezetője: Muraközy Gyula. Előfizetési díj: 
egész évre 4 korona. 

A Mustármag (szerkesztik: Vargha Gyuláné és 
Vargha Tamás) 9. számának tartalma: Vargha Gyuláné: 
Gyűjtöttél-e a nyáron? — Olasz Sándor: „Abban az 
időben". — Dr. Kováts Lajos: Háborús aktualitások. 
Hogy vigyük közel Jézust a gyermekek szívéhez? — 
Dr. Csia Sándor: A Bethánia programmja. — Aprósá-
gok. — Mellékletek: 1. Napsugár. 2. Útmutató a Szent-
írás olvasásához. 

EGYHÁZ. 

A budapesti ref. egyháztanács f. hó 26-án d. u. 
tartotta első őszi ülését a Lónyay-utczai főgimnázium 
dísztermében Petri Elek püspök és Kovácsg Sándor fő-
gondnok elnöklete alatt. Az ülésen Petri Elek megemlé-
kezett a harangok levételéről. A pénzügyi bizottság je-
lentését Kiss Károly terjesztette elő s ebben a legfon-

tosabb az, hogy a budapesti egyház az állani 35 /lt-o& 
drágasági pótléka mintájára segélyeket ad az összes is-
kolák tanerőinek, továbbá a hitoktatók, segédlelkészek, 
hivatalnokok és egyéb alkalmazottaknak összesen 11,800 
korona értékben, melyet azonban, miután az egyház 
anyagi ügyei megkövetelik, később 8 havi részletben 
vissza kell fizetni. Ugyanez az ülés Takaró Géza kő-
bányai lelkésznek, mint már régebben zuglóinak is, 400 
korona hadipótlókot szavazott meg. A hitoktatási ügyeket 
dr. Szabó Aladár referálta. Hitoktatóul egy erdélyi mene-
kült lelkészt is alkalmaztak. Az egyházkerületi lelkészi 
aljegyzői tisztség betöltésénél a budapesti egyház dr. 
Kováts István theol. tanárra adta a maga 8 szavazatát. 
A pesti egyházmegyében két tanácsbírót kell választani. 
Az egyház Keresztesi Samu zuglói és Kovács Géza kis-
oroszi lelkészeket támogatta szavazataival. A főgimnázi-
umról Ravasz Árpád igazgató referált. A növendékek 
száma 731. Annyi, a mennyi még sohasem volt. Végül 
az ülés berekesztése után dr. Szőts Farkas emlékezett 
meg arról, hogy a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület milyen 
szép munkát végez a menekülők felsegélyezése terén. 

A budapesti református theologián október hó 
2-án, d. e. 9 órakor lesz a tanév-megnyitó ünnepély, a 
melyen Petri Elek püspök imádkozik. Áz iskolai év első 
óráját az intézet egykori érdemes tanára, Farkas József 
emlékének szenteli, a ki felett dr. Pruzsinszky Pál tart 
emlékbeszédet. Okt. 2-án délután írásbeli alapvizsga, s 
3-án szóbeli alapvizsga lesz. Az előadások 4-én kezdődnek. 

Az erdélyi ref. egyházkerület lapjából közöljük a 
következő felhívást: Erdélyi ref. egyházker. elmenekült pap-
ságát az Igazgatótanács felhívja arra, hogy mihelyt egy kis 
megállapodásra jutnak, siessenek részletes jelentést tenni 
egyházközségük, népük, hivataluk és személyük minden-
nemű viszonyairól, a melyek menekülésükkel és ideig-
lenes elkelyezkedésükkel, megélhetési viszonyaikkal, hiveik 
gondozásával, gyermekeik iskoláztatásával, istentiszteletek 
tartásával stb. stb. összefüggenek anyagi és szellemi 
vonatkozázban egyaránt. Jelentéseik végén adjanak javas-
latokat a teendőkre nézve is, melyekben a főhatóság 
támogatását igénylik, hogy a tőle telhetőt a maga részéről 
megtehesse. Mindenek előtt közöljék czímüket, hogy az 
érintkezés fentartható s a hivatalos lap is czímiikre meg-
kiildhető legyen. Az Igazgatótanács, ha Kolozsvárt hiva-
talosan ki nem ürítik, — székhelyén marad. Megbí-
zásból: Nagy Károly, szerkesztő. 

Az úrvacsorai külön-kehely. A bányai evangelikus 
egyházkerületnek szeptember 21-én tartott lelkészi érte-
kezletén valaki indítványozta, hogy a közös úrvacsorai 
kelyhek mellett a külön kelyhek használata engedtessék 
meg. Az értekezlet napirendre tért az indítvány felett. 
Fia ez a tradiczióra való hivatkozással történik, vagy 
azzal, hogy a külön kehely használata mellett elsikkad 
a köztestvériségnek külsőképen való kifejezésre juttatása: 
akkor tudnók méltányolni az állásfoglalást. De nem ez 
történt, hanem azt mondta az értekezlet, hogy nem kell 
a külön kehely először azért, mert nem csökkent az 
úrvacsorázók száma, — s másodszor azért, mert nem 
terjeszthet ragályt a közös kehely, s a bor maga is 
dezinficziáló szer! — Szerintünk nem elég, ha nem csök-
ken az úrvacsorázók száma, hanem baj, ha nincs emel-
kedőben. Nem terjeszt ragályt a közös kehely? Szak-
vélemények alapján úgy tudjuk, hogy — sajnos — igenis 
terjeszt. Hogy a bor fertőtlenítő szer, ez újság előttünk. 

Felhívás. Az országos református lelkészi nyugdíj -
ós özvegyárva-gyámintézet felhívja az erdélyi egyház-
kerülethez tartozó nyugalmazott lelkészeket és lelkész-



özvegyeket, liogy a 111. évnegyed! nyugdíjakról, özvegyi 
évjáradékról, neveltetési segélyről szóló nyugtáikat köz-
vetlenül az egyetemes konventhez (Budapest, VII., Abonyi-
utcza 21 sz.) küldjék be, honnan járandóságaikat már 
most megkaphatják postatakarékpénztári úton, személyes 
jelentkezés esetén pedig közvetlenül. 

A Városligeti-fasori templomban meghatóan szép 
istentisztelet volt a mult vasárnap, szept. 24-én. Herepey 
Gergely kolozsvári lelkész mondott szívhez szóló beszédet. 
Az ősz patriárka alakja, minden szava az élet valódi-
ságával beszélt a nemes Erdély romlásáról, szomorú-
ságáról. Az istentisztelet kezdetén és végén Kulcsár Ju-
liska, az opera tagja, énekelt két szép erdélyi egyházi 
éneket. Az adakozás eredménye 337 K volt az erdélyi 
menekültek felsegítésére. 

A menekült erdélyi lelkészek segélyezésére Széky 
Gézáné Gerjen, Kovács Gyula, Hallgató János 10—10 K-t, 
Patonay Dezső 50 K-t küldött. Eddig kiosztottunk 
920 K-t. 

A vak katonák bibliáira a következő adományok 
érkeztek: a vértesaljai egyházmegyéből 31'60, Szabó 
Juliska Mezőtúrról 10,.Fráter Zsófi 10 K. 

ISKOLA. 

Áthelyezés. A sepsiszentgyörgyi állami tanítóképző-
intézet a betörés idejére a debreczeni ref. tanítóképző-
intézetben nyert elhelyezést. 

Szép eredmény. A Néptanítók Lapja eddig több 
mint egy negyed millió koronát gyűjtött a háborúban el-
esett magyar tanítók özvegyei és - árvái számára létesí-
tendő alapra. A gyűjtés még foly. 

EGYESÜLET. 

A Nagypénteki Református Társaság alkalmazna 
az erdélyi menekültek közül, akár állandó szolgálatra is, 
Gyermekotthonában a hol a menekültek gyermekei 
közül többen elhelyeztettek — egy tanult kertészt, egy 
gazdasági kocsist s egy mindenest. Készpénzfizetés meg-
egyezés szerint, lakás és teljes ellátás. Jelentkezhetnek 
nőtlenek vagy gyermektelen özvegyek a társaság gond-
noki hivatalában Budapest, II., Szilágyi Dezső-tér 3., I. 
15 — naponta 9—11 óra között délelőtt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Többeknek. Néhány czikk ebben a számban egy kis torló-

dás miatt nem volt közölhető. 

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

Pályázati hirdetés. 
A félsöbaranyai egyházmegyébe kebelezett s halá-

lozás folytán megüresedett bogdásai ref. lelkészi állásra 
pályázatot hirdetek. 

Javadalom: Az egyház pénztárából évi 2419 K 
negyedévenként előre fizetve; 14 kat. hold 997 d ő l 
szántó, 1 kat. hold 911 Dől rét, 559 Q ö l kert és 144 
[ jöl káposztás föld haszna. 

A pályázati kérvények a 2. tcz. 16. §-ában meg-
jelölt okmányokkal segédlelkészeké keresztlevelükkel is 

felszerelve 1916. évi október hó 22.-ig Nagy Imre 
espereshez (Kórós, u. p. Sámod, Baranya-m.) küldendők. 

Az állás 1918. évi április hó 24-én foglalandó el. 
Megváltandó beruházás nincs. 

Budapest, 1916 szeptember lió. 
Petri Elek, 

püspök. 

Pályázati hirdetmény. 
A karczagi ref. főgimn. igazgató-tanácsa ezennel 

pályázatot hirdet az intézetnél megüresedett s a közok-
tatásügyi miniszter kinevezése alá eső egyik görög-latin 
képesítésű rendes tanszékre. 

Az állás javadalma 2400 K alapfizetés, jelenleg 
480 K lakáspénz; ezenfelül öt ízben 200 K-ás ötödéves 
korpótlék, melynek megállapításánál a másutt töltött ren-
des tanári évek beszámíttatnak. Az intézetnél fennálló 
fizetési fokozatok 2400, 2800, 3200 K javadalommal jár-
nak ; állami fizetéskiegészítésben intézetünk tanárai is 
részesülnek s a nem állami tanárok nyugdíjintézetének 
jogos és kötelezett tagjai. 

Pályázhatnak oly protestáns, elsősorban református 
vallású tanárok és tanárjelöltek, kiknek a görög-latin 
szakcsoportra szabályszerű képesítésük van. A pályázat 
eredménytelensége, okleveles pályázó hiánya esetén az 
állás helyettestanárral fog betöltetni, kinek javadalma 
2000 IC lesz. Helyettes tanár állását megválasztatása után 
rendes tanár a miniszteri kinevezés után azonnal köteles 
elfoglalni. 

A fizetést évnegyedi előleges részletekben szolgál-
tatja ki a gondnoki hivatal. 

A karczagi ref. egyháztanácshoz czímzendő, folya-
modványok beadási határideje 1916 okt. 14. 

Melléklendő: a) keresztlevél; b) érettségi bizonyít-
vány ; c) oklevél vagy felsőbb iskolai tanulmányok iga-
zolása ; d) szolgálati bizonyítványok; e) katonai kötele-
zettségi viszony igazolása; f ) orvosi bizonyítvány; g) a 
pályázó feleségének protestáns voltát igazoló okmány. 

A folyamodványok a gimnázium igazgatóságához 
küldendők. 

Karczag, 1916 szeptember 8-án. 
Horváth Ferencz, Török Vincze, 

ig. tanácsi jegyző, gimn. igazgató. ref. lelkész, ig. tan. elnök. 



H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó h í r n e v ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonnan épült minden modern 
kényelemmel feíszereU ha temele tes liázZal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronátó l . " Szabó Imre , szállodás. 

Serdülő fia,, unokája, barátja, ismerőse szá-
mára — ha igazán szereti — okvetlenül 
rendelje meg a & & & oeCM^-JS^S ^ «se 

„Cserkés^híradót" 
Havi közlöny. Szerkeszti dr. Papp Gyöla. 
Előfizetési ára egész évre I K 50 fílL, kül-
dendő Záborszky János czimére Pozsony, 
Hadtestparancsnokság. Félemelet J07. sz. 

KUNZJÓZSEF ÉS TÁRSA 
BUDAPEST 

V . , D e á k F e r e n c z - u . é s B é c s i - u . s a r o k 

Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri é s női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

CSUHA ANDRÁS BBÍS 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

Qrgona-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 E i i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maofar — villamos erőre barendezatt — hangszergyár-
OTíll/Lí II POTO I C8-éskir.'udvari hangszergyáros, \ 1 lIVtfllrtXrK .8 a kir. zene-akadémia, szin-
U l U n n v U Ü I U s házak, művészek stb. szállítója, 
Budapest, i l , Lánczííid-u, 5, sz, Gyár: Öntöház-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 s \ f r : 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erÓ6ebb ós lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

Bég minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
inely 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 

Ki vi 'el nagyban = — = 

•= •• • — éa kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 - 2 0 . 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 

Hitünk hősei a XVI. s zázadban . írta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3 — 

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 élete . írta dr. Szöts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A t u d á s f á j a . írta Takács Mihály —.10 
202. Az élet beszédiből . írta V. Sípos Ida . . . —.10 
203. Utolsó ó r á b a n . írta Ujlaky Vilma —.10 
204. A j a p á n o k apos to la . Irta Marjay Károly . . —.10 
205. Szabados Jo lán . írta Szabó Miklós . . . . —.10 
206. Az ö r e g embe r . írta Lengyel Gyula . . . . —.10 
207. A k ik az I s ten t s ze r e t i k . írta Fejér Endre . —.10 
208. Az igaz i i s ten t i sz te le t . írta Kimer A. Bertalan —.10 
209—210. Egyiptomi József . írta Bitay Béla . . . — ,20 
211. Az az egy is e lese t t . írta Kiss Géza . . . . —.10 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.10 
213. A h é t p e c s é t e s könyv . írta Bitay Béla . . . —.10 
214. Élet a h a l á l b a n . írta Marjay Károly . . . . —.10 
215. Napoleon va l l á s t é t e l e . írta Marjay Károly. . —.10 
216. Husz J á n o s . írta báró Podmaniczky Pál . . . —.10 
217. A haza i föld. Irta Lengyel Gyula —.10 
218. J ancs i . írta Losonczy Lajos —.10 
219. Ács Jancs i . írta Szabó Miklós —.10 
220. He rmán Ottó. írta Gönczy Miklós —.10 

Szíves megrendelésehet Kér 

Hornyánszky Viktor hönyvhiadóhivatala 
Budapest, V. Ker., akadémia-utcza 4. sz. 

D I F f i F D O X X r i gőzüzemre berendezett csász. 
I \ I £ \ J I L l v 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 Józsefi end lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csórendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óla 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 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 
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® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 

tanító urak rendeljék meg és | | 
© terjesszék © 
® a hívek és a tanítványaik között az jpj 

j É B R E S Z T Ő I 
Í j képes keresztyén szépirodalmi, c sa- | | 
^ ládi és ifjúsági havi folyóiratot. @ 
® Szerkeszti: ® 
| M E G Y E R C S Y B É L A . | 
U Előfizetési díja egy évre 4 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- ® 
® l ] í , . ® © dolatat. © 
© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® ® ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®® 
GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszin tén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyös fellételek 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. 

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 mindén i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztositást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) • 735,98031 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tag ja inak fennál lása óta 

kifizetett t űzká rokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta 

kifizetett j égká rokban 7.832,000-— K 
Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet á l lománya 19.200.505 — K 

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

„ G O N D V I S E L E S " 
Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbízos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetí t minden orvosi vizsgálat 
nélkül . 

Az 1916/17. tanévre szóló 

isKolaKönyv 
es 

tanszerjegyzéK 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve Küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházKerület főbizomá-
nyos protestáns isKolai KönyvKeresKedése 

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 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 árúforgalommal. 



Nagyságos asszonyom! Mint minden évben, ezúttal is készséggel ajánlom fel • 

őszi és téli kelmeújdonságaim j 
míntagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését. • 

Mintagyűjteményemben 
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 része-

síthessem Nagyságodat. — Kiváló tisztelettel • 

Stern József cs. és kir. udv. szállító ! 
Budapest, IV. ker., Kálvin-tér 1. szám. í 

* l i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i B i i s i i i i B R i i i i i i i i g ! j i i i i i * 

Ú J D O N S Á G ! 
Hol van megírva? A Mester jelleme! 

SegédKönyv ismertebb bibliai helyek megtalálásához Vezérfonal bibliatanulmányozó KöröK és magánosoK 

B i b l i a i e g y e z m é n y e s s z ö v e g t á r írta FosdicK E. H. 
TöbbeK KözreműKödésével Készítette 

Fordította ifj. Victor János 
Dohányos János 

Második kiadás 

Ara 4 Korona 
r 

Ara 2.50 korona 

KaphatóK KóKai Lajos KönyvKeresKedőnél 
B u d a p e s t , I V . , K a m e r m a y e r K á r o í y - u . 3 . s z . e i r e m b e \ \ S g - p C a « r t v á

f l X n 

HORNYÁNSZKY VIKTOK CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 4 8 9 6 . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI 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, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

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

Társszerkesztő : 
Kováts István dr . 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő 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. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetés 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 : Siess, az óra f u t ! Dr. Patay Pál. — V e z é r c z i k k : A theologusok háborús szolgálata, p. 
— T á r e z a : Farkas József emlékezete. Dr. Pruzsinszky Pál. Levél a szerkesztőhöz. Gr. F. — B e l f ö l d : Készüljünk 
a békére. Matolcsy Judit. — K ü l f ö l d i h í r e k . — A m i ü g y ü n k : Az egyházi hivatalnokok betegsegélyezése. F. 
— I r o d a l o m . — Égyhtáz. — I sko la . — Gyász rova t . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . — P á l y á z a t . — H i r d e t e s e k . 

Az Élet Könyvéből. 
Siess, az óra fut ! 

Könyörgött Esaiás próféta 
az Űrhöz, és visszatértté az 
árnyékot Ákliáz napóráján azo-
kon a grádicsokon, a1 melye-
ken már aláment volt, tiz grá-
diccsal. II. Kir. 20.n . 

Elég sok beszédre és elmefuttatásra adott alkalmat 
május elsején az óráknak egy órával való előbbretolása 
és október elsején a hátravitele. Nézték sokan a; fő-
városban a villanyórákat, a mikor egy perez alatt egy 
órával ment előbbre a mutató s a mikor egy órával vissza-
tért, a mikor 25 órából állott egy nap. Az időt mozgás-
sal mérjük, de hogy felettünk „a szárnyas idő hirtelen 
elrepül-e" vagy ólomlábon jár-e, „minden óra századokra" 
nyúlik-e, az a lelki állapotunktól, helyzetünktől függ. 

Csodálatos valami is az az idő! Eltekintve attól a 
problémától, a melyet a filozófusok elé tár, foglalkoz-
tatta az idő a világirodalom nagy alakjait. Horatius azt 
ajánlja az ő világnézetéből kifolyólag: Carpe diem! Pál 
apostol ezt: Az alkalmat áron is megvegyétek! A 90. 
zsoltár írója melancholikusan állapítja meg: Az ember 
élete 70, vagy legfeljebb 80 esztendő, annak is nagy 
része nyomorúság. Jézusnál az óra egészen mást jelöl : 
Asszony, nem jött még el az én órám. Viszont a Getse-
mánéban: Múljék el tőlem e keserű pohár, de hiszen 
azért jutottam erre az órára. Más szempontból Krisztus-
nak épenúgy, mint az Atyának, „nincsenek napjai, esz-
tendei, hónapjai, azért azok nem avulnak, reánézve nem 
újulnak". A mint Jahve az, a ki egyedül mondhatja a 
tüneményvilággal szemben: Vagyok, a ki vagyok, úgy 
Jézus az, „a ki tegnap és ma ugyanaz és mindörökké 
ugyanaz lészen". 

Mindenkitől mástól elfut az idő, akár király, akár 
koldus; akár igaz, akár hamis. 

Ezékiás, a kegyes zsidó király felett is elszálltak 
az évek. Utóda még nem volt, a kire trónját és az Isten 

felséges ígéretét hagyhatta volna, a mely szerint az ő 
maradékából származik a nagy király: a Messiás. Egé-
szen összetörte a beteg királyt az Isten kijelentése, a 
melyet prófétája, Esaiás által közölt vele: „Rendeld el 
a te házadat, mert meghalsz!" Ágyában a fal felé, a 
templom irányába fordult, sírva könyörgött élete meg-
hosszabbításáért. Hyerominus magyarázata szerint az 
volt az oka bánatának, hogy még nem volt örököse. 
Isten megígérte prófétája által, hogy életét 15 esztendő-
vel meghosszabítja. Ezékiás jelt kér. Esaiás választani 
engedi királyát: Előre menjen-e az árnyék tíz grádiccsal, 
vagy visszamenjen tíz fokkal ? ! Ezékiás azt kérte, hogy 
visszatérjen az árnyék. Az eredményt a 11. vers mutatja : 
Könyörgött Esaiás próféta az Úrhoz, és visszatéríté az 
árnyékot Akház napóráján azokon a grádicsokon, a me-
lyeken már aláment volt tíz grádiccsal. 

Ez a bibliai elbeszélés önkéntelenül felmerült lel-
künkben a mi óráink elmozdításakor. A mi óráink előbbre-
és visszatolása a gyakorlati haszonra való okos törekvés 
eredménye. Ezékiás napóráján az árnyék visszatérése 
„jel", az egyházatyák magyarázata szerint csoda volt, 
hasonló a Jozsué esetéhez. A jel mögötti, a jel előtti 
intézkedése Istennek a nagyobb csoda. Es ez Jézus 
tanításával, kijelentésével tökéletesen egybevág és az 
ebben való erős hitnek a háború alatt sok-sok esetben 
gyakorlati hasznát is láthattuk. Ezékiás történetében az 
a kijelentés a szembeszökő, hogy Isten az Ura életnek 
és halálnak és ő méri ki életünk határát, ő szabja meg-
hálálunk óráját. Nem ugyanezt mondja-e Jézus a hegyi-
beszédben : Az ő akarata és tudta nélkül egy verebecske 
sem esik a földre, nektek még a fejetek hajszálai is 
mind számon vannak. 

A kálvinista katonának, de általában a nép egy-
szerűbb gyermekének csodás erőt kölcsönöz a harezban 
az, a mit Hunyadi János szájába ad a költő: 

„Rám czélza már nem egy halál, 
Ha Isten hagyja, eltalál." 



Nem fatalizmus ez, hanem több annál, az Atya Isten 
gondviselésébe vetett erős hit, a mely bátortalan, tán-
torgó filozofálgatás helyett bátran levonja a következ-
tetést. 

Isten életem határát kimérte — mondja a kálvi-
nista dícséretíró. 

Kimérte? — akkor miért imádkozzam, ha liozzám-
tartozóm beteg, ha szeretteim a harczvonalban vannak? 

Vigyázzunk jól ! Ezékiás életét is kimérte, de ezzel, 
hogy úgy mondjuk, nem kötötte le Isten az akaratát, hogy 
azon egy magasabb czél érdekében ne változtathasson. 
Ezékiás imádságára meghosszabbította Isten életét, de 
azért csak ő az, a ki kimérte végeredményben is. 

Kiméri az öngyilkos életének határát is, de az 
emberi szabadságnak bizonyos határok között teret ad. 
Az ember megrövidítheti, de meg nem hosszabbíthatja a 
kimért időt, Isten a kimért időt meg is rövidítheti, meg 
is hosszabbíthatja bölcs gondviselése szerint. 

A mi feladatunk az, hogy úgy számláljuk nap-
jainkat, az elsiető, elfutó órákat, hogy bölcs szívhez jus-
sunk, használjuk fel a kegyelmi időt, míg tart a ma, 
Kendezzük el saját lelkünk ügyét s a mennyire rajtunk 
áll, családunk testi, lelki boldogságának, üdvösségének 
nagy ügyét is. Használjuk fel az órákat a szolgálatra, 
míg nappal vagyon, eljön az éjszaka, mikor senki sem 
munkálkodhatik. 

Siess, az óra fut! 
Dr. Patay Pál. 

A THEOLOGUSOK HÁBORÚS SZOL-
GÁLATA. 

A háború elején sok megbeszélés és vita tárgya volt 
a theologusok és lelkészek háborús szolgálata. Az a lel-
kesültség^ harczkészség, a mely a háború kezdetén ifjú-
ságunk lelkét annyira eltöltötte, nem hagyhatta érintet-
lenül theol. akadémiáink hallgatóit sem. Mindnyájan 
emlékezünk még azokra a mozgalmakra, a melyek pap-
növendékeink körében minden akadémián megindultak, 
a melyeknek eredménye az volt, hogy a theologusok 
közül többen Önként beálltak katonáknak, kórházi szol-
gálatba léptek, egyes megíigyelőállomásokon vagy se-
besültszállító vonatokon vállaltak szolgálatot. Háborús 
szolgálat volt az is, hogy köziilök többen mentek olyan 
gyülekezetek körébe, a melyek a lelkészek, tanítók hadi 
szolgálata folytán maradtak gondozás nélkül. Sokan az 
egyház jövője feletti aggodalom miatt nem nézték jó 
szemmel a theologusok körében ébredő mozgalmakat, 
hadbavonulásukat, kórházi szolgálatukat. Az ellenvetés 
némelyeknél nemes indokokból fakadt. Rámutattak az 
akadémiák elnéptelenedésére, a hadiszolgálat folytán ke-
letkezett szomorú helyzetre, az értesítők adataira: kol-
lokviumi, vizsgái hátralékokra stb. Mi lesz az egyházzal, 
hangzott fel a panasz, ha nem lesznek képzett lelkészei ? ! 
Hiszen nálunk az egyházi szellemi szolgálat a maga egész 
súlyával a lelkészekre nehezül; itt más a helyzet, mint 

nyugati hitrokonainknál. Olvastuk, hogy a midőn a fran-
czia protestáns lelkészek, a kik nem élvezik azt a pri-
vilégiumot, mint mi, hadbavonultak, helyeiket több gyü-
lekezetben buzgó laikusok töltötték be. De hol vannak 
még ezidő szerint nálunk a „tanításra alkalmas" pres-
biterek, világiak ? ! 

De nézetem szerint theologusaink sem vonhatják 
ki magukat teljesen azon szolgálat alul, a melyre ifjú-
ságunk többi része a törvény erejénél fogva is kötelezve 
van s így örülnünk és nem búslakodnunk kell azon, 
hogy sokan közülök nem menekültek a privilégiumok 
bástyái mögé. Csak nemrégiben közöltünk lapunkban 
adatokat arról, hogy mennyit vesztettek — a francziákról 
nem is szólva — a német prot. egyházak lelkészekben és 
papnövendékekben (1000 köziil több mint 60). A m i egy-
házunk vesztesége, Istennek hála, ezideig még aránylag nem 
nagy. Hiszen mindössze egyetlen lelkészünk halt meg kór-
házban szerzett ragályos betegség folytán ; a kórházi szol-
gálatot teljesítő theologusok közül pedig egy sem és csak 
a fegyveres szolgálatra önként jelentkezettek közül van, 
fájdalom, több súlyos áldozat. A kik ott estek el a harcz 
mezején, azok már nem pótolhatnak semmit, de mind-
azok, a kik más szolgálatokat vállaltak, a kik életben 
vannak, azok helyrehozhatják azt, a mit tanulmányaikban 
mulasztottak! Hát azoknak a joghallgatóknak, orvos-
növendékeknek, más fő- és középiskolai hallgatóknak, 
tanulóknak ezrei — az elesettekről nem is szólva -—, 
a kik a fronton vannak és kórházakban vagy fogoly-
táborokban sínylődnek, sokan már a háború kezdete óta! 
Az ő munkájukra is számítunk még; hisszük, hogy majd 
visszatértük után megfeszített igyekezettel, újult erővel 
állanak oda a jobb jövőt építők sorába. 

Nézetünk szerint tehát a nagy veszteségek láttára nem 
helyes jeremiádokat elsírni a felett, hogy theol. akadé-
miáink tényleges hallgatóinak egy kisebb része búcsút 
mondott egy időre az iskolai padoknak. Egyházunknak 
nem szabad reménység nélkül siránkozni a veszteség 
felett, a mely ezzel az áldozattal jár. 

Hiszen ha jól vesszük, az áldozat, a veszteség, a 
mi ezzel érhet bennünket, más oldalon búsásan meg-
térül. Mert eleitől kezdve hangoztattuk, hogy a mi egy-
házunk nagyon is készületlen, szervezetlen volt a nagy 
háborúval és az által a támasztott súlyos helyzettel szem-
ben. Németországban, a lelkészeket és papnövendékeket 
nem is említve, a diakonusok, diakonisszák ezrei telje-
sítik eleitől kezdve a samaritánus munkát. Az otthonuk-
ból távollevők ott lépten-nyomon találkoznak a nehéz 
órákban az egyházzal, ennek anyai szeretetével. Nálunk 
is a kath. egyház a munkások légióját állította sorba a 
gyógyító, sebeket kötözgető szeretet szolgálatába. Hát a 
mi egyházunk ? ! A harcztereken és a kórházakban most 
már javult a helyzet. Tábori lelkészeink száma most már 
több a száznál; sok 100,000 vallásos irat ment már 
harczterekre, kórházakba. De mindaz, a mi történt, mi-
lyen csekélység a tényleges szükséglethez képest! A val-
lásos iratok ügye már többször megfeneklett a rendel-



kezésre álló eszközök elégtelensége miatt. De ezektől 
eltekintve, hol vannak a mi kórházaink, a mi diakónu-
saink, diakonisszáink. Sok panasz hangzott fel a kath. 
kórházak, apáczák mostani térítői munkája ellen. De 
minden panasz egy-egy szemrehányó és ébresztő szózat 
kell, hogy legyen ránk nézve. Lépjen be bárki a Lorántffy 
Zsuzsána-Egyesület Család-utczai hadikórházába és látni 
fogja, micsoda becsületet, tiszteletet ébreszt az ott pihenők 
lelkében egyházunk iránt az az önzetlen szolgáló szere-
tet, a mely ottani munkásaink képében hajol most a 
betegek fölé. A Bethesda áldásos munkájáról is sokszor 
megemlékeztünk; az, a mi ott történik napról napra, át-
virrasztott éjszakákon át hangos és érthető szózat száz 
meg száz lélek számára arról a szeretetről, a melynek 
munkáját az Úr egyházára bízta. 

De nem szólva a diakonisszákról, hol vannak ná-
lunk a diakonusok ? Ezidő szerint még egyetlen egy sincs. 
Most a nagy háború idején ezeknek szolgálatát végez-
hetik a mi theologusaink. Végzik p. o. a mi budapesti 
akadémiánk növendékei itt egy kórházban és pedig, mint 
erről a legilletékesebb faktorok is nyilatkoztak, a sok 
nehézség daczára híven, becsületesen. Senki se panasz-
kodjék a felett, hogy ezzel veszteség éri őket és egy-
házunkat elmaradt kollokviumok, tanulmánybeli mulasz-
tások folytán. Inkább örülnünk kell azon, hogy egyházunk 
ilyen segítségek útján szolgálhat azoknak a fiainak, a 
kik velük ott a nehéz órákban találkoznak. Nem gán-
csoskodás, hanem méltánylás és elismerés illeti őket és 
szép volna, ha jobban érdeklődnénk nemes szolgálatuk, 
helyzetük és munkájuk iránt. 

A napokban kaptunk egy levelet a klagenfurti kór-
házakban szolgáló ev. theologusoktól. Rámutatnak arra, 
hogy milyen nehéz helyzetben vannak idegen kórházak-
ban sínylődő beteg katonáink. Felhívják ebben figyel-
münket, hogy milyen szép, nemes munka vár ott az ápo-
lásra kiképzett és egy idegen — német vagy szláv — 
nyelvet is tudó theologus-diakonusokra a betegápolás és 
lelkipásztorkodás terén. Elmondják,' hogy mennyit segít-
hetnének ezek a tábori lelkészeknek nemcsak a kórhá-
zakban, hanem a harcztereken, a főhadtáphelyeken, a 
nagy idegen városokban. Sajnos, hogy mi ilyenekkel nem 
tudunk szolgálni ezidő szerint; a mi theologusaink közül 
csak kevés beszél idegen nyelven; az ev. testvéregyház-
ban azonban a legtöbb papnövendék a magyaron kívül 
birtokában van a német vagy szláv nyelvnek. Semmi-
képen sem szabad az önként vállalkozókat visszatartani 
ettől a munkától. 

A mi az ápolásban, egészségügyi szolgálatban való 
kiképzést illeti, erről most nemrégiben a képviselőházban 
is szó esett. Egy határozati javaslatnak az volt a czél-
zata, hogy a lelkészjelölteket, ép úgy, mint az orvos-
növendékeket kötelező katonai egészségügyi kiképzésben 
kell részesíteni és ilyen szolgálatra alkalmazni. A minisz-
terelnök ellenezte a javaslatnak mostani elfogadását, de 
ha ez most nem mehetett is keresztül, a jövőben liisz-
szük, nem fog elmaradni ilyenféle rendelkezés. De azt is 

reméljük, hogy legalább egy generáczión át nem leend 
szükség ilyen szolgálatra, a mely most olyan sürgős és 
szükséges. Méltánylás és elismerés illesse hát azokat a 
theologusokat, a kik ezt a szeretetszolgálatot önként és 
az Úr dicsőségére teljesítik. Adja Isten, hogy munkájuk 
mielőbb feleslegessé váljék, hogy minél előbb visszatér-
hessenek az alma materekbe és hogy lelkükben az első 
diakonusok égő, hitvalló szeretetével menjenek a nekik 
kijelölt munkamezpkre! p. 

TARCZA. 

Farkas József emlékezete.* 
I. 

Farkas József intézetünk egykori érdemes tanára 
emlékének óhajtjuk a megnyitott tanév első óráját szen-
telni. Több mint ötven éven át tanított. Lábai előtt ültek 
mindazok, a kik idők folyamán a kerület egyházainak 
élén állottak. Országos jelentőségű férfiak, püspökök, 
tudós tanárok, esperesek kerültek ki vezető, intéző kezei 
alól. Az írás szerint azok, a kik sokakat vezetnek az 
igazságra, fénylenek. Ámde Farkas József jelentősége 
nem határozódik csupán abban, hogy hosszú időn át ós 
nagyszámú embert oktatott, jelentőségét nagymértékben 
emelik azok a lelki ajándékok, a melyeket magával az 
előadószékbe hozott és kamatoztatott. Farkas József nagy 
mértékben tudta rokonszenvessé tenni az ifjúság előtt a 
tudományt, rokonszenvvel, sőt szeretettel itatta át az is-
kola levegőjét. Ebben áll főleg a jelentősége. Egyik 
régebbi tanítványa, a ki ma a kerület megtisztelő bizal-
mából a kerület főjegyzőségének székében ül, visszaem-
lékezésében idevonatkozólag a nagyérdemű tanárról így 
szól: „Soha tisztább szeretet emberi szívet nem dobog-
tatott. Szeretetét belevitte tudományába." 

„Szeretetét belevitte tudományába", e ponton Farkas 
József belekapcsolta magát abba az érdemes professzori 
gárdába, a mely hazánkban nehéz viszonyok között meg-
szilárdította, sőt felvirágoztatta a protestáns, elsősorban 
a református iskolákat, sok derék férfiút adván az egy-
háznak és a magyar társadalomnak. 

„Szeretetét belevitte tudományába" e ponton Farkas 
József tőrülmetszett atyjafia a lelkiekben azoknak a tanító-
mestereknek, a kik az ifjúság érzelmi és értelmi erőinek 
a kialakításán nagy sikerrel munkálkodtak, pl. annak a 
Herepei Ádámnak, a nagynevű enyedi professzornak, a 
kiről egykori tanítványai följegyezték, hogy „a szív utána 
ment az ő tanításának", annak a Hegedűs Sámuelnek, a 
ki tudott tanítani s megnyerni a legszebb eszméknek 
s annak a Köteles Sámuelnek, a kinek saját vallomása 
szerint szíve és ajtaja mindig, mindenki előtt nyitva volt, 
a kinek arczán az Isten szép ábrázata tündöklik. 

„Szeretetét belevitte a tudományába", ebben emel' 

* Tanévet megnyitó bess^d 1916 október hó 2. napján. 



kedik Farkas József jelentősége a legmagasabbra : Pectus 
est, quod dissertos facit. 

Farkas József olyan kedélyt kapott útravalónak 
teremtőjétől, mely a vidámság iránt nagymértékben fogé-
kony vala s olyan szívet, mely ő benne, az ő Teremtő 
Istenében rendületlenül tudott bízni. Veleszületett vidám-
ságából s odaadó hitéből táplálkozott munkaszeretete, 
közhasznú tevékenysége; ebből táplálkozott természetes 
jóindulata, mely a félvállról való beszélgetést nem is-
meri, s nem ismeri az önzés ama formáit, a melyek a 
testületi szellemet megmérgezik. Vallásosságából és kedv-
érzetéből fakadt béketűrése, mely kemény megpróbál-
tatásai között mindig vissza tudta őt vezetni azokra 
a forrásokra, mik fölött nincs sorsnak semmi hatalma. 
Példányképe a hűséges munkásságnak, a békességes 
tűrésnek, a ki könnyei között is mosolyog, megoldja a 
lét nagy titkát: szenvedve örülni. 

Ha vannak intézetünk volt tanárai között olyanok, 
a kikre kegyelettel, szeretettel gondolnak egykori tanít-
ványai, ha vannak olyanok, a kik egyéniségük bélyegét 
reányomták az ifjúságnak lelkére, ezek között Farkas 
József foglalja el az első helyet. 

Mindezek egyenkint és együttvéve indokolják mai 
fölemelkedésünket, indokolják, sőt kötelességünkké is 
teszik, mert minden intézetnek kötelessége a kegyelet 
ápolása azok irányában, a kik a jobb jövő érdekében 
fáradoztak. A mai nemzedék nem lenne a mostani viszo-
nyok között az ősök eszményi lelkesedése és áldozat-
készsége nélkül „a boldoguláshoz kevés csak a jelen, 
a múlton épül az". 

Emlékezzünk tehát, Farkas József sírja fölött gyújt-
suk meg az emlékezetnek szövétnekét. 

II. 

Farkas József 1833 márczius hó 23-án született 
Gárdonyban, Fejér megyében, a hol atyja, Dániel, lel-
kész volt. A templom mellett, a torony aljában játszotta 
el gyermekjátékait. Ide vezetnek első éveinek emlékei. 
Farkas Dánielt 1839-ben a zámolyiak hívták meg pap-
juknak, a nevezett esztendő Áldozócsütörtök ünnepén 
mondotta beköszöntő beszédét. Farkas József életének 
utolsó napjáig kegyelettel emlékezett vissza Zámolyra, 
„gyermekreményeinek s bánatainak tanyájára". Emlékei-
ben látja] a daliás termetű papot, édesatyját, a mint 
vasárnaponkint a templomba megy, mint a hivek ap-
raja, nagyja előtte tiszteletteljesen feláll, tanítására figyel. 
Emlékeiben látja édes atyját, a mint kis múzeumában, 
hivatalos szobájában tanul. Mert atyja a szószéket meg-
becsülte. „LTgy készült — úgymond — mindegyik pré-
dikácziójára, mintha a fővárosban próbaprédikácziót akart 
volna tartani." Azután látja emlékezetében a kis eklé-
zsiát, a hova a nép az istentisztelet után sereglik, „mert 
ha — így tájékoztat Farkas József — közeledett az úri-
szék, a szolgabírói látogatás, ha valakinek ügyes-bajos 
dolga akadt a községházán, a vármegyén, 'mind a lel-

készhez jött tanácsért". Felejthetetlen, áldott emlékű 
vasárnapok ! 

A fogékony lelkű gyermekre nagy hatást gyako-
rolt az az élet, mely szemei előtt kibontakozott. „Milyen 
szép hivatás, gondolá, milyen szép pálya, a melyen vi-
gasztalni, imádkozni, másokért dolgozni kell s ennek 
fejében a ragaszkodás, a tisztelet kijár." 

Valami természetes dolog, szinte magától követ-
kezik, hogy a lelkészi pályára lép. Édesatyja jóindulattal 
egyengeti útját az istenes szándéknak. Azt akarja, hogy 
fia már jókor egy idegen nyelvet tanuljon meg, azért 
Budára küldi fel iskolába. A gimnáziumnak alsó négy 
osztályát itt végezte. A kezeink között levő kimutatás 
szerint a gimnázium negyedik osztályát az 1846. eszten-
dőben fejezte be ; az osztály 73 tanulója között a jelesek 
sorában a 17-ik helyet foglalta el. 

Kitűzött czéljának megfelelőleg a gimnázium felsőbb 
osztályait Kecskeméten végezte, hogy annak befejezése 
után a theologiai tanfolyamot ugyanott elvégezze. A 48-as 
események a gimnázium két felső osztályában találják, 
ott hallja hírét a márcziusi eseményeknek, a melyeknek 
hullámai megérintették még a falvakat is, ott kap érte-
sítéseket a zámolyi események felől is. Az egyik levélből, 
a régmúlt időknek itt maradt meg emlékéből hadd álljon 
itt néhány sor. „Edes Fiam Józsi! Ha e hónapnak20-án 
itt lettél volna — írja Farkas Dániel fiának Kecskemétre 
— nagy dolgokat láttál volna. A Director úr összehívta 
a falu népét a faluházára és kijelentette, hogy nincsen 
többé rabot és dézma. Lett erre nagy öröm. A nép az 
ekklézsiára jött és ezt kiáltá: Csak zászlót! Csak zász-
lót nekünk!" Én kiadtam a zászlót, ők odaragasztották 
a faluházára és éjenzéssel bókoltak a háromszínű lobo-
gónak. Hangzott a dal, Kálmán (József öccse) a nép kö-
zött volt kilencz óráig, az estét értve és úgy tánczolt. 
Most is nagy nemzeti kokárda van a Gerockján. Népünk 
egyébként nyngodt, csak újítások után vágyódik. Nagy 
hálátlanság volna, ha forradalomba menne. Én mint édes 
apád kötelességemnek tartom, hogy figyelmeztesselek: 
óvakodjál minden forradalmi gyülekezéstől. Jelszavad 
legyen: béke, rend, szorgalom.. . A farsang jól telt el. 
Harminczhat párt adtam össze. Nem is maradt már itt 
leány, csak sarjadék." Dr. Pruzsinszky Pál. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr i 

Bocsásson meg, ha egy szíves kéréssel alkalmat-
lankodom. Alábbi sorok egy kedves, ügyestollú, de fe-
lettébb szerény lelkész barátom skót naplójegyzeteiből, 
részint pedig nekem írt leveléből vannak kivéve. Az 
illető barátom az 1913—14. iskolai esztendőt töltötte 
Aberdeenben. Ott jegyezgette le gondolatait, melyeknek 
stílusa is, egyes részleteiben aktualitása is megérdemlik 
a nyomdafestéket. Az ő beleegyezésével másoltam ki e 
töredékeket és ha a nagyt. Szerkesztő Úrnak nincs el-



lene kifogása, méltóztassék helyet adni nekik b. lapja 
hasábjain. 

* 

Aberdeen, 1918 nov. 1. 

„. . . Mikor ideértem és Aberdeent nézegetni kezd-
tem, legelső érzésem a csalódás volt. Nem találtam oly 
szépnek, mint a milyennek otthon elképzeltem. Furcsa 
skót házak; barna, fakó vidék, vad-idegen arczok; kü-
lönös, szokatlan színű ruhák, a melyek legtöbbször a 
sárga és kék harmóniáját keresik; aztán a hideg, nedves 
levegő, a melyben más az árnyékolódás, más a formák 
és színek összhatása, mint a merészebb és szóleseeb 
kézvonásokkal alkotott Magyarországban, a hol ragyo-
góbb a napsugár, zöldebb a mező, kékebb a távoli hegy, 
tisztább a látóhatár, hidegebb a tél, izzóbb sugarú a 
nyár; a barna fák, a szürke gránitépületek; az udva-
rias, de hideg; a jószívű, de zárkózott skót diákok ; a 
hetyke katonák, a teljesen idegen színű, ruhájú, arczú 
nők, a sok kalapnélküli szoknyás fiú, az engem bámuló 
sok járó-kelő: ezek voltak az első benyomásaim. Ezek-
hez járult az elhagyatottság, egyedüliség érzése, a mely 
kínzott, gyötört a hajók tülkölésétől, autók jelzésétől 
zavart éjszakákban. A hideg gránittemplomokon a tizen-
egyet is elütötte az óra, én pedig írtam a panaszkodó 
leveleket haza, a szép Magyarországba, a hol azok élnek, 
a kiket én szeretek és a kik szeretnek engemet, a hol 
egy sokaktól gyűlölt, bűneiben szánandó, büszke, de 
Istentől mindeddig szeretett nép lakik, a melyik felett 
királlyá kell koronázni Jézust . . . 

. . . Habár csalódtam is eleinte A.-ben, valami 
szépet mindig találtam benne. De csak lassankint kez-
dem megismerni sajátos szépségeit. Fel kell őket fe-
dezni . . . 

Mennyi sok szépsége van azoknak az ezüstszürke 
templomoknak, a melyeknek architektúrájában a gót 
stílus imára hangoló poézise ós a finom, világos, tiszta 
modern szellem olvad össze. Ezek a templomok! Tele 
vannak talányokkal az én számomra. Honnan nyerik ezek 
azt a nagy vonzóerőt és befolyást, hogy vasárnaponkint 
80-nál több templomra van szükség a 160,000 lakosú 
városban . . . ? Honnan nyerik azt a nagy kiható erőt, 
hogy a félmillió taggal bíró Egyesült Szabad Egyháznak 
100-nál több misszionáriusa van ? Nálunk pedig az öt-
ször annyi taggal bíró egyház két misszionáriusnőt kül-
dött ki csupán, azt is csak kis részben magyar pénzen . . . " 

1914 jan. 24. 
„. . . Most, a mikor egyedül vagyok, tudom csak 

értékelni igazán a bizalmas, jó barátokkal való együtt-
létet. Fel-feltünik néha a képzeletemben egy meleg, meg-
hitt kis kör, a melyben fesztelenül, gondtalanul el lehet 
szórakozni a sok gond és fáradtság után. Egy vagy két 
szerető szív, a kiknek a szeretete kellemes irányba te-
reli a gondolatot és hangulatokat . . . Azonban ezzel 
szemben a valóság a fáradtságnak, egyedüllétnek, hideg-
ségnek az érzése. A szél haragosan süvít odakint az 

utczákon és súlyos, komor kérdések, életbevágó, meg-
oldatlan kérdések nehezednek a lelkemre . . . 

Már azt hittem, hogy összemelegedtem a skótok-
kal . . . Azonban ez a hitem nem egészen teljesült be; 
Hiába minden kedveskedés, udvariaskodás, szívesség az 
ő részükről velem szemben. Ugy érzem, hogy mindezek 
daczára a szívük hideg velem szemben. Ok egy olyan 
nemzethez tartoznak, a melyik sok tekintetben fölényben 
van az én nemzetem felett és ők érzik ezt a fölényt és 
én is érzem. „Jó emberek" velem szemben, igazán sok 
szívességben, kedvességben részesítenek, de nem va-
gyunk „testvérek" ős benső, meghitt „barátok". Nem 
tudom, hogy egyáltalán lehetséges-e testvéri, meghitt 
baráti viszonyt kötni egy skótnak és egy magyarnak: 
de — nekem még nem sikerült . . . 

De vannak kellemes emlékeim is a köztük töltött 
időkből . . . Egy-két csodálatosan szép dal, egy-egy mo-
solygó arcz, egy-két szívélyes, meleg szó újra meg újra 
visszatérnek az emlékezetembe és tavaszi napsugarakat 
lopnak bele az életembe. Az emlékezet ködéből mind 
bizonytalanabbul tűnnek elő a részletek ós vágyaim egy 
eszményt formálnak bele a múltba: finom, aranyszálakkal 
átszőtt álmot, világos tarka színeket, ezüsttiszta, mély 
csengésű dallamokat. . . 

Hogy néhány valódi vonását megőrizzem a képnek, 
lefestem itt némely részletét. 

. . . Még most is édes gyönyörűség fog el, mikor 
a King's College Chapelben tartott istentiszteletre gon-
dolok. Micsoda mélységes poézis töltötte be azt a sár-
gásbarna, gótikus stílusú barátságos, kis kápolnát. Az 
egyik sor padban a fiúdiákok, a másikban a leánydiákok. 
A kápolna sötétes végében fekete taláros, piros, fehér, 
kék, vagy lilaszínű jelvényt viselő professzorok. A kó-
rusban lila egyenruhás kórustagok. Cudálatosan édes hangú 
orgona. Mikor négy hangra énekelik az angol himnu-
szukat és a „Venite, adoremus"-t, mintha angyalok éne-
kelnének. Jobb nem is gondolni az izlésellenes magyar 
templomokra, falrengető éneklésre. Kedves öreg bácsi 
tart beszédet s azután szétoszlik a diákság . . . 

Eszembe jut a Prof. Stalker házában való ebédünk 
újév második napján. Hivatalosak voltunk mi két magyar 
és két cseh diák. Természetesen ugyanannyi skót hölgy 
is. Hideg volt egy kicsit a szívek körül a sok idegen 
és ismeretlen összetalálkozása miatt. Ehhez járult a nagy 
fény az ebéd körül, meg a magyar és a cseh természetes 
hidegsége egymás iránt. A szobában hűvös volt. A kedé-
lyek még hűvösebbek voltak. Lassankint eltelt az ebéd 
után egy óra és akkor búcsút mondtunk egymásnak. 

. . . Egészen más jellegűek a Prof. Cairns házában 
töltött órák. Végtelen kedves, vallásos és egyszerű. 
Semmi fényűzés nincs nála az evésben és ruházkodás-
ban . . 

Egy ilyen estét 1913 decz. 6-ról keltezett, hozzám 
írt levelében részletesen ír le barátom. 

„ . . . elmondok neked egyet s mást a tegnap 
estémből. Az öt diákból álló első év, egy franczia diák 



és mi ketten magyarok hivatalosak voltunk Prof. Cairns-
hez vacsorára, Cairns az én legkedvesebb professzorom. 
Minden jó keresztyén munkából kiveszi a részét. Elő-
adásokat tart a Diákszövetség világkonferencziáján, a 
Christian Endeavour gyűlésén, a legszegényebb aberdeeni 
nép közt munkálkodó templomok különféle meetingjein 
s prédikál a kongregáczionálista templomban stb. Igen 
kedves ember; a diákok végtelenül szeretik. Nagy tudós 
és igazán hivő ember. Különben sovány, sápadt és be-
teges színű. Arcza, homloka tele van mély ránczokkal, 
barázdákkal, a melyek bizonyságai rengeteg sok tanu-
lásának, töprengéseinek. Van érzéke a szenvedések meg-
értésére és a miszticzizmus iránt . . . 

Vacsora közben megkérdezte tőlem, hogy szláv 
vagyok-e vagy magyar. Azután ugyancsak megkérdezte 
az én K. L. honfitársamtól is. 

Vacsora végeztével a vígan lobogó kandalló körül 
helyezkedtünk el. A két szobaleány is bejött. Cairns 
elővette a bibliát és olvasott belőle. Azután letérdelt; 
és a többiek is mind. Majd átmentünk egy másik szo-
bába és féltizenkettőig elbeszélgettünk. 

A mint elhagytuk a professzor házát, mi ketten, 
magyarok, megbeszéltük az elmúlt esténk dolgait. Előjött 
az a kérdés i s : „Magyar-e, vagy szláv?" 

„Magyar-e, vagy szláv?" 
Ez nem egy egyszerű kíváncsi kérdés. E inegett 

a kérdés megett ott van Scotus Victor, meg egy sereg 
pánszláv diák, a kik megfordultak it t ; meg az egész 
mély különbség, a mi az indogermán és az uralaltáji nép-
család közt van. Ok nem az a vér, nem az a faj, a 
melyik ini vagyunk. Nekik nem az a műveltségük, a mi 
a miénk. Ok egy nagy népcsaládot alkotnak, mi pedig 
idegen és antipátikus nép vagyunk az ő Európájukban. 

„Magyar-e, vagy szláv?" 
Óriási fontos kérdés! Égető kérdés! Tíz millió 

magyar a rengeteg szláv áradatban. És tegyük hozzá: 
a rengeteg germán áradatban. Csak alkalom kell, hogy 
a nagyfeszültségű erők működésié kerüljenek és össze-
zúzzák a tíz millió gyűlölt magyart, a mely most még 
tíz millió más nemzetiségű felett uralkodik. 

„Magyar-e, vagy szláv?" 
Teljesen Isten kezében van a kérdés megoldása. 

Ha 0 elég érdemesnek találja a mi népünket, akkor 
ezután is meg tud tartani, mint edclig megtartott, „Az 
önök nemzeti hérosza Hunyadi János" — mondta Cairns. 
Hozzátehetem, hogy a kereszt hérosza is. Lesznek-e a 
XX. században héroszok a tíz millió magyar közül, a 
kik a kereszt diadaláért nagy harczokat vívnak . . . Lesz-
nek-e önzetlen, fanatikusan önzetlen héroszai a Meg-
feszítettnek V Leszünk-e elég keresztyének, elég jó esz-
közök az élő Isten kezében, hogy általunk is közelebb 
hozza az 0 országát? Ezen fordul meg a kérdés, hogy 
„magyar-e, vagy szláv?" . . . 

Ennyi jutott a kezeimhez. Én nagy élvezettel olvas-
gattam és másoltam le. Vajha mások is gyönyörűségüket 
lelnék benne. 

Szívességét hálásan köszönöm, kedves Szerkesztő Úr. 
1916 szeptember 18. 

Maradtam kész szolgája: 
0. F. 

BELFÖLD. 

Készüljünk a békére! 

,,A békét készítenetek kell!" különösen hangzik ez 
a mondás most, mikor még határainkon ágyúk tüze pusz-
tít. De mégis felmelegszik lelkünk annál a lehetőségnél, 
hogy a milyen békét óhajtunk, olyannak előkészítésében 
fáradozzunk. A világtörténelem azt bizonyítja, hogy nem-
zetekre, melyek hősiesen küzdöttek, a diadalmas béke, 
melyre nem készültek elő — tespedést hozott. Nos tehát 
fontos, hogy milyen békére és hogyan készülünk elő: 

A ki egyszer a nemzetünk jövője felett gondolko-
zott. őszintén kimondva vagy öntudatlan sejtéssel, lehe-
tetlen, hogy azt jobbnak, vallásosabbnak ne óhajtaná. 
És méltán. Ezt a nagy árat nemcsak politikai, hanem 
lelki békéért fizettük. Az igazi békét úgy készítjük elő, 
ha a jövő nemzedéket az Úr Jézus tanítványaivá nevel-
jük. Itt a tennivaló. De hát hogyan? A vallásórák és 
kiegészítői, a vasárnapi iskolák vannak hivatva, hogy 
eljuttassák az Úr Jézus hívó szavát a jövő nemzedék-
hez. Az előbbi megreformálásáról sok szó esik, de ne 
feledjük, hogy bármennyire tökéletesbítjük is a vallás-
tanítást, ha jó munkát akarunk végezni, szükség lesz a 
vasárnapi iskolára is. Gyönyörű munka ez, ha nem meg-
szokásból, hanem buzgó szeretetből végezzük. Nézzünk 
bele egy kicsit a hazai vasárnapi iskolák életébe., 

A kik a belmissziói munkákat figyelemmel kísérik, 
azok boldogan látják, hogy nagy arányokban terjeszke-
dik a vasárnapi iskola. Szerte-széjjel az egész országban 
dolgoznak már feladatuk teljes tudatában. De mégis, ha 
a régebbi vasárnapi iskolák növendékeinek számát néz-
zük, megdöbbenve kérdjük, hát miért nincs annyi igazán 
komoly keresztyén is ? 

Az okát abban találom, hogy a vasárnapi iskolák 
mellett nincsenek a serdülőkkel foglalkozó biblia-órák. 
Sokszor lelkiismeretesen dolgozunk, az órákon kívül is 
foglalkozunk a gyermekekkel és mégis egyszer csak 
arra ébredünk, hogy új arczokat látunk és a régiek hiá-
nyoznak, Kimaradoznak, mert korban és értelmi fejlett-
ségben felülhaladják az új növendékeket, mi pedig nem 
vesszük észre a tovarebbenő időt, mely alatt kis tanít-
ványunk serdülővé nőtt. A szemünk elől eltűnő gyermekek 
azután kiejtik kezükből az evangéliumot ós ha később, 
évek multán, mint felnőttekkel találkozunk, a legtöbb 
esetben a vallás iránt közönyös, igen gyakran hitetlen 
emberekkel van dolgunk. Lelkükben a vasárnapi iskolák 
emléke, mint a gyermekkor jámbor meséi élnek és pedig 
azért, mert mikor belenéztek az élet nagy harczába, nem 
volt mellettük senki, a ki kételyeikre feleletet adott volna. 
Nem hagyhatjuk ügyelmen kívül, hogy a látott dolgok 



a serdülőt az elé a kérdés elé állítják, hogy hát én 
merre menjek ? Milyen czél felé haladjak ? A választás-
nak, a jellemfejlesztésnek idején milyen nagy áldás az 
evangélium irányítása! Az így vezetettek közül kerülnek 
ki a legjobb munkások. 

Személyes tapasztalatom van arra, hogy egy falu 
evangelizálásában szinte megkétszereződött munkámon 
az áldás, mikor a serdülőkkel kezdtem bibliaórát tartani. 
Sokszor ilyesmi miatt nincs arányban fáradozásunk az 
eredménnyel. 

A serdülők lelkigondozása égetően sürgős munka. 
Azután a külön-külön dolgozó vasárnapi iskoláknak mi-
lyen jó volna, ha kezet fogva haladnának. Az egy czél 
szolgálatában való szervezkedés milyen áldásos eső lenne 
hazánkra! Mennyire növelné ez a munkások számát, 
kitartását és mennyivel tökéletesebben folyna a munka 
a jövő nemzedék evangelizálásáért. Ha egy központból 
a vasárnapi iskola vezetője bátorítást, buzdítást, tanácsot 
nyerne a vezetésre, a helyi viszonyokhoz mérve. Sok 
önkéntes munkás előtt a kezdet nehézségeit elgördítenék 
azzal, hogy a lelkész urat felvilágosítanák a munka czél-
járól. (Mert sok helyen az önkéntes munkások elé a leg-
nagyobb akadályokat a tisztelendő úr teszi.) Azután 
mennyi időt megtakarítanánk a mások tapasztalatai által, 
így meg egyenkint mindig elülről kezdjük, sokszor stag-
nálunk a munkában, a helyett, hogy előre haladnánk. 

Az elmúlt ősszel tartott e tárgyú konferenczia egyik 
hozzászólója hangoztatta, egy jól szerkesztett vasárnapi 
iskolai lap szükségét. Égetően hiányzik egy igazi vasár-
napi iskolai lap, mely a vezetők számára vezérfonalat, 
gyakorlati irányításokat hozna, elbeszéléseket a külön-
böző korú gyermekeknek. Olyanképen, mint a „Keresz-
tyén Lelkipásztor" cz. lap igyekszik a lelkészek munká-
ját eredményesebbé tenni.* 

Ne riadjunk vissza a nehézségektől, hanem vállal-
kozzunk Istenországáért nagy dolgokra! Imádkozva és 
dolgozva „felhőkön túl fényt lát szemünk . . . Lesz még 
dicsőbb jövőnk nekünk! ' ' 

Matolcsy Judit. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

A német evangélikus egyházi választmány gyűlése. 
Nincs egységes német prot. egyháe. Minden állam prot. 
egyháza külön teljesen önálló szervezet. A fentnevezett 
évről-évre összeülő választmány ezeknek az önálló egy-
házaknak állandó képviselete, összekötőkapocs közöttük. 
Hatósági, rendelkezési joga nincs ; munkájának czélja az, 
hogy bizonyos közös nagy ügyekben való egységes el-
járásra irányítással szolgáljon. Elnöke a porosz állam-
egyház főtanácsának elnöke, Exc. Voigts. A tanácsko-
zásnak aktuális tárgyai voltak: a theologusok katonai 
szolgálata, az ifjúság lelki gondozása, a reformácziói 

* Volt már egy : a .Fecske", a liáború vihara ezt is elűzte, 
hisszük, hogy visszatér! 

emlékünnep. Ez utóbbira nézve még ott sem határoztak 
véglegesen. 

A német evangélikus népszövetség öt évvel ezelőtt 
alakult és tagjainak száma most a háborús időkben is 
folyton gyarapszik. Most már több mint 50,000 tagja van. 

A kilépések száma a porosz államegyházból a há-
borús idők alatt megcsappant. 1914-ben Berlin városának 
II. zsinati kerületében 2000-en léptek ki az , egyházból; 
a mult évben mindössze 90-en. 

A MI ÜGYÜNK. 
KÉRELEM. Kérjük lapunk előfizetőit és mind 

azokat, a kiknek lapunkat küldjük, hogy előfize-
téseiket mielőbb beküldeni szíveskedjenek. Lapunk 
nyomtatási költségei tetemesen megnövekedtek 
és csak úgy tarthatjuk fenn, ha előfizetőink és 
ügyünk barátai kötelezettségüknek pontosan ele-
get tesznek. 

Az egyházi hivatalnokok betegsegélyezése. 
A legutóbbi időben hat református egyházmegye 

megkeresését vette kézhez a Kálvin-Szövetség titkári 
hivatala. Mindegyik írás arról tanúskodik, hogy a refor-
mátus lelkészi és tanítói kar sürgősnek, fontosnak és 
életszükségletnek tartja, hogy az egyházi hivatalnokok 
hetegsegélyző-intézete megalkottassék. Mindegyik egy-
házmegye osztatlan örömmel fogadta Szövetségünk tervét 
s jelentette mozgalmunkhoz való csatlakozását. Ezek : az 
alsóborsodi, felsőbaranyai, vértesaljai, külsősomogyi, solti 
és tolnai egyházmegyék. A tolnai egyházmegye gyűlé-
sének egy névtelen tagja a tettek legékesebben szóló 
beszédével is kifejezte tervünk iránt érzett rokonszenvét: 
100 koronát adott a létesítendő intézmény javára. Azt 
mondja erre a tényre a Tolnai Reformátusok Lapja, s 
szívünkből beszél, a mikor ezt mondja: „Vajha ez ado-
mány felrázna merengésünkből és. sietnénk e nagyszerű 
s messze kiható intézmény megvalósítására. Itt volna a 
legfőbb ideje". 

A magyar református tanítók országos egyesületé-
nek hivatalos közlönye kimutatja, hogy mindaz, a mi 
eddig lelkészeink és tanítóink betegsegélyezése körül 
az egyes egyházmegyék ilyen czélú intézményeiben, se-
gélypénztáraiban, gyámpénztáraiban, betegsegélyző intéz-
ményeiben- történt, erőtlennek, kevésnek bizonyult az 
erőknek egyházmegyénkint való szétforgácsolódása miatt. 
Idézzük a czikkből a következőket: „. . .mennyivel érté-
kesebb dr. Kováts terve, mely egyetemességre, egységes-
ségre törekszik. S nem fakultatív határozatokkal, szét-
szórt, immel-ámmal végrehajtható s könnyen a feledés 
homályába mélyedő végzésekkel, de törvényes intéz-
kedéssel kívánja a helyzetet szanálni." 

„Az előkészítés azonban nagy munkát kíván. A ref. 
lelkészi karnak és a ref. tanítóságnak közös munkájáról 
van szó. Együtt kellene a törvényjavaslatot megalkotni 



és a zsinat elé terjeszteni. Az előzetes tárgyalások kap-
csán meg kellene állapodni minden egyházmegyei lelkészi 
és tanítói gyámintézettel: hajlandók-e alapjaikat, tőkéiket 
e czélra átengedni ? Nagyon természetes, hogy az új ala-
kulat teljesítené az egyesekkel szemben a régi által acldig 
vállalt kötelezettséget. A liol nem vállalhatja, ott a be-
olvasztás elmarad. Én azt gondolom, hogy az 0 . R. L. E. 
és az 0 . R. T. E. már legközelebbi gyűléseiken kell, 
hogy foglalkozzanak e fontos üggyel." 

„A testvéries egyiivétartozandóság érzését az ú j 
intézmények csak növelni fogják s a lelkész és tanító 
közötti — annyira kívánatos-—jóviszonyt előmozdítják." 

A Tanítók Lapjának azt az indítványát, hogy az 
egyházmegyei lelkészi és tanítói gyámintézetek engedjék 
át tőkéiket (természetesen az eddigi kötelezettségek vál-
lalása fejében) az ú j intézménynek: mi igen értékesnek 
és megszívlelendőnek tartjuk. És midőn elismeréssel 
adózunk a lapnak az ügy érdekében írt, több folytatás-
ban közölt alapos tanulmányáért, nem hallgathatjuk el 
afelett való csodálkozásunkat, hogy vannak egyházi lap-
jaink, a melyek nem tartják elég fontosnak e nagy hord-
erejű kérdést arra, hogy vele pro vagy contra foglal-
kozzanak. F. 

IRODALOM. 

Muraközy Gyulának Menekülök imája czímű, La-
punk mult heti számában megjelent szép költeményét 
Árokháty Béla budapesti theologus megzenésítette. A mű 
meg fog jelenni e hó folyamán, bolti ára 3 K lesz, elő-
fizetési. ára pedig 2"50 K, a mely Árokháty Béla czímére 
(Budapest IX., Ráday-u. 28.) küldhető. A szerző-kiadó 
a jövedelem 50 %-át az erdélyi menekültek javára adja. 
A műnek komoly irodalmi és művészi értékét tanúsítja 
az a tény, hogy Medek Anna, a m, kir. operaház tagja 
vállalkozott rá, hogy előadja azon az orgonahangverse-
nyen, a melyet ok i 20-án rendeznek a K álvin-téri temp-
lomban az erdélyi menekültek segélyezése javára. — 
Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Űj bibl iafordí tás . Dr. Masznyik Endre, a pozsonyi 
ág. liitv. ev. theol. akadémia igazgatója, előfizetést hirdet 
az újtestamentum űj fordítására. Mint előfizetési felhívá-
sában mondja, a ma magyar nyelvén akarja a híveket, 
a nemzetet megajándékozni az ú j testamentummal, amely-
ből most Máté evangéliumának 24 fejezete jelent meg. 
Ára ennek 1*60 K. Az egész mintegy 10 füzet lesz. 
Öt füzet előfizetési ára 8 K, a mely Masznyik Endre 
Pozsony, czímre küldendő. A megjelent füzetet ismertetjük. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A belényes-sonkolyosi ref. egy-

házközség Nagy Károly makói s.-lelkészt, a székesfehér-
vári ev. gyülekezet Gáncs Aladárt választotta meg lel-
készéül. 

Lelkészszentelés. A dunamelléki ref. egyházkerü-
letben e hó 15-én papszentelés lesz, a melyen a követ-
kező if jú lelkipásztorok fognak felavattatni: Gyökössy 
Dániel (Tiszakálmánfalva), Kiss Géza (Kákics). Mányoky 
Sándor (Nagyváty), Munkácsy Lajos (Beczefa), Nagy 
Gyula (Somogytúr), dr. Patay Pál (Budapest), Rácz Béla 

Rádfalva), Ruzsás Dezső (Velimirovácz), ifj . dr. Szabó 
Aladár (Budapest), Szigethy Károly (Lápafő), Szűcs Dezső 
tan. kép. tanár (Nagykőrös). 

Jubileum. Eajfay Sándor budapesti ev. lelkész, 
theol. tanár, most töltötte be lelkészi szolgálatának 25-ik 
esztendejét. Ez alkalommal mi is melegen üdvözöljük! 

Az ág. hitv. ev. egyház zsinata f. hó 4-én d. e. 
9 órakor gyűlt össze az üllői-úti központi épületben dr. 
Baltik Frigyes püspök és báró Prónay Dezső főfelügyelő 
elnöklete mellett. A zsinaton a megnyitó imát Bognár Endre 
Iovászpatonai evang. lelkész, az Egyetemes Gyámintézet 
elnöke, a zsinat egyik .jegyzője mondotta. A Gyurátz 
Ferencz által előterjesztett javaslat alapján a zsinat fel-
oszlott. 

Orgonahangverseny. A Lorántffy Zsuzsánna-Egye-
siilet az erdélyi menekültek javára okt. 20-án Antalffy-
Zsiros Dezső zeneakadémiai tanár, orgonaművész, M. 
Medek Anna és dr. Székelyhídi Ferencz, az opera tagjai 
közreműködésével a Kálvin-téri ref. templomban orgona-
hangversenyt rendez. A jegyek árai : 10, 6, 2, 1 K. 

A váczi ref. egyház okt. hó 6-án d. e. a vértanuk 
emlékére emlékünnepélyt tartott, a melyen a megnyitó-
beszédet Sommer Gyula evangélikus, a záróbeszédet Sá-
fár Béla ref. lelkész tartotta. 

Az erdélyi menekült lelkészek részére újabban a 
következő adományok érkeztek: Takaró Géza adománya 
és gyűjtése 100 K, Veresegyház újabb adománya 52 K, 
Nyáregyháza 40 K, Kispest 21'90 K, Erzsébetfalva 48'20 K. 
Eddig befolyt 1254 K, Kiadtunk segélyezésre 1220 K-t. 

Mezőtúr a menekültekért. A napilapokban gyakran 
találkozunk olyan hírekkel, hogy a menekülteket több 
helyen hidegen fogadták, ellátásukról nincs kellő gon-
doskodás. Jól eső érzéssel adunk hát hírt arról, hogy 
a menekültek ügyének felkarolása az ottani lelkészek 
vezetése mellett tovább folyik. Eddig körülbelül 2500 
menekült nyert ingyen lakást a városban. Felsegítésükre 
a gyűjtés tovább is tart. Készpénzgyűjtés a 7000 K-át 
is meghaladja. Élelmiszerekben begyűlt vagy 5000 K 
értékű liszt, bab, kenyér, zsír, szalonna, tojás, csirke, 
kacsa, liba, tészta stb. Ajándékoznak ruhaneműeket, 
gyermekek számára czipőket is. Az élelmezési bizottság 
tagjai Csomasz Dezső, Marjay Károly lelkészek, mező-
eörsi Nagy István főgondnok, Takács Lajos takarék-
pénztári pénztárnok, népkonyhát állítottak fel, a melyben 
1400 személy ingyen ebédet, kenyeret, a gyermekek 
ingyentejet és vacsora kenyeret kapnak naponkint. Mindez 
elismerésre méltó a ref. egyház híveinek az a nagy és 
megható támogatása, a mellyel gondoskodnak ezen nép-
konyha ingyenes fenntartásáról. Ép a napokban vásárolt 
ez a bizottság a népkonyha számára négy darab nagy, 
kihízott disznót, több ezer korona értékben. Jásznagy-
kunszolnok vármegye.részéről a menekültek ügyét felül-
vizsgáló bizottság ezt a népkonyhát mintaintézmény-nek 
találta, a mely párját ritkítja és egyetlen a maga nemé-
ben a vármegye területén is s már is utánzásra méltónak 
ítélték. — A belvárosi ref. nagytemplomban f. hó 1-én 
a menekült unitárius atyafiak számára őszi hálaadó isten-
tiszteletet és úrvacsoraosztást tartottak Péter Sándor és 
Kelemen Sándor Udvarhely megyei menekült unitárius 
lelkészek. A bort és az úrvacsora! kenyeret a mezőtúri 
ref. egyház ingyen adta az unitárius hivek számára. 
A ref. lelkészek pedig palástjukat adták kölcsön s az 
úrvaesorai szent edényeket. — Jánó Béla Mikó-kol-
légiumi menekült tanár a helybeli főgimnáziumnál alkal-
maztatott. Tunyogi Cs. Lajos patakfalvai menekült ref. 
lelkésznek, tekintettel hat gyermekére, állást adott a 



mezőtúri ref. egyház. — Nagyérdemű, hűséges szolgája, 
id. Kiss Ferencz 43 évi egyházi szolgálata után egyházi 
pénztári ellenőri szolgálatától megválván, helyére 1200 K 
fizetéssel Tunyogi lelkész alkalmaztatott. — A székely-
udvarhelyi ref. egyház menekült egyházfia szintén fize-
téssel a belvárosi nagytemplomnál egyházfiul beállíttatatott, 
— A menekült családok elemi és gimnáziumi tanuló 
gyermekei az egyház iskoláiban és főgimnáziumában in-
gyenes tanulók gyanánt felvétettek. A kegyelem Istene 
sokasítsa meg áldását a jó szíveken és az irgalmasságot 
cselekvőkön ! 

Egy kis „elismerés". A „Mária-kongregáczió" fel-
hívásában : Imakönyveket a katonáknak! olvashatjuk a 
következő jellemző sorokat: „Annál inkább szükség van 
jó olvasmányra s katholikus imakönyvekre a harcztéren, 
mert mindenünnen halljuk, hogy pl. református imaköny-
vekkel valósággal el vannak árasztva a lövészárkok s azon 
kívül a minden vallást gyalázó szocziálista és szabadgon-
dolkodó iratok és lapok is féktelenül garázdálkodnak 
katonáink között. Szégyen volna, ha a sötétség fiai ismét 
okosabbak, serényebbek volnának a világosság 'fiainál." 
Vegyük jólesősen tudomásul, mi magyar reformátusok, 
hogy egyházunk áldozatkészsége elárasztotta a lövész-
árkokat imakönyvekkel, örüljünk rajta mi, „a sötétség" 
fiai, ha a „Jézus társasága" kesereg is rajta. 

Ragadjunk meg minden alkalmat! Jól esett ol-
vasnunk a napilapokban egyik tábori lelkészünk: Jávor 
János felhívását az itthonmaradottakhoz, hogy a harcz-
téren hozzátartozóikért aggódó katonák megnyugtatására 
közöljék vele — s itt egy tekintélyes lista következik — 
a felsorolt családok tartózkodási helyét. Ha minden csa-
ládról nem kap is felvilágosítást, az ő szerető, pásztori 
gondja bizonyára felejthetetlen lesz a szegény, aggódó 
katonák előtt. Jávor eltalálta a tennivalót, megragadta az 
alkalmat a szolgálatra. Az ilyen munka jól elkészíti a 
lelkeket a Krisztusról szóló örömüzenet elfogadására is. 
Legyünk fáradhatatlanok ós találékonyak az alkalmak 
megragadásában! 

ISKOLA. 

Tanévnyitás a budapesti ref. theol. akadémián. 
Október hó 2-án, d. e 9 órakor volt theol. akadémiánkon 
az új tanév ünnepélyes megnyitása a díszteremben. —-
A 37. dicséret éneklése, Petri Elek püspök imája és 
megnyitója után dr. Pruzsinszky Pál igazgató az összes 
jelenlevők figyelmét lekötő, szép emlékbeszédben eleve-
nítette fel áldott emlékű elődének, a mindenki által 
annyira tisztelt és becsült nagytudású és melegszívű Far-
kas József tanárnak emlékezetét. A falon ott függött a 
két nagy püspök arczképe között a nagy professzoré, a 
ki mindkettőnek olyan hűséges munkatársa volt! Kegye-
lettel tekintettünk fel mindnyájan erre a képre, a melyet 
hálás tanítványai festettek tanári működésének 30 éves 
jubileuma alkalmával. De a remek emlékbeszéd hatása 
alatt még jobban megelevenültek a mi egykori jó „kol-
legánk" nemes jellemvonásai és azoknak az időknek 
emlékei, a melyeket lábainál és vele eltölthettünk. Mintha 
ott állt volna előttünk, kezében az elmaradhatatlan cze-
ruzával és hallottuk volna a gyakori „ad vocem . . ."-ek-
kel bevezetett, epizódokkal [fűszerezett bámulatos folyé-
konyságú e lőadását . . . Az emlékbeszédet lapunkban egész 
terjedelmében közöljük. Az emlékbeszédért Darányi Ig-
nácz főgondnok mondott köszönetet az igazgatónak és 
kért áldást az intézet működésére. Az ünnepélyen ott 
voltak a tanárkaron és az ifjúságon kívül a megboldo-

gultnak leányai, atyafiai közül is többen; Ilosvay Lajos 
államtitkár, dr. Kovácsy Sándor egyházi főgondnok, több 
presbiter, Tóth Kálmán lelkész Gárdonyból, a hol szüle-
tett és a környékbeli lelkészek közül is többen. A Him-
nusz énekével zártuk be az emlékezetes szép megnyitó-
ünnepélyt, a mellyel a harmadik háborús tanév megnyílt. 

A tanítóképzés reformját igyekszik egy lépéssel 
előbbrevinni a kultuszminiszter azzal, hogy ú j részletes-
séggel megállapított és kidolgozott tantervet adott ki a 
a tanítóképzők számára. A másfélezer oldalra terjedő 
mű pontosan kidolgozott tanmenetet tartalmaz. Legfőbb 
czélja a tervezetnek az, hogy elevenebb kapcsolatot léte-
sítsen a tanítóképzés és a népiskola között, illetve, hogy 
a tanító szorosan a népiskolában reá váró hivatásra 
készíttessék elő. Hisszük, hogy a tervben lefektetett 
reform jelentékeny lépéssel fogja előbbrevinni a magyar 
tanügyet s mélyíti a tanítóképzést. Maga a könyv, mint 
pedagógiai ismerettár is, értékes darabja lesz a tanítói 
könyvtáraknak. 

A budapesti ref. főgimnáziumban a tanév ünne-
pélyes megnyitása f. hó 2-án cl. e. 8 órakor volt a Kál-
vin-téri ref. templomban. A tanévnyitó beszédet Petri 
Elek püspök mondotta. 

A budapesti ref. theol. akadémia növendékei 
f. hó 6-án kivonultak a temetőbe a vértanúk sírjához. 
Az első vértanú miniszterelnök mauzóleumánál Halmi 
János theologus imádkozott és dr. Kováts István theol. 
tanár mondott beszédet. 

GYÁSZROVAT. 

Dr. Kovács Gábor nyugalmazott főgimnáziumi 
tanár, egyházkerületi pénztárnok 1916. évi szeptember 
hó 28-án 62 éves korában, Miskolczon elhunyt. Az el-
hunytban dr. Kovács Dezső, a budapesti ref. főgimnázium 
tanára, atyját gyászolja. 

Áldott legyen emlékezete! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
B. L. Tereliegy. Ne essék zokon, a beküldött levélre csak 

itt válaszolunk; de ezt azért tesszük, mert az idézett mondatnak 
nem az volt a tendencziája, a mit gondoltál. A „Ki segítsen ?" 
cz. krónika írója ezzel a mondattal: „Tény, hogy adminisztráto-
rok hiányában a theologusoknak és szomszéd papoknak albérletbe 
kiadott gyülekezetek. . . stb." egyáltalában nem akarta azokat az 
érdemes lelkészeket bántani, a kik tényleg komolyan helyettesek 
és munkájukat alapossággal végzik (sőt utóing a „papoknak" szó 
helyett inkább a „tanítóknak1' szót tenné oda), hanem a megjegy-
zés a pro forma helyettesítések és a kijáró theologusokat, vala-
mint tanítókat alkalmazók ellen szólott, annál is inkább, mert hi-
szen tudjuk, hogy a nagy káplánszükség miatt némelyik tábori 
lelkész csakugyan csak a szomszédjára volt utalva. Az meg, hogy 
az illető lelkész ezért szerény díjazást is felszámít, azt egészen 
természetesnek találjuk. Mi is valljuk egészen azt, a mit erre vo-
natkozólag írsz, hogy „a vidéki papok nagyon is szoktak ingyen 
dolgozni (sőt majdnem mindig csak ingyen!) és így helyettesíteni 
is ; s nem pályáznak az albérletekre, még ha elfogadják is az 
adminisztrálás díját akkor, a mikor fizetésükből megélni képtelen-
ség. Különben is itt volna már az ideje, hogy szakítsunk azzal 
a képtelen gondolattal, a melyből kifolyólag a paptól mindenki 
mindent ingyen kíván, úgy a saját hivei privát ügyeiben, mint 
a közügyben, legyen a munka helyi, megyei vagy országos, legyen 
tanítás, gyűléseken költekezés és szellemi fáradozás, újságszer-
kesztés stb. s tb , do ho?y az a pap miből él meg, arról senki 
sem gondoskodik". Mindezt egész meggyőződéssel aláírjuk. Ez 
azonban nem gátol meg bennünket abban, hogy személyi tekin-
tetek nélkül és elvi szempontból ne hangsúlyozzuk újból azt, 
hogy szerintünk a teljesen papnélküli gyülekezetekbe előbb kell 
segédlelkész vagy helyettes, mint az olyanokba, a hol otthon van 
a rendes lelkész is. És ha ezt az elvet szigorúan keresetülvin-



nők, akkor egyetlenegy iábori lelkész gyülekezete sem lenne 
elhagyatva s a szomszédpapok sem lennének rosszul, vagy egy-
általában neműzetve s iné us hosszú hónapokig tartó munkával 
megterhelve. A kérdéses „tüszúrás" tehát nem neked szólt, a 
minthogy nem is akart „tüszúrás" lenni, csak igazságos kritika 
bizonyos visszás helyzetek tényeivel szemben. 

B. I . A beküldött czikket nem közölhetjük. Most igazán 
nem aktuális. Az utóbbi jön. 

r 

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

Pályázati hirdetés. 
A református tanító- és tanítónőképző intézetek 

IV. osztálya számára szóló vallástani kézikönyv megírá-
sára „A népiskolai vallástanítás módszerének ismertetése 
és gyakarlati alkalmazása" czím alatt (egyetemes kon-
vent 1914. évi 53. sz. határozata) a tiszántúli reformá-
tus egyházkerület nevében pályázatot hirdetek. A munka 
terjedelmét, stílusát és tudományos színvonalát tankönyvi 
jellege szabja meg. A szakbírálat alapján elfogadandó 
pályamunka az egyházkerület kiadásában jelenik meg 
és nyomtatott ívenként 100 (egyszáz) koronával díjaz-
tatik. A pályaművek tisztán és olvashatóan, idegen kézzel 
vagy gépírással írva 1917. évi szeptember hó végéig 
hozzám küldendők be. 

Debreczen, 1916. évi szeptember hó 16. 
Dr. Baltazár Dezső, 

püspök. 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z 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 mult évben ú jonnan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefi end lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon Kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszia 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 
írban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v e s z a k stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd u, 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„ H a n g f o h 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 mesterhegediik vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
— gyár. — — . . — „ J Z 

Saját találmányi (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
m i n d e n árban k a p h a t ó . Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tol följebb. 

Hadbavonuló é s sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis EneKesKönup 
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 nagytiszteletű 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. 



® Lelkész é s vallástanár, tanár é s ® 
tanító urak rendeljék meg é s 

© terjesszék © 
^ a hívek és a tanítványaik között az ^ 

I É B R E S Z T Ő j 
|jj képes keresztyén szépirodalmi, c sa - J | 
© ládi és ifjúsági havi folyóiratot. © 
® Szerkeszti: ® 
| M E G Y E R C S Y B É L A . § 
© Előfizetési díja egy évre 4 kor. © 
® Az Ébresztőnek minden keresz- ® 
© tyén családhoz és minden ke- © 
® reszíyén ifjúhoz el kell jutnia, ® 
® hogy a nemes szépirodalom ® 
© szárnyain minden olvasójának © 
® lelkébe bevigye a keresztyén ® 
® magyar nemzet hatalmas gon- ® 
© dolatat. © 

© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® ® © 
® Budapest, VIIL, Főh. Sándor-u. 28. ® 
® © 
®®®®®®®®®®®®®@®®®®@®®®®®®® 
GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVE.TKEZETE 

Alapíttatott !900-ban. Igazgatóság: 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint előnyös felLételek mellett. 

Az üz le te redményben a biztosított lagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tag ja inak fennál lása óta 

kifizetett t űzká rokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta 

kifizetett j égká rokban 7.832,000 — K 
Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 1000.000,000'— K 

„ jégben , „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet á l lománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
intézménye a „ G O N D V I S E L E S " 
Országos Közp. Segélyzö-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j edő temetési segélybiztosí tást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetí t minden orvos i vizsgálat 
nélkül ." 

Az 1916/17. tanévre szóló 

iskolaKönyv 
es 

tanszerjegyzéK 
megjelent 

Kívánatra ingyeh és bérmentve küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházkerület főbizomá-
nyos protestáns iskolai könyvkereskedése 

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 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 áruforgalom mai. 



• • * " * * • 

a Nagyságos asszonyom? Mint minden évben/ ezúttal ís készséggel ajánlom fel 

j őszi és téli kelmeűjdonságaim 
• míntagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését. - . 

Mintagyűjteményemben 
• megtalálja nagyságos Asszonyom mindazon kelmeújdonságokat, melyek kosztümök, 

séta-, utazó-, házi- és gyermekruhák, pongyolák, blúzok és fehérnemüek elkészítésére 
• a legújabb divatnak megfelelnek. Kérem a mintagyüjteményt sürgősen meghozatni, 
• hogy a nagy árúhíány daczára a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
• • síthessem Nagyságodat. — Kiváló tisztelettel 

j Stern József 
cs. és kir. udv. szállító 

: Budapest, IV. ker., Kálvin-tér 1. szám. 
Ú J D O N S Á G ! 

Hol van megírva ? A Mester jelleme! 
SegédKönyv ismertebb bibliai helyeK megtalálásához Vezérfonal bibliatanulmányozó KöröK és magánosoK 

számára 

Bibliai egyezményes szövegtár írta FosdicK E. H. 
Többek Közreműködésével Készítette 

Fordította ifj. Victor János 
Dohányos János 

MásodiK Kiadás 

Ara 4 Korona Ára 2.50 Korona 

Kaphatók KóKai Lajos KönyvKeresKedőnél 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3. sz. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. DDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 4 9 4 1 . 



Megjelenik m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX.. Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr. 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
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A PÜSPÖKI JELENTÉSBŐL. 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

Súlyos megpróbáltatások napjait éljük, melyek egy-
házi közéletünkre is minden tekintetben visszahatással 
vannak. A fákról már harmadszor hullanak a levelek 
azóta, hogy Európa békéje felborult és a háborúnak 
még mindig nincs vége. Mindnyájan hittük és reméltük, 
hogy ez a háború az öldöklő fegyvereknek minden el-
képzelhető neme és fegyverbe állított milliós hadseregek 
mellett nem tarthat sokáig. De íme, az újabb és újabb 
árulások és minden erkölcsi érzést lábbal tipró hitszegé-
sek folytán még ádázabb dühvel folyik s a merre nézünk, 
a halál jeges lehelete tarol le virágokat és gyümölcsöket, 
dúl fel csendes otthonokat és tesz földönfutókká békes-
ségben élő családokat. Sőt most már a harmadik téli 
hadjárat is mind bizonyosabbá válik. 

Volt telünk, mely csendes várakozásban mult e l ; 
tavaszunk, mely a világ legelszántabb nekikésziilődésének 
és diadalmas támadásainak volt virágfüzéres t anu ja ; és 
sütött reánk olyan nyáiyiak a napja, melynél tüzesebb 
és égetőbb még nem perzselt végig ezen a meggyötört 
földtekén. A leszámolás, az ítélethirdetés nyarának szán-
ták ezt gonosz indulatú ellenségeink. Északtól délig, 
kelettől nyugatig dörögtek az ágyúk s feszültek a karok, 
sikoltott a fájdalom és omlott a vér s a mi rejtett energia 
még buzgott ellenségeinkben, mind harczrakelt hős fiaink 
ellen. Mi pedig itt a front mögött szorongó szívvel, ag-
godalomtól gyötört lélekkel néztük és nézzük ezt a titáni 
küzdelmet s harczoló fiaink iránti féltő szeretettel kér-
dezzük Ézsaiás prófétával: „Uram! mikor a vizeken által 
menendünk, vájjon velünk leszesz-e; és mikor a tűzön 
járandunk, vájjon meg nem égünk-e ?" 

Az ókor egyik klasszikus írója, Seneca, a kedves 
fia elvesztése feletti fájdalmában kesergő Marciát, midőn 
vigasztalást befogadni nem akart, azzal igyekezett meg-
nyugtatni. hogy bár a halhatatlan istenek nem hosszú 
időre adták öt neki. de mindjárt olyanul adták, a milyenné 

az ember fáradhatatlan szorgalom és kitartás mellett is 
csak hosszú idő alatt válhatik. Fájdalmaink és veszte-
ségeink közepette nem vigasztalásul utalok a klasszikus 
író eme szavaira, hanem csak illusztrácziójául annak, 
hogy mi is a lefolyt két év alatt egy évszázadnak kese-
rűségét viseltük. Az életük delén álló férfiak a háború 
vérzivatarai között megderesedtek és gyermekifjak fér-
fiakká lettek. Gyermekekkel megáldott édesanyák millió 
Xiobe sorsára jutottak s fájdalmukban mintegy kővé 
váltak. Kisdedeket, kiknek ajkai még az anyatejtől ra-
gyogtak, a halál vagy a" menekülés kiszakított a szülők 
védő karjai közül. Az erőtől duzzadó férfiak millióit, 
mint roncsokat, közös sírba hantolták vagy mint nyomo-
rultak tengetik közöttünk keserves napjaikat. Számtalan, 
a tulajdonosra nézve megbecsülhetetlen értékű tárgy 
tönkrement: a természet és művészet nagy kincsei meg-
semmisültek ; megmérhetetlen értékek elpusztultak és ezek 
között a legbecsesebbek, az emberi lelkek, elköltöztek 
vagy eltompultak, elvadultak vagy homályba borultak. 
Mind ezt látva és átérezve, megrendült szívvel kérdez-
hetjük : „Uram ! miért sújtanak így a te haragodnak 
vesszői?" 

„De ne háborodjék meg a ti szívetek!" Mert bár 
„semmi nyugodalma sem volt a mi testünknek, hanem 
mindenekben nvomorgattatásunk volt, kívül harczaink, 
belül félelmeink, de az Isten, ki megvigasztalja a nyomo-
rultakat, minket is megvigasztal" — mondja Pál apostol. 
Európa szorongatott középpontja a háborúban sokat szen-
vedett, vérzett, de helyt állott. Égig nyúló oszlopát emelte 
az erőnek, elszántságnak és kitartásnak. A nyár elmúlt 
és itt van megint az ősz, immár a harmadik e véres 
háborúban. S mikor leperegni látjuk a sárguló faleve-
leket, lelkünk azokhoz szárnyal, a kik ezt a rettentő 
nyarat megvívták. Katonáink ma is ott állanak a határon 
s talán megérzik, hogy ködbe borult alakjaikat mint öleli 
körül szeretetünk és bizodalmunk. Hisszük, hogy több 
levélhullást nem fog megérni a háború. És hisszük, hogy 
az isteni bölcs gondviselésnek bizonyára még nagv czéljai 



vannak a mi sokat szenvedett hazánkkal s keresztül fog 
vezetni minket a veszedelmek és megpróbáltatások tiizén 
a békességnek és megnyugvásnak csendes otthonába. 

„Az én lelkem szép csendesen, nyugszik csak az 
Úr Istenben." 

Áldjuk az Úr nevét és dicsérjük Üt, hogy mindez-
ideig segítségünkre volt nekünk ! De egyszersmind kérjük 
is a kegyelemnek Istenét, hogy ihlessen meg minket, 
hogy ki-ki legyen tudatában annak, hogy mi egy testbe 
hivattattunk Isten szent országának terjesztésére. Vajha 
egyházunk iránti szeretetből az összetartozás érzése hatna 
át mindnyájunkat, hogy a reánk mindig, de különösen 
most várakozó nagy faladatok teljesítésében ne lankad-
junk s ne a magunk kényelmét, hanem anyaszentegy-
házunk magasztos érdekeit tartanok szem előtt. Ha vala-
mikor. úgy most kiváltképen szükséges, hogy minden 
munkás ott álljon az Úr szőlőjében és végezze köteles-
ségét híven, lelkiismeretesen; tartsa és mentse meg az 
apák örökségét. Legyünk tisztában azzal, hogy ez a vé-
res világháború nem fogja érintetlenül hagyni egyházunk 
jelenét és jövőjét. Valószínű, hogy egyházi tekintetben 
is nagy átalakulások küszöbén állunk, melyek a fele-
kezetközi viszonyokat s egyházunk helyzetét is közelről 
érintik. 

De bármit végzett is felőlünk az isteni gondviselés 
bölcsessége, kétségbeesnünk nem szabad. A bizonytalan-
sággal és fenyegető vészes jelenségekkel szemben nyug-
tasson meg minket evangéliumi szent hitük, hogv anya-
szentegyházunk győzedelmeskedni fog minden megpró-
báltatások felett, Az evangéliumnak szava és világossága 
nem veszett el, sőt most is Istennek ereje mindazoknak 
iidvözítésére, a kik hisznek. Nekünk tehát, bármennyire 
kedvezőtlen a jelen, nem szabad kétségbeesnünk és bá-
tortalanul tekintenünk a jövőbe. Nem szabad lemonda-
nunk az evangélium isteni erejébe vetett hitről, mintha 
az Isten lelkének nem állana többé hatalmában a meg-
tévelyedett emberi lelket áthatni és megnemesíteni. Bár-
minő lényeges átalakulások történjenek is, nekünk arra 
kell törekednünk, hogy anyaszentegyházunk létele ós 
jövő virágzása azok által ne legyen veszélyeztetve. Mit 
hoz a jövő, mit rejteget hazánk és egyházunk számára ? 
— nem tudjuk. De azt az egyet tudjuk, hogy az evan-
géliumi igazság örök és megdönthetetlen s a mi egy-
házunk annak szolgálatában hegyen épült város azon a 
fundamentumon, a mely vettetett s a mely a Jézus 
Krisztus. 

A PRESBITERI KÉPESSÉG ELVESZTESE. 
Patonay Dezső Lapunk 40. számában szóvátette 

ezt a kérdést a kecskeméti egyházmegye legutóbbi köz-
gyűlésének elvi jellegű döntésével kapcsolatban. Bizonyos 
aggályokat támasztott az egyházmegyei közgyűlés hatá-
rozatával szemben. Bár nem osztozunk nézetében, hálával 
tartozunk néki. hogy ezt a fontos kérdést szőnyegre hozta. 

Nem osztozunk mindenekelőtt ama véleményében, 

mintha itt olyan törvénymagyarázatról volna szó, melyet 
csak a zsinatnak lenne joga eldönteni. Szerintünk az 
egyházmegyének egyfelől törvényes alapja volt a dön-
tésre, másfelől eme jogával a törvény szelleme szerint 
élt akkor, a mikor úgy elöntött, hogy az a presbiter, a 
ki egyházi adó tartozása miatt időközben elveszti egy-
házközségi választói jogát, ezzel presbiteri képességét is 
elveszti. 

Azt a megoldási módot, hogy inkább végrehajtás 
útján is biztosítsa az egyház a presbiterek egyházi adó-
jának behajtását, csakhogy a presbiterek annak le nem 
tizetése miatt presbiteri képességüket el ne veszítsék: 
nem tartjuk az egyházhoz méltónak. Az egyház, mint 
erkölcsi testület, nem intéztetheti a maga sorsát olyan 
presbiterekkel, a kiket végrehajtó útján kell kényszeríteni 
ama legelemibb kötelességük teljesítésére, melyet a leg-
szegényebb és az egyház ügyeinek intézésébe legkevesebb 
beleszólással bíró egyháztagnak is törvényes kényszerítés 
nélkül illik teljesíteni! Ha megfelelő gondnokokat nehéz 
is Kapnunk egyes vidékeken, hál' Istennek, ott még nem 
tartunk s bizonyára nem is fogunk tartani, hogy végre-
hajtókkal segítsünk megtartatni meglévő presbitereinket, 
A presbiterségre ilyénmódon mintegy Önmagukat méltat-
lannak ítélők helyébe akadnak bőséggel mások, a kik 
örömmel járulnak hozzá évről-évre az egyházi terhek 
viseléséhez. 

Nem is lenne logikus, hogy olyanok, a kik a vá-
lasztói névjegyzékből való kimaradásuk miatt nem gya-
korolhatják a legkisebb jogkörű választói jogot, a jóval 
nagyobb jogkört biztosító presbiteri jogokat továbbra is 
gyakorolhassák. Ezért, ha nem szólnának is Egyházi 
Törvényeink (az I. t.-cz. 32. §-ában) arról, hogy azok 
helyébe is, a kik a rendszeres választások közötti évek-
ben a presbiteri képességet elvesztik, póttagok hívandók 
be, nyilvánvaló, hogy ennek meg kell történnie. 

Nagyon helyesen értelmezte az egyházmegyei köz-
gyűlés többsége ezt a 32. §-t úgy, hogy itt a 30. §-ban 
említett képességek („választó, tisztességes és egyházias 
életű") elvesztéséről van szó, nem pedig az V. t.-cz. 35., 
36. §-aiban említett fegyelmi úton való „megfosztásról". 
„Megfosztás" és „képességelvesztés" mind jogi hatály, 
mind visszaszerzés szempontjából nagyon is különböző 
két dolog! 

Tévesnek kell minősítenünk azt a felfogást, hogy 
az egyszer jogérvényesen megválasztott presbiternél a 
12 év leforgása alatt többé nem képezheti vizsgálat tár-
gyát, hogy az illető birtokában- van-e a presbiteri képes-
ségeknek. így annak is, hogy választó; hasonlóképen 
azt is, hogy az egyszer jogérvényesen megválasztott pres-
biter hivatalából csak bírói úton mozdítható el. Az első 
fölfogásnak határozottan ellene mond a 32. §, a mely 
elrendeli, hogy ezek helyére póttagok hívandók be. A má-
sodik fölfogás sem állhat meg. Ahhoz, hogy valaki el-
vesztette-e időközben a választói jogát s ezzel együtt 
presbiteri képességét, semmiféle bírói megállapítás és 
ítélet nem szükséges. Ha nincs benn az illető a jogérvé-



nyesen lezárt választói névjegyzékben, nem választó. 
A választói névjegyzék összeállításánál minden egyház-
tagnak jogában és módjában áll annak helyes voltáról 
meggyőződni és az ellen fölszólamlással élni. Szerintünk 
a mikor jogerőssé válik a választói névjegyzék, a pres-
bitériumnak magának kötelessége fölülvizsgálni, nem ma-
radt-e ki valamelyik tagja abból s ha akadna ilyen, 
annak helyét megüresedettnek nyilvánítani és arra pót-
presbitert behívni. 

Ehhez ép oly kevéssé szükséges bírói beavatkozás, 
mint például akkor, ha valaki más egyházközségbe köl-
tözik. Ha az illető azután sérelmesnek tartja magára 
nézve a presbitérium határozatát, módjában áll orvoslást 
keresni az egyházmegyén. De hogy ilyen hanyag pres-
biterek ügyeivel miért hozzuk mi hivatalból mozgásba a 
költséges bírói apparátust, valóban indokolatlan. Azt 
azonban mi sem tartjuk fölöslegesnek, hogy félreértések 
és ezéltalan bírósági huza-vonák kikerülése végett iktas-
suk be Egyházi Törvényeinkbe expressis verbis a pres-
bitériumoknak ezt a fölülvizsgáló kötelességét. 

Sőt mi tovább is mennénk. A másik két képesség: 
a „tisztességes és egyházias élet" kritériumait is szeret-
nők kissé részletezve törvénybe foglaltatni, mert hisz 
szükségtelen hangsúlyoznunk, milyen szomorú állapotok 
uralkodnak több helyütt ezen a téren is! Azt is jó lenne 
törvénybe iktatni, hogy azok is elvesztik presbiteri képes-
ségüket, a kik éveken át felé se néznek a presbitérium-
nak s legföljebb csak akkor jelennek ott meg újból, a 
mikor a 12 év vége felé jár és újra választás alá kerülnek. 

Ezt azután a többi egyházi hatóságoknál: az egy-
házmegyén, az egyházkerületen sem ártana kimondani, 
hogy ne foglaljanak el ott más, arra érdemesek elől élet-
fogytiglan tartó tisztségeket olyanok, a kik azt még meg-
teszik, hogy eljönnek esküt tenni, de esküjük daczára 
évekig se, sőt sohase látjuk őket a gyűléseken. Hasonló-
képen azt is törvénybe kell foglalni, a mi pedig szintén 
magától értetődő, hogy lelkészi jellegű tisztségeket csak 
aktív: tényleg működő lelkészek tölthetnek be s a kik 
nyugalomba vonulnak, azzal eo ipso elvesztik a külön-
böző hivatalos egyházi testületekben viselt tisztségeiket is. 

Dr. K. I. 

T Á R C Z A . 

Farkas József emlékezete. 
III. 

A theologiai tanfolyam után a külföld Farkas József 
szíve vágya. Hovatovább jobban elfogja a vágyakozás 
látni a híres protestáns iskolákat, hallani azok tanárait. 
Valami alaktalan vágy viszi az 1856-ik év nyarán Bécsbe. 
Van ugyan itt is prot. theologiai fakultás, de érzi, hogy 
mégsem találná meg benne azt, a mit keres. Farkas 
József tősgyökeres kálvinista német városba óhajtana 
menni, olyanba, a melynek több a szabad levegője, mint 
Bécsnek s a melyben nem olyan nagy faktor a polizei. 

Ámde a továbbutazásnak egynél több akadálya van. Pénz 
dolgában rosszúl áll, útlevélre pedig mindeddig szert tenni 
nem tudott s a mi talán még ennél is több: atyja álla-
pota fölöttébb aggasztja. Farkas Dániel ugyanis ez idő-
fájt beteg. Valamikor megbokrosodott lovait meg akarván 
fékezni, olyan szerencsétlenül esett el, hogy eltörött a 
lába, a mi annál nagyobb baj volt, mert Zámolyban ügyes 
orvos nem volt kéznél. Nem is épült fel Farkas Dániel 
jóformán soha. A daliás termetű pap „szárnyaszegett 
madár lett, éveken át csak mankóra támaszkodva tudott 
járni/ ' írja visszaemlékezésében Farkas József. 

Az efféle akadályokon nem egy jó szándék hajó-
törést szenvedett már. Farkas József azonban nem tar-
tozik azok közé, a kik kelleténél feketébb színben látván 
a világot, kedvüket vesztik, ellenkezőleg, számba veszi, 
hogy minden éjszaka után fölkél a nap. Türelemre fogja 
a dolgot; Bécsben marad és szépen instál édesatyjánál 
leveleiben, segítsen rajta, szerezze be neki azt az útleve-
let és a pénzt. Remél és reményében nem csalatkozik. 
A beteg pap. az apa kiteremti a kívánt írást is, a pénzt 
is. Bécsben valószínűleg kevés boldogabb ember volt 
akkoriban, mint Farkas József, zsebében a passzussal 
és a pénzzel. Megnyílt előtte a világ! Nagy vidáman 
elindul Németország ellen, annyival vígabban, mert ek-
koriban hasonló szándékkal odaérkezett egyik régibbi 
pajtása. „Új czimbora jött Bécsbe, újságolja Farkas Jó-
zsef: Papp Károly, a kit odaát sokszor emlegettem." 

Hasznos dolog az utazás, különösen a fiatalabb 
korban az okulásnak egyenesen hathatós eszköze. Az 
ember egy-egy utazás alatt jóformán annyit tanul, mint 
akár valamelyik erudiczióval írott könyvből a közvetlen 
szemlélet alapján s benyomásait nem egykönnyen felejti el. 

Farkas József derült kedélyt és jókora érdeklődést 
visz magával az útra. Azok a levelek, a melyekkel fel-
felkeresi a kis Zámolyt, napsugaras lelkivilágának tükrei. 
Ezeken a sorokon sajátos nyugalom és egyenletes derült-
ség ömlik át. A fiatal utas örül az életnek, örül a szép 
vidékeknek, örül a szép időnek s mindenekfölött honfi-
társainak, a kikkel útjában találkozik. Mélyebb proble 
mákat nem igen fejteget ; ilyenekkel nem bíbelődik. 

Ezek a levelek jelzik útját. Megmutatják, hogy 
merre jár. Szászországban meglátogatja a történeti neve-
zetességű csatahelyeket, a múzeumokat, Halléban magában 
tanulmányozza az életviszonyokat stb. A téli félévet a 
hallei egyetemen töltvén el, a nyári félévre Zürichbe 
indul, ámde a két félév közötti időt pontosan felhasz-
nálja. Húsvétkor Berlinben, húsvét után már (Pap Ká-
rollyal együtt) Hamburgban van, majd Leydenben, Am-
sterdamban, Rotterdamban. Itt némi töprengés után (gondol 
merészet és nagyot) átvitorlázik Londonba, miközben a 
szabályszerű tengeribetegségen is annak rendje és módja 
szerint átesik. A nagy angol várossal Farkas József olyan-
féleképen van, mint Petőfi a Felvidékkel: „Tán csodál-
lak, ámde nem szeretlek." Csudálkozik a mód nélkül 
való sürgésen-forgáson, a nagy gazdagságon, a tömeg 
szegénységén s bosszankodik a nagy köd miatt: „Örökös 



köd, felhő és füsttel van tele az utcza". Nem neki való 
pátria ! Siet is haza, azaz hogy egyelőre csak a „Szá-
razra" a Rajna mellékére, onnan Svájczba, Zürichbe „ott 
töltendő a nyári félévet". 

Zürichben nagy szorgalommal tanul, vigyáz arra, 
hogy a passzivák az aktívákat felettébb meg ne zavar-
ják . Leveleiben általában beszámol kiadásairól. Idevonat-
kozó egy-két adata nem épen van híjával ma, kerek 
hatvan esztendő múlva az érdekességnek. Bécsből az 
1867 nyarán ezt í r j a : „Az ebédért ű z e t e k . . . naponkint 
18 pengő krajczárt. Ezért kapok igen jó levest, egy 
darab száraz húst, mellé választhatunk mártást vagy zu-
speist. Azután jön egy porczió pecsenye, akár egy por-
czió tésztás. Én rendesen egy porczió borjú pecsenyét 
vagy rostélyost választok. Az ételek igen jól és tisztán 
vannak készítve." Halléban különösen a lakásviszonyokat 
ismerteti. „Én, így tájékoztat idevonatkozólag, szép, tágas 
szobát találtam utczára nyíló ab lakokkal . . . pompás bú-
torzattal, mellette egy hálószoba tiszta ággyal. Mert meg-
jegyzendő, hogy itt nagyon ügyelnek a tisztaságra. Min-
den diáknak, minden polgárnak külön tiszta, hideg háló-
szobája van, úgy hogy tudok egy házat, melyben 14 deák 
lakik és mind a 14-nek külön hálószobája van". Az 
említett szobáért fizet Farkas József fűtéssel, világítással 
és kiszolgálással együtt 6 p. forintot. 

Jó kedve állandó, a túlságba azonban sohasem csa-
pong, mindig egyenletes. Leveleinek olvasása közben 
önkénytelenül eszébe jut az embernek Berzsenyinek né-
hány szava: „Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem! 
Mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre." 1857 
július 17-én pl. állapotáról így értesíti a zámoly iakat.: 
„A mi a fődolgot illeti, hála a jó é g n e k . . . bajom nin-
csen. Étvágyam jó. Naponkint nagy pusztítást viszek vég-
hez a mindennap előkerülő burgonyában (zámolyiasan: 
krumpliban). A mi a másik fődolgot, a pénzt illeti, erre 
nézve csak azt írhatom: kincs, nincs." A kisebb-nagyobb 
deákos örömökről szívesen beszámol. Elmondja pl., hogy 
az ifjúság a nyár folyamán átrándult Baselbe egy misz-
sziói ünnepélyre, a hol „jelen volt vagy 150 kálvinista 
pap a württembergi királyságból, a badeni herczegségből 
stb. Volt ott több hittérítő, a kik közül nem egy 8—10 
évig is tartózkodott Afrikában, Amerikában, Indiában. 
Hallottunk egy hét alatt legalább 50 predikácziót." Az-
után így folytatja: „Volt egy meglepetésünk. Mindjárt az 
első nap, hogy odaérkezénk, Nagy Feri (a hajdani Doroghi 
Nagy Dániel fia) meghívja mind a nyolcz magyart egy 
ismerőséhez vacsorárá. Mi elmegyünk, beszélgetünk. Kö-
vetkezik a vacsora. Hát hoz be a háziasszony, egy barna 
menyecske, egy tál igen jóillatú gulyáshúst és így szól: 
„Tessék az uraknak!" Elállt a szemünk, s z á n k . . . aztán 
jött a túróscsusza. . . jó rajnai bor. Az asszony ezalatt 
elmondta, hogy került Bázelbe. Komáromi születés, mos-
tani férje idehozta ezelőtt tíz évvel. Volt dalolás, köszön-
tés, anekdotta." 

Vajmi nagyon szeretne még egy-két évig Svájczban 
maradni! Ámde nem lehet, „már eddig is, úgymond, sok 

pénzébe vagyok az édesapámnak, ma-holnap összeszedem 
sátorfámat s megválva e szép országtól, elbarkácsolok 
hazafelé". 

IV. 
Az 1857. év őszén érkezett Farkas József haza 

külföldi tanulmányútjáról. Időközben megemberesedett, 
teémete megizmosodott, még többet nyert a lelkiekben, 
érzelmi és értelmi világa mélyült. A hazába visszatérve, 
érezte a nagy különbséget a svájczi republika szabad 
levegője és a honi viszonyok között, a h o l „az élet fagyva 
van". A miről sokat olvasott, azt akkoriban kézzelfog-
h a t ó i g tapasztalta: a szabadság nagy dolog! A szabad-
ság éltetője az anyagi és szellemi világnak egyaránt. 
A szabadság és a fejlődés közötti összeköttetés nem 
elgondolt valami: a nap nem szükségesebb a virágnak, 
mint a szabadság a szellemi, az anyagi élet fejlődésé-
nek. A magyarra nézve a szabadság nem az életnek 
módja, hanem egyenesen az életnek a feltétele. Törté-
nete a szabadságért folytatott küzdelmeknek lánczolata ; 
ihletett volt a pillanat, a melyben a költő honának tör-
ténelmét ebben a két-három szóban jutatta kifejezésre: 
„Szabadság! Itten hordozák véres zászlaidat." Farkas 
József az ellentétes áramlatok hullámait érezte és látta, 
milyen nagy dolog egy nemzet életében az, a mit sza-
badságnak neveznek, milyen nagy dolog, különösen akkor, 
ha az — nincsen! Érezte, hogy a szabadság szeretete 
keletkezett az ember teremtésével és élni fog, míg a föld 
ki nem hűl, élni fog és a legderekabb nemzeteknek leg-
féltettebb kincse marad mindvégig. Tapasztalatai és egy-
bevetései alapján érlelődött meg benne a meggyőződés, 
mely a nemes értelemben vett szabadságot, a szabadelvű-
séget konzervatív felfogással egyesíteni tudta s a mely 
humánus felfogásával annyira összhangban állott 

Az ötvenes években a nemzet figyelme és rokon-
szenve felekezeti különbség nélkül nagyobb mértékben 
fordult a szabadvizsgálódás egyháza felé. A politikai élet 
reménytelenségével szemben önkénytelenül a kálvinista 
templomok szószékére irányult a figyelem. Farkas József 
kora viszonyainak megértő szemlélője e tekintetben így 
tájékoztat: „Talán a reformáczió százada óta nem voltak 
oly érdekesek és oly élénk megfigyelés tárgyai a kálvi-
nista predikácziók, mint az ötvenes években. Ha a lel-
kész a hajnal vagy viradat szavakat, a felújúló tavaszt 
beleszőtte beszédébe, a közönség már kereste benne a 
hazára, a nemzetre vonatkozó allegóriát. Újult a hallga-
tók lelke, ha egy-egy ótestamentomiás zamatú, a zsidó 
nép történelmének egyik-másik szakát tárgyaló prédiká-
czió került napirendre. Olyan meghatottan hallgattuk a 
Fáraók kegyetlenségét, az egyiptomi fogságot; majd emel-
kedett a lelkünk, a mihez az volt a leczke, hogy az Isten 
Mózesben s az ékesnyelvű Áronban szabadítókat rendelt 
a maga népének. Hát egy nagypénteki és húsvéti predi-
kácziót a keresztrefeszített igazságról, az igazság és ár-
tatlanság diadaláról ki ne igyekezett volna meghallgatni? 
És mily szépek voltak énekeink! Oh azok a zsoltárok, 
hogy megtalálják az utat az emberek, a népek szívének 



minden húrjához ! Hozzád kiáltok, Uram — én is, nemze-
tem is — a nagy Ínségből, a nyomorúságból; ne hagyj 
elvesznem, én szabadítóm, én kőváram. Légy ítélőm, 
Uram! Nekem is, népemnek is, mert hűséggel jártam. 
Nem szokásból, nem gépileg, de lélekből imádkozott a 
gyülekezet. Ha lelkünk néha-néha csiiggedezett, elénekel-
tük a meggyőződés hangján: „Te benned bíztunk eleitől 
fogva," máskor együtt keseregtünk a „babiloni vizek mel-
lett raboskodó zsidó néppel". 

A jelen, a mult, eszményi lelkesedése hazájáért 
egyházáért Farkas Józsefet egyenkint és együttvéve mun-
kára sarkalta. A munkára tért a kecskeméti theologiai 
intézet nyújtotta neki, mely hamarosan tanárai közé vá-
lasztotta. 1857. év október hó 29-én kelt levelében a 
maga derűs modorában értesíti atyját a beiktatásról, a 
tanév megkezdéséről s miközben a levelet elolvassuk, mó-
dunkban van a fiatal, kezdő tanár egyéb viszonyait is 
szemügyre venni. „Megérkezvén Kecskemétre, így tudó-
sít, mindjárt hozzáfogtam egyrészt szobám bútorozásához, 
másfelől az iskolai^ előkészületekhez. Október 12-én volt 
az ünnepélyes Veni Sanctae, a mikor az iskolai nagy 
teremben Főtiszteletű Báthory úr mondott imát s a nagy-
számú közönség előtt engem s Peti József kollegát, mint 
új tanárokat bemutatott; ekkor előbb Peti állt fel, azután 
pedig én, mindenönk egy hatalmas beköszöntő beszédet 
mondott, mellyet a közönség éljenezve fogadott, ennek 
végeztével Báthory úr megerősített, végül az igazgató, 
Tóth Jóska mondott egy beszédet, ezzel az ünnepélynek 
vége volt, követvén azt egy nagyszerű ebéd. Október 
15-én megkezdtem én is az előadásokat, hetenkint adok 
12 órát, az egyháztörténelemből hat órát, a reformáczió 
történetéből Magyarországon hármat, sidó exegesisból 
hármat. Noha sok munkával megy, kivált eleinte, de most 
már mégis csak hozzászoktam; a folytonos munka közt 
napjaim meglehetősen telnek." 

A levélben intimebb személyi vonatkozású dolgok 
is vannak, a melyek, ha talán általánosabb érdeklődésre 
nem is számíthatnak, abból a rokonszenvből kifolyólag, 
a mellyel Farkas József pályájára visszatekintünk, figyel-
münket ki nem kerülhetik. Megemlékezik Kálmán öccsé-
ről, a ki egészen helyes fiú, szorgalmasan tanul, a hol 
lakik, szeretik („Muraközyék dicsérik"). „Csak egy külö-
nös baja van, teszi utána, mindkettőnknek — bár ez sem 
szokatlan — tudniillik pénzünk egyikönknek sincs. Ugyanis 
már Pesten meglehetős költségeink voltak, azonkívül 
Tatainak 100 pforintot kifizettem, szobámat bútoroztam, 
mely 80 pforintba került, többrendbeli könyveket vettem, 
hozattam, Kálmánnak szinte könyvek 6 pfrt, közelebb 
mindkettőnknek bakkancs stb. Ebédért csupán fizetek 
havonkint 14 pforintot, hát még a reggeli, vacsora? 
Csakhogy ezek nem dukálnak egy új professzornak. Szó-
val mindezekből kitűnik, hogy pénzünk semmi, adóssá-
gunk pedig igen sok. Kérnénk azért mindketten kedves 
Papámat, hogy ha lehet, minél hamarább legyen szíves 
bennünket egy tömött levéllel megörvendeztetni." 

Gondot okozhatott a fiatal tanárnak az előadásokra 

való előkészület. Nem az a 12 heti óra sok, de az elő-
adandó tárgyak anyaga adott sok munkát különösen egy 
kezdő embernek, a ki az iskolai padokból egyszerre a 
tanári előadószékbe lépett. Alkalmas könyvek hiányában 
még jegyzetekről is kellett hallgatói számára gondos-
kodnia. 

Helyzete egyébként sem volt rózsás. Ha arra nézve 
volt is reménye, hogy idők folyamán szorgalmas munkája 
útján belenő kathedrájába, de az már aggasztó volt, hogy 
maga az intézet is ingatag alapon állott. A kecskeméti 
theologiai intézetnek ügyei az 1857. óv táján bizonytalan 
helyzetbe jutottak. Ismeretes dolgok. Az ötvenes évek 
elején az akkori kormány figyelmét a dunamelléki egy-
házkerület papnevelő-intézetére is kiterjeszté s az ottani 
hiányok pótlását sürgeté. Kecskemét városa hathatós or-
vosságra gondolt: 1851 aug. 24-én évi segélyképen az 
intézetnek 1500 forintot szavazott meg. Ámde, hogy, 
hogy nem, az a hiba esett meg, hogy (később temérdek 
bonyodalom oka) az ajánlás visszavonatott. Volt tanács-
kozás, keresték a kivezető utat, ámde a helyzet nem 
változott, sőt idővel válságosabb lett, a mikor a kormány 
leirata megérkezett, mely szerint: „A kerületnek theolo-
gicuni semináriuma ott, a hol az a legtanácsosabb, még 
a tanév folyamán rendezve l e g y e n . . . ha szinte máshova 
is kellene a nevezett intézetet állítani." 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
A Gusztáv Adolf-Egyesület központi elnöksége az 

1914. ós 15-ik évről szóló jelentése szerint a világháború 
daczára sem a megoldandó feladatok, sem a beérkezett 
és felajánlott adományok tekintetében nem volt hanyatlás 
észlelhető. A fiókegyletek száma volt 1914 végén 2136, 
a nőegyleteké 723. Utóbbiak szeretetadománya volt 1914 
végén 7466 s 1915 végén 7603 márka. Előbbit az ev. 
templom berendezésére Rómának, utóbbit Lengyelország 
ev. gyülekezeteinek ajánlották fel. Adományokban befolyt 
a központi pénztárba 1.765,553'60 márka, az előző évben 
1.712,059*03 márka. Az eddig segélyezett templomokból 
fölavattatott 20, paplakokból 4, iskolákból 3 s 11 ú j 
templomnak alapját vetették meg. A háború végével nagy 
feladat vár az egyesületre a háborús vidékek sokat szen-
vedett diasporális ev. egyházközségei megmentésében és 
újjászervezésében. Hogy szeretetművét annál jobban gya-
korolja, a háború végén külön folyóiratot is ád ki. Bizony 
nálunk Magyarországon is az orosz és az oláh dúlta 
megyékben nagy munka vár reá az ev. gyülekezetek 
romjainak fölépítésében. 

Poroszország ev. egyházi élete is a világháború 
nyomása alatt áll. Erősen megapadt, a születések folytán 
a keresztelések száma. Így az utolsó békés évben : 
1913-ban Berlinben ós Brandenburgban még 107,000, 
1914-ben már csak 103,112 s 1915-ben 92,561 gyer-
meket kereszteltek. Magában Berlin városában az utolsó 
három év alatt a keresztelések száma 28,297-ről 26,644, 



illetve 26,726-ra apadt. A konfirmándusok létszáma né-
mileg emelkedett. 1913-ban volt 95,454, 1914: 95678 s 
1915 : 96,901 a konfirmándusok száma. Majd egy évtized 
mnlva itt is érezteti káros hatását a világháború bor-
zalma. Az esketésekben is nem az egyházi szertartás 
mellőzése, hanem a háború miatt apadás észlelhető. 
1913-ban 31,489, 1914: 26,290 s 1915: 21,357 volt az 
esküvő párok száma, Az úrvaesorázók száma volt 1913-ban 
1.117,337, 1914: 1,132,961 s 1915: 1.175,060. A beteg 
úrvaesorázók számát a katonai kórházak szolgáltatták. 
Temetés volt egyházi kísérettel 1913: 55,422, 1914: 
60,688 s 1915: 64,636 hasonlóan a kórházak részvéte-
lével. Az áttérések ós kilépések statisztikája a világ-
háborúban szünetel. így érezteti az Európa öngyilkos-
ságával határos világháború a maga hatásait az egyházi 
élet összes ágaiban. De megnyitja majd nekünk a Bal-
kánt az óhajtott ós várva várt világbéke idejében. Erről 
már jó lesz előre is gondolkozni, 

A szász királyság vallásfelekezeti viszonyairól a 
legújabb népszámlálás hivatalos statisztikai adatai alapján 
az 1871—1910. terjedő időközben Luthardt lapja, az 
„Alig. Ev. Luth. K.-Ztg.", a következőket í r ja : „A jelzett 
időszakaszban Szászországban a lakosság száma 2.556,510-
ről 4.896,661 lélekre emelkedett és pedig az evangéliku-
sok 2.484,070-ről 4.501,510-re (a lakosság 81'2 %), a 
római katholikusok 53,643-ról 233,872-re, a reformátusok 
9347-ről 16,53l-re, a német katholikusok 3015-ről 4140-re, 
az anglikánusok 452-ről 829-re, a görög katholikusok 
554-ről 2151-re, az izraeliták 3364-ről 17,587-re s az 
„egyéb hivők" 1052-ről 30,029-re emelkedtek. Utóbbiak 
között szerepelnek a mennoniták, baptisták, methodisták, 
disszidensok s a felekezeten kívül állók." Mint látjuk, a 
kis Szászország a leglutheránusabb ország s mégis róm. 
kath. királyi udvara van. A lengyel korona kedvéért tért 
át annak idején a jellemileg épen nem erős Ágost a róm. 
kath. egyházba. így Drezda városának máig is egyetlen 
róm. kath. temploma az udvari templom. 

Gyurátz Ferenczröl, mint lelépett dunántúli ev. 
püspök főpapi egyéniségéről s főleg áldásos egyházi és 
irodalmi munkásságáról jól ismert forrásból melegen em-
lékezik meg Luthardt lapjának legújabb száma. Szép és 
kegyeletes dolog a megemlékezés és tájékoztatás, főleg 
a német prot. sajtóban, a melyet annak idején mi is oly 
sok elismeréssel folytattunk a mi hazai egyházi és iro-
dalmi viszonyainkról, míg nem egy buzgó ev. lelkész 
denuncziálása vette ki azokat kezünkből. Ma ezt szeren-
csés kézzel folytatja Daxer pozsonyi és Rácz L. sáros-
pataki tanár. E tájékoztatásra máig is szüksége van 
közjogi tekintetben is a német prot. külföldnek, sőt még-
oly illusztris tudósoknak is, mint p. o. Wundt, Eucken 
s legújabban Baumgarten. Örömmel és elismeréssel je-
lezzük e dolgokat. Sz. M. 

I R O D A L O M . 

Távíratmegváltásí lapok % üdvözlésekhez és 
részvét kifejezé-

sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám). 

Mens sana in corpore sano. 

Ez a czíme annak a kis füzetnek, melyet Gombos 
Ferencz losonczi ref. vallástanár írt. Nemes, komoly, 
testvéri szóval fordul a diák-ifjúsághoz s annak egy hi-
hetetlenül elharapódzott szexuális kicsapongása: az ona-
nia ellen küzd. Gombos Ferencz egyik tagja annak a 
lelkes csoportnak, a mely Keresztyén Diákszövetség el-
nevezés alatt munkálkodik ifjúságunk valláserkölcsi fel-
emelésén. Ismeri a diákságot s tudja —- fájdalom : jól 
tudja! —, hogy mik annak a nyomorúságai. Füzetével 
foglalkozott valamennyi egyházi lapunk s megállapí-
tották, hogy a szerző jó munkát végzett. Ezt mi is kon-
statáljuk s ezzel- rendben is volna a dolog, ha nem ve-
gyült volna a helyeslők kórusába egy aggodalmaskodó 
hang, a mely óvatosságot ajánl s azt mondja, hogy ne 
adjuk addig közkézre Gombos füzetét, míg a pedagógu-
sok meg nem állapodtak abban, hogy a nemi felvilágo-
sítás helyes ós szükséges. 

Megérdemli az ügy, hogy egy-két szót veszteges-
sünk reá. 

Mindenekelőtt leszögezzük, hogy a „Mens sana . . 
nem arra a lapra tartozik, a melyen nemi felvilágosítás-
ról lehet szó, mert az említett kicsapongás tényét nem 
ismerteti, nem írja le, hanem csak általánosságban szól 
róla, mint a mely bűn és betegség egyszerre, s olyan 
betegség, melynek az akarat az orvosa. Tehát ne fél-
jünk, hogy ez a füzet valakit bűnre csábít. Nincs olyan 
egészséges ifjú, a ki megkíván — egy betegséget. 

A mi azt az ajánlatot illeti, hogy várjunk, míg a 
pedagogusok megállapodnak: hát a pedagogusok innen-
onnan csaknem két évszázad óta töprengenek, talán 
Rousseautól Foersterig s az alatt az ifjú nemzedék soro-
zata vígan pusztul a szexuális elvadulásban. Nem vagyunk 
hívei a derűre-borura való felvilágosításnak s tiszteletre-
méltónak tartjuk a felvilágosítás ellenségeinek bizonyos 
mértékig jogosult aggodalmát. De az ifjúság mai lég-
körében, a mely tele van felelőtlen „felvilágosítókkal", 
egész szívvel pártjára állunk minden nevelőnek, a ki 
felelősséggel küzd az ifjúság szexuális neveletlensége 
ellen. Még ott is, a hol mindent meg tudnak tenni a 
kártékony hatások kiküszöbölésére: a legjobb családok 
gyermekei is megkapják a nemi felvilágosítást „házhoz 
szállítva", a mikor a kocsis káromkodik és vieczel, vagy 
megkapják az utczán és tanulótársaiktól. Minden nevelő-
nek ismernie kell a gyerekek vásott rajzait s tudnia 
kell. hogy az sok olyan dolgot tud, a miről nevelőjének 
soha számot nem ad, pláne a mai iskolarendszerünk 
mellett, a mely olyan merev, mintha kardot nyelt volna 
s hírét se hallotta a kicsinyekhez lehajolni tucló atyai 
szeretetnek s mindenekfelett: a komoly és nemes, de 
baráti hangnak! Valljuk, hogy & puszta felvilágosítás 
fejvesztett gondolata a pedagógiának, ha nem előzi meg 
gondos preventív munka: czéltudatos ós kemény jellem-



nevelés. De a mikor ilyen ragályszerűen elharapódzott 
mételyről van szó, mint a mi ellen a „Mens sana" küzd: 
még azt is jogosultnak és szükségesnek tartjuk, hogy 
ez a küzdelem legalább röpiratokkal történjék, még akkor 
is, ha ezt az írást az arra hivatottak ügyetlen vagy felü-
letes munkával propagálnák az ifjúság körében. 

Gombos Ferencz vállalkozása előtt különösen abból 
a szempontból emelünk kalapot, hogy füzete egy aka-
ratlan, néma vád minden hivatásos nevelő ellen. Mert 
a míg a tantervnek, vagy módszertannak sokszor nevet-
séges detailkérdéseitől hangosak a pedagógia berkei, 
addig a kor egyetemes érzékisége és élvezethajhászata 
közepette pusztuló generácziók láttára az ifjúság szexuális 
erkölcsisége érdekében semmi se történik sem az elméleti, 
sem a gyakorlati pedagógia terén. 

Ha valami kívánni valót akarunk hangoztatni a 
„Mens sana" ellen, az legfeljebb csak annyi, hogy mi 
még komorabb és rikítóbb aláfestéssel tárgyaltuk volna 
a szóban lévő bűn következményeit, hogy az egész kér-
dést — Rousseauval szólva — a „halál képzetei borítsák 
be a szomorúság fátyolával, a mely lehűti a képzelődést 
és elfojtja a kíváncsiságot". 

A füzetet melegen ajánljuk a pedagógusok ügyei-
mébe. Ára 14 fillér. Tömeges rendelésnél jelentékeny 
árengedmény. Megrendelhető a szerzőnél, Losonczon. 

Fiers Elek. 

Az „Ola jág" októberi füzete dr. Patay Pál szer-
kesztésében a következő tartalommal jelent meg: Isten 
népe. Dr. Patay Pál. Az élet eredete. (II. Tanulmány.) 
Darvas Barnabás. Tagore Rabindranath költeményeiből. 
Ford. T. B. Figyelő. Évforduló a Család utczai kórház-
ban. —r —s. Á Miatyánk. Fordítás németből. Az imád-
ságról. Fosdich E. H. Hirek. Csendes perczekre. 

A Debreczeni Lelkészi Tár felelős szerkesztő dr. 
Lencz Géza, társszerkesztő dr. Varga Zsigmond) szep-
temberi számának tartalma: Deák János : Az ótestamen-
tomi írásmagyarázat, Izrael története és az ótestamentomi 
bibliai theologia újabb irodalma és problémái. Dr. Bal-
tazár Dezső: Az önfeláldozás kötelessége. Bányay Sán-
dor : Ifjúsági tanítás. (Háborús.) Bodor János: A keresz-
tyénség életforrása. (Reform, emlékünnepén.) Erdős Ká-
roly : Békesség Krisztusban. Haypál. Benő: „Legyetek 
erősek az Úrban". Nagy Lajos : A próba. (Homilia.) 
Zoványi Jenő: A reformáczió művelődéstörténeti jelen-
tősége. 

Az „ I g e h i r d e t ő " (szerkesztik: Révész János és 
Soltész Elemér) októberi számának tartalma : Kiss Samu : 
Borúra derű. (Vasárnapi.) Erdélyi Imre: Nép sokasága, 
nép elfogyása. (Háború idején.) Dómján Elek : A szeretet 
maga az élet. (Vasárnapi.) Mészáros János: Isten országa 
küszöbénél. I. (Úrvacsoraosztást megelőző vasárnapon.) 
Mészáros János : Isten országa küszöbénél. II. (Úrvacsora -
osztás napján.) Soltész Elemér: Haszontalan szolgák 
vagyunk. (Reformácziói.) Csernák Béla: A reformáczió 
isteni kijelentés. 

Előfizetési felhívás. Lukácsij Imre dunavecsei ref. 
lelkész előfizetést hirdet Egyházi beszédeinek II. kötetére, 
a mely 28 beszédet tartalmaz és a debreczeni Hoffmann 
és Kronovitz czég kiadásában jelen meg. A fűzött pél-
dány ára 4*50, a kötötté 6 K. 

A tiszavárkonyi ref. egyház keletkezésének és 
temploma építésének története. Első főgondnoka, Böször-
ményi Pál feljegyzéseiből közre adta Benkő Imre ny. 
nagykőrösi főgimnáziumi tanár. Ára 1 K, a mely összeg 
egészben a tiszavárkonyi templom helyreállításának költ-
ségére fordíttatik. A ki e füzetkét megveszi, mondja a 
szerző előszavában, egy-egy téglácskával járul hozzá a 
kicsiny és erőtelen gyülekezet roskadozó 100, évvel ez-
előtt épült templomának helyreállításához. 

EGYHÁZ. 

Egyházkerületi közgyűlés. Egyházkerületi közgyű-
lésünk f. hó 14-én d. e. 10 órakor nyílt meg. Az előző 
napokon voltak a bizottsági ülések. A gyűlés lefolyásáról 
jövő számunkban emlékezünk meg részletesen, most la-
punk vezetőhelyén a püspöki jelentésből közöljük ennek 
szép bevezető részletét. 

Szavazatbontás. Az egyházkerületi szavazatbontó-
bizottság, mint azt annak idején jeleztük, szűkebbkörű 
szavazást rendelt el a kerületi aljegyzői- állásra legtöbb 
szavazatot nyert két jelölt, dr. Kováts István theol. tanár 
és Kuliffay László abai lelkész között. A püspök elnök-
lete mellett összeült bizottság f. hó 11-én bontotta fel a 
274 egyház részéről beérkezett 332 érvényes szavazatot, 
a melyből dr. Kováts Istvánra 177 és Kuliffay Lászlóra 155 
esett s így 22 többséggel lapunk társszerkesztője válasz-
tatott meg aljegyzőül. 

Egyházi értekezlet. A Dunamelléki Egyházkerület 
október 14-én d. u. 5 órakor a theol. akadémia díszter-
mében egyházi értekezletet tartott a következő program-
mal: Közének. 37. dicséret 1. verse. Előfohász. Elnöki 
megnyitó: Bernát István dr., az értekezlet vil. elnöke. 
Elnöki jelentés az értekezlet ügyeiről, előterjesztette Szőts 
Farkas dr., az értekezlet leik. elnöke. Egyházunk a há-
ború után cz. alatt felolvasást tartott B. Pap István, 
theol. tanár. Elnöki zárszó. Közének, a XC. zsolt. 1. verse. 
Fohász. A felolvasást eszmecsere követte. 

A Kálvin-téri ref. templomban minden este 6 óra-
kor istentiszteletet tartanak. Á mult héten minden este 
dr. Szabó Aladár prédikált sorozatosan a reménységről, 
a következő czímek alatt: 1. Milyen reménység az,mely 
meg nem szégyenít? 2. A reményteljes felfogás fontos-
sága és szépsége. 3. Hogyan születik az emberi szívben 
az igazi reménység? 4. Á reménység sötét ellenségei. 
5. A reménység megdicsőülése. — A következő hetekben 
minden kedden, csütörtökön és szombaton lesz prédiká-
czió az esti istentiszteleteken. 

Hírek Nagykörösről. A ref. egyh.-tan. a két lelkésznek 
500—500 K drágasági pótlékot szavazott meg erre az esz-
tendőre. A képezdei családos tanároknak minden gyermek 
után 100—100, Ricsey György h. tanárnak 200 K-t, a ta-
nítók részére minden gyermek után 50—50 K-t, az iskola-
szolgáknak egyenkint 100—100 K-t szavazott meg drá-
gasági pótlékul. — Az erdélyi menekültek részére az okt. 
1.-én tartott istentisztelet alkalmával 49'20 K perselypénz 
folyt be a nagykőrösi ref. templomban. Ezenkívül e czélra 
adakoztak a lelkészi hivatalon nyitott íven: Patonay De-
zső 50, B. Tóth Ferencz és neje 50, Mészöly Ferencz 
ny. igazgató 20, Horváth József tanár és neje 20, özv. 
Nyikos Ferenczné 20, Zs. Tóth Albert egyházi pénztár-
nok, hadbavonult főhadnagy neje 20, dr. Joó Imre ny. 
tanár és neje 10, Egy fiatal leány 7, Székely Istvánné, 
Gál Pál és neje, Becser István 4—4, N. N. és Kaszap 
László 2—2 K. Összesen a perselypénzzel 260"20 K. — 



tam, hányadán vagyok. A kapitányság udvara déli '/, 1 
órakor —- délután három órára volt csak kitűzve a döntő 
koronatanács — zsúfolásig tele volt a magyar-osztrák és 
német kolónia vezető-fórfiaival. Senki sem tudta, mi fog 
történni velünk. Este 8 óráig álltunk így az udvaron, 
akkor megjelent egy rendőrtisztviselő, egy hosszú név-
sorral a kezében és olvasni kezdett. Sorra vett mindnyá-
junkat és a szerint, hogy milyen feljegyzéseik voltak 
rólunk, a börtönbe, vagy internálási helyre küldöttek. 
Én a börtönbe kerültem. Fogságom tizedik napján újra 
a kerületi kapitány elé vittek, a ki közölte velem, hogy 
a holland követ háromszori közbenjárására megenged-
ték, hogy feleségemmel együtt az aznap induló diplomata-
vonattal én is távozhassam Bukarestből. Megkértem a 
kapitányt, hogy internáljanak engem is, mert híveim 
körében akarok maradni. A kapitány így felelt: — Nagy-
tiszteletű úr, Ön a fejével játszik. Ha nem hagyja el 
ma a várost, mi nem állunk jót semmiért. Megkérdeztem 
a kapitányt, hogy tulajdonkép mi a bűnöm ? A kapitány 
csöngetett és behozatott egy hatalmas iratcsomót és rá-
mutatva az iratcsomóra. így szólt: — Ez az Ön bűn-
lajstroma ! -— Mi van ezekben az iratokban ? — kér-

Hadiezélokra három harangot vittek el a ref. templom 
tornyából. A nagy harangot, melyet 1718-ban öntetett a 
város s a melynek súlya 1227 kg. volt, azután a 856 kg. 
súlyú s 1791-ben készült úgynevezett kis harangot s 
aztán az 1813-ban öntött 64 kg. súlyú úgynevezett Csen-
gőt. A három harang súlya 1647 kg. volt, a miért a 
katonai kincstár 6588 K-t fizetett kárpótlásul, illetőleg 
váltságul. Mikor az utolsó harangot is elvitték, a gyiile- karmai 
kezet megható istentisztelet keretében búcsúzott el a ha-
rangoktól. Patonay Dezső lelkész könyekig megható remek 
imát, Bakó József lelkész alkalmi beszédet mondott. 

A bukaresti magyar reformátusok lelkésze: Már-
ton Árpád a napokban az egyik diplomata vonattal haza-
érkezett, s a 8 Orai Újság riporterének a következőkben 
mondotta el Romániából történt viszontagságos mene-
külését: „Augusztus 26-án, de már az előbbi napokon is 
nyíltan beszélte mindenki, hogy Románia hadüzenete a 
monarchia ellen küszöbön áll. Szombaton különösen 
izgatott volt a hangulat. Jónak láttam felkeresni követ-
ségünket, hogy ott informácziót szerezzek, liiveim tájékoz-
tatására. A követségen közölték velem, hogy a helyzet 
megnyugtató, csak a csőcselék lármáz, semmi baj és 
veszedelem nem fenyeget. Ugyanekkor a követségen 
meghagyták nekem, hogy másnap, vasárnap tartandó 
prédikácziómban hirdessem ki a híveknek, hogy a ma-
gyar iskolákban a beiratás szeptember 1-én kezdődik. 
Másnap híveim is nagyon nyugtalanok voltak, egyesek, 
a kik a városon kívül laktak, elbeszélték, hogy egész 
éjszaka csapatokat, ágyúkat és municziót szállító kocsikat 
láttak vonulni a magyar határ felé. Én belső sugallatnak 
engedve, prédikácziómban elmondtam híveimnek, hogy 
nehéz, komoly idők következnek, nem tudom, viszont 
fogom-e valaha látni ezt a szép, több mint egy évszá-
zados múltra visszatekintő templomot, búcsúzom híveim-
től is, inert ki tudja hová sodor bennünket az idők vihara. 
Prédikáczióm végén a követségtől kapott utasítás szerint 
bejelentettem, hogy a beiratások szeptember 1-én kez-
dődnek. Prédikáczió után hazamentem és délben 12 óra-
kor a kerületi kapitányság egy tisztviselője jelent meg 
lakásomon és felszólított, hogy egy kis hivatalos ügy 
elintézésére azonnal menjek vele a kapitányságra. Rögtön 
gyanút fogtam és pénzemet, az egyház pénzét is és* 
néhány fontos iratot gyorsan átadtam a feleségemnek és 
ezzel elindultam. Mikor a kapitányságra értem, már tud-

helyen felütötte az iratcsomót és szószerint felolvasta 
egy 1912. óv májusban tartott prédikácziómat, melyet 
román hazafias szempontból kifogásoltak. További bű-
neimre nem voltam ezek után kíváncsi és beláttam, hogy 
miután híveimnek hasznára és szolgálatára tovább nem 
lehetek, legokosabb, ha igénybe veszem a holland követ 
igazán önzetlen faradságát és menekülök az orvtámadók 

közül." 
„Bangha páter prédikál. ' Ilyen és hasonló czí-

meken, alczímekkel tarkítva, hasábos riportok jelentek 
meg a fővárosi estilapokban arról a tényről, hogy az 
ismert jezsuita páter ismét megkezdte szokásos téli kon-
ferenczia-beszédeit a Jézus Szent Szíve templomban. Bő 
kivonatban közlik az idei első beszédét, élénken kom-
mentálják a háború okaira vonatkozó véleményét, le-
szögezik a hosszú okfejtés csattanóját: „Állítsátok vissza 
a pápa világi uralmát s huszonnégy óra alatt vége a 
világháborúnak". Nem czélunk most fejtegetni, hogy a 
pápák nem mindig voltak ily békés természetűek, mert 
volt hadviselő pápa is. Nem irigyeljük a pátertől a reklá-
mot sem. Sőt gratulálni szeretnénk a kongregácziók töké-
letes organizácziójáért, a melynek elér a keze a napisajtó 
redakczióiba is. Es most itt arra a szégyenteljes állapotra 
gondolunk, hogy a fővárosi református istentiszteletek 
sorrendjéről szóló tudósítást a papírkosárba dobják napi-
lapjaink. kivéve Az Újságot és a Budapesti Hírlapot. 
Volt lap, a melyik nem adott helyet a Keresztyén Ifjú-
sági Egyesület hadifogoly-gyámolítójának, a mikor az 
közérdekből publikálni akarta az általa felkutatott foglyok 
czímeit. Miért nem adott helyet ? Mert nem volt ínyére 
az egyesület vallásos czíme. A katholikus modern szer-
vezettség megmutatta, hogy lehet segíteni az ilyen rossz-
akaratú mellőzéseken! Hol van az az öntudatos, szerve-
zett kálvinista közönség, a mely megköveteli, hogy az 
előfizetéseivel támogatott napilapok tájékoztassák őt az ő 
egyháza dolgairól is ? De ha mi tömör egységről, a kál-
vinista társadalom szervezéséről, Kálvin-Szövetségről be-
szélünk, némelyek azt mondják: minek a ' ? . . . 

A felsöszabolesi ref.. egyházmegye mult hó végén 
tartotta közgyűlését Kisvárdán Vass Mihály esperes és 
Jármy Béla gondnok elnöklete alatt. A szokásos ügyek 
mellett a nagyfontosságú munkákról, tervekről is tárgyalt 
a közgyűlés. Ilyenek voltak: a legátusi intézmény fel-
karolása, anya-csecsemő védelem, nyári menhelyek, iskola-
látogatási szabályok, a háború népnevelői hatása, polgári 
leányiskolák felállítása Nyíregyházán és Kisvárdán, egy-
házi belhivatalnokok betegsegélyezési ügye. Szóba került 
a konventi iroda újjászervezésének eszméje is, t. i. hogy 
legyen a világi előadó mellett egy lelkészi is. Bizony ne 
csak adminisztráczionális ügyek kerüljenek a zöld asz-
talra ! 

A budapesti ev. magyar egyház Raffay Sándor 
kezdeményezésére szép intézményt létesített a mult va-
sárnap megnyílt szeretetházzal, a mely egyszersmind dia-
konisszaképző-intézet is lesz. Egyelőre négy próbatestvér 
szolgál a szeretetházban. A megnyitó-ünnepélyen Raffay 
Sándor, az intézet lelkésze, dr. Mágócsy-Dietz Sándor 
egyházfelügyelő és dr. Moravcsik Ernő, a kormányzó-
bizottság tagja mondottak beszédeket, az utóbbi melegen 
üdvözölte a lelkészt abból az alkalomból, hogy ilyen ál-
dásos működéssel örökítette meg pappá avatásának 25. 
évfordulóját. 

A lelkészek és a mezőgazdaság. A földmívelésügyi 
miniszter a Magyar Gazdaszövetség megkeresése folytán 
92544. sz. leiratában közölte, hogy minden lelkész, a ki 

deztem a kapitánytól. A kapitány úgy találomra ^ javadalma egy részét házilag kezelt földbirtokból nyeri, 
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őstermelőnek tekintendő s a mezőgazdáknak járó gabona-
készlet őt is megilleti. 

Az erdélyi menekült lelkészek részére újabban 
adakoztak: Kákics 54, Tass 12'50, Gerjen 12, Sebestyén 
Jenő 10, Kájel Endre és Papp József tábori lelkészek 
Brünnből 20—20 K. Eddig befolyt 1482.60 K. Kiadatott 
segélyként 1404 K. 

A vakok bibliáira Kiss József esperes Pápáról 
10'30 K-t küldött, mint az alsó szőllősi ref. gyülekezet 
adományát. 

ISKOLA. 

Alapítvány. Néhai neszmélyi Papp Imre nyug. tör-
vényszéki bíró, ref. egyházi presbiter emléke megörökí-
tésére gyermekei, úgymint* Papp Kálmán huszárőrnagy, 
Papp Gyula min. számtanácsos és Papp Róza, nemesoroszi 
Mocsy László földbirtokos neje 600 K-ás ösztöndíjalapot 
tettek a nagykőrösi főgimnáziumnál. 

Nagykőrösön a főgimnáziumba 305 tanuló irat-
kozott be, a tanítóképző-intézetbe pedig 43. Minthogy a 
katonai főparancsnokság központi kórházat rendeztetett 
be Nagykőrösön, erre a czélra a főgimnázium és képezde 
épületeit vette igénybe, a melyeket a presbitérium em-
berbaráti ós hazafias készséggel bocsátott a kórház ren-
delkezésére. A főgimnáziumot ennélfogva a régi képezdei 
helyiségbe s az ott elhelyezett internátusba, a képezdét 
pedig a Szalay Pálné-féle alapítványi elemi iskola épüle-
tébe helyezték el. 

Értesítés. A nagyenyedi Bethlen-kollégium igazgató-
sága értesíti az érdekelt szülőket és növendékeket, hogy 
úgy a főgimnáziumában, mint a tanítóképző-intézetében 
az 1916—17-ik iskolai év 1916 október 15-ón fog meg-
nyílni. A beiratkozások október 13. és 14. napjain tör-
ténnek. A javító-, pótló- és fölvételi vizsgálatok október 
12-én. A tanítás október 16-án reggel 8 órakor meg-
kezdődik. 350 növendék részére internátus és köztartás 
(konviktus) van szervezve, iskolai díjak 30—140 K, 
internátusi d í jak: 20—120 K, élelmezési díj 414 K-ban 
van megállapítva egész évre. 

EGYESÜLET. 

A Loránlffy Zsuzsanna-Egyesület a mult héten is 
folytatta, egyelőre be is fejezte azt a jó szolgálatot, a 
melyet az erdélyi menekült nők felruházása terén eleitől 
kezdve oly nagy tapintattal teljesített. Több mint 500 
családot, nőt és gyermekeket láttak el a theol. akadémia 
társalgójában felső- és alsóruházattal. — Ezzel kapcso-
latban emlékezzünk meg arról a szolgálatról, a melyet az 
Egyesület a menekültek ebéddel való ellátására nézve 
végez a rendelkezésére bocsátott segélyből. A városligeti 
fasori VI—VII. kerületi paróchiális deremben naponkint 

200 menekült kap jó, ízletes ingyenebédet. A jegyek, 
ételek kiosztásában az Egyesület tagjain kívül ott láttuk 
a szeretet szolgálatában Kovács Emilt, a paróchiális kör 
lelkészét egész családjával. A maradékokból jut azoknak 
a szegényeknek is, a kiknek nincsenek jegyeik. 

A budapesti evangéliumi egyesületek e hó 13., 
14., 15-ón konferencziát • rendeznek, a melynek pro-
grammja a következő: Jézus Krisztus a történelemben. 
Bibliatanul mány. Előadó: Takaró Géza. Csendes óráink 
fontossága. Előadó: özv. Misley Sándorné. A világhoz 
való viszonyunk. Előadó: dr. Molnár Gyula. — Jézus 
Krisztus a hivő lelkében. Bibliatanulmány. Előadó : ifj . 
Benkő István. Munkások nevelése. Előadó: Megyercsy 
Béla. Hogyan tartsuk ébren magunkban az örvendezés 
és hálaadás lelkét? Előadó: Vargha Gyuláné. — Jézus 
Krisztus egyháza életében. Bibliatanulmány. Előadó: dr. 
Kovács Lajos. Evangéliumi mozgalmaink és egyházaink. 
Előadó: dr. Szabó Aladár. Önállóság a keresztyén életben. 
Előadó : Deme László. Záróbeszéd. Tart ja: ifj. Victor János. 

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság folyó évi 
október hó 18-án d. u. 5 órakor a ref. theol. akadémia 
könyvtártermében (IX., Ráday-u. 28 sz., földszint) igaz-
gatóválasztmányi ülést tart. Tárgysorozat: 1. Jelentés a 
májusi választmányi ülés határozatairól. 2. Jelentés a 
kiadványokról. 3. Élszámolás a kiadványokról. 4 A nyom-
dai árak emelkedésének bejelentése. 5. A felsőszabolcsi 
egyházmegye határozata a prot. ifjúsági lap megindítása 
tárgyában. 6. Ugyanannak indítványa a reformáczió 400 
éves évfordulóján kiadandó füzet tárgyában. 7. A „Ma-
gyarországi Bajtársi Szövetség" felhívása. 8. A buda-
pesti ref. főgimn. konfirmált ifjak egyletének kérelme. 
9. Jelentés a pénztár allapotáról. 10. Esetleges indítványok. 

A Protestáns Országos Árvaházban a következő 
Erdélyből menekült gyermekek találtak menedékhelyet, 
a kik keresik szülőiket, illetve hozzátartozóikat. 1. Ko-
vács Erzsébet Újszékelyről (Udvarhelymegye), atyja a 
harcztéren van, anyja eltűnt. 2. Kovács Erzsébet, előbbi-
nek testvére. 3. Knorr Hermina Brassóból, atyja a harcz-
téren van, anyja csecsemő gyermekével vidékre menekült. 
4. Knorr Waldemár, előbbinek testvére. 5. Bardócz Ida 
Nagybaczonból (Háromszékmegye) apátlan, anyátlan árva. 
6. Gergely Adolf Szelistyéről (Szebenmegye), reáliskolai 
III. o. tanuló, atyja a harcztéren van, anyja meghalt. 7. 
Gergely Zelma pol. isk. tanuló, előbbinek testvére. 8. 
Lindner Ede Kovásznáról, gimn. I. o. tanuló, keresi 
szülői hollétét. 9. Gere Gyula Brassóból, gimn. 1. o. 
tanuló, atyja a harcztéren van, anyja meneküléskor el-
szakadt tőle. 10. László Vilma Kőhalomról (Nagylui küllő 
megye) polgári isk. IV. o. tanuló, atyja, ki tanító, 18 
hónapi katonai szolgálat után hadikórházban fekszik, 
anyját Balatonlellén telepítették le. Az itt említett mene-
kültek javára köszönettel fogad szeretetadományokat az 
árvaház igazgatósága (Budapest, VII., Szegényház-tér 1.). 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület (Üllői-út 16/B. I. 5) munkarendje az 1916/17. tanév 



első felére. Tanulmányok és viták. Október 14-től kez-
dőelőleg deezember 16-ig minden szombat este ' / .7-kor 
az Egyesület helyiségében. Október 14. A biblia örök 
modernsége. Előadó: Deme László. Október 21. Az em-
ber származása. 1. Küzdelem az életért. Előadó: Benkő 
István. Október 28. Az ember származása. II. Küzdelem 
a mások életéért. Előadó : Benkő István. November 4. 
Az ember származása. III. A íiziologiai és etikai evo-
luczió kapcsolódása. Előadó : Benkő István. November 11. 
A nemi kérdés orvosi szempontból. Előadó : Rényi György. 
November 18. A nemi kérdés nemzeti és társadalmi 
szempontból. Előadó: Megyercsy Béla. November 25. 
A nemi kérdés az egyéni élet szempontjából. Előadó: 
Deme László. Deezember 2. A keresztyénség és a tár-
sadalmi fejlődés. Előadó: Victor János. Deezember 9. 
A modern irodalom válságai. Előadó: Muraközy Gyula. 
Deezember 16. Karácsonyi ünnepély az Egyesület Hölgy-
bizottságának rendezésében. — Diákteák. Október hó 
19-től kezdve minden csütörtökön d. u. 1/26—T-ig egye-
sületi tea-délután az Egyesület helyiségében. Egy tea 
ára 30 fillér. Tagok és vendégek találkozója. — Tanul-
mányi körök. Október 10-től kezdődőleg minden kedden 
este 7—£-ig, minden vasárnap d. e. 11—12-ig ós kí-
vánságra bármely más időben alakítandó tanulmányi kö-
reinkben a diákság világnézeti ós morális kérdéseit tanul-
mányozzuk evangéliumi megvilágításban. E körök az 
Egyesület helyiségében tartatnak. 

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

HIRDETESEK. 

E R Z S É B E T R I R A L Y N E 5 Z A L L O 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m - u t c z a 5 s z á m . 
liégi j ó h í r n e v ű c sa l ád i szál ló , c s e n d e s fekvésse l u b e l v á r o s 
köz u n t j á b a n . A m u l l é v b e n t i j o r . nm épül.1 m i n d e n m o d e r n 
k é n y e l e m m e l ICÍSZCI-PU h a t e m e l e t e s házza l b ő v ü l t . — Szoba-
á r a k 3 k o r o n á t ó l . S z a b ó I m r e , szállodás. 

CSUHA ANDRÁS 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

R1EGER 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 József i end lovagja. 

párisi , bócsi, pécsi stb. kiáll í tásokon kiliin-
X'LVE. Kedvező lizetési feltételek mellett ki-
váló, tisZia légnyomású, cső rendszerű (pneu-
mulikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít 
40 év óla 2i'00-nél több orgonát szállí tott , 
közte a király orgonáját , a ine.y mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb urgonája (80 vál-
tozatú, vilianycröre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a leginérsékel tebb 
j i ban teljesít . Orgona jóka rban tar tását el-
vállalja. Katalógussal , tervezetekkel és ra j -
:: zokkal kívánatra d í jmentesen szolgál : 

STOWASSER J. 

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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

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

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

í\ú maQYar — villamos erőre ímentoel! — 
cs. és kir .'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, I I , Lánczíhd-u, 5 . sz, Gyár : Ontöház-u, 2 . sz, 
Továbbá ajánlj a saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
miroa-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

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

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és rak tár . 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban - • • • 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

! ! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ara K 

H i t ü n k hőse i a XVI. s z á z a d b a n . írta dr. Pruzsinszky 
Pál 3 — 

A k a r s z - e d i a d a l m a s k o d n i . ír ta C. Skovg&ard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál ÍJ.— 

A v a l l á s é l e t e . í rta dr Szőts Farkas '{, 

Koszorúfüzeteh: 
201. A t u d á s f á j a . í r ta Takács Mihálv . 
202. Az é l e t b e s z é d i b ő l . í r ta V. Sípos Ida 
203. Utolsó ó r á b a n . í r ta Ujlaky Vilma . . . 
204. A j a p á n o k a p o s t o l a Irta Marjay Károly 
205. S z a b a d o s J o l á n . írta Szabó Miklós . . 
206. Az ö r e g e m b e r . ír ta Lengyel Gyula . . 
207. A k i k a z I s t e n t s z e r e t i k . í r ta Fejér Endre 
208 
209 

218 
219. 
220. 

- 10 
.10 
.10 

- . 1 0 
- 10 
- 10 
-10 

Az i g a z i i s t e n t i s z t e l e t . í r ta Kirner A. Bertalan —.10 
- 2 0 
— 10 
—.10 
- . 10 
—.10 
- . 1 0 
—.10 
— 10 
—.10 
—.10 
- . 1 0 

-210. E g y i p t o m i J ó z s e f . í r ta Bitay Béla 
211. Az a z e g y is e l e s e t t . í r tá Kiss Géza . . 
212. I z s á k . írta Bitay Béla 
213. A h é t p e c s é t e s k ö n y v . írta Bitay Béla . 
214. É l e t a h a l á l b a n . í r ta Marjay Károly . . 
215. N a p o l e o n v a l j á s t é t e l e . í r ta Marjay Károly 
216. Husz J á n o s . írta báró Podmaniczky Pál .* 
217. A h a z a i , f ö l d . Irta Lengyel Gyula . . 

J a n e s i . ír ta Losonezy Lajos 
Áes J a n e s i , ír ta Szabó Miklós . . . . 
H e r m á n Ot to . írta Gönczy Miklós . . . 

Szíves megrendeléseket kér 

HornyáilSZky Viktor könyvhiadóhivatala 
Budapest, V. ker., flkadémia-utcza 4. sz. 
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® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
| | tanító urak rendeljék meg és J 
® terjesszék @ 
j|j a hívek és a tanítványaik között az ^ 

S É B R E S Z T Ő | 
| | képes keresztyén szépirodalmi, c sa- í|j 
@ ládi é s ifjúsági havi folyóiratot. @ 
® Szerkesz t i : ® 
| M E G Y E R C S Y B É L A . | 
H Előfizetési díja egy évre 4 kor. | j 
® 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- ® 
® i i n

 ö ® © dolatat. @ 
@ Előfizetéseket elfogad és mutatvány- @ 
© számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® ® ® 
© Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®® ®®®®®®®@®®® 
GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott I 900-ban. Igazgatóság; 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyös feltételek mellett. 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

Biztosítási a jánla tok b e n y ú j t a n d ó k közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden í r á n y b m készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593"31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980'31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tag ja inak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennál lása óta 

kifizetett j égká rokban 7.832,000-— K 
Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben ' „ „ . 88.450,000"— K 
Életüzlet á l lománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te 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 társula t lügjai 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-biz tosí tásokat közvetí t minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Az 1916/17. tanévre szóló 

isKolaKönyv 
es 

tanszerjegyzéK 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve Küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházKerület főbizomá-
nyos protestáns isKolai KönyvKeresKedése 

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 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. 



Nagyságos asszonyom! Mint riiínden évben, ezúttal is készséggel ajánlom fel 

őszi és téli kelmeűjdonságaim j 
mintagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését. • 

Mintagyűjteményemben j 
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 része-

síthessem Nagyságodat. — Kiváló tisztelettel • 

Stern József cs. és kir. udv. szállító • 
Budapest, IV. ker., Kálvin-tér 1. szám. j 

Ú J D O N S Á G ! 
Hol van megírva? 

Segédhönyv ismertebb bibliai helyeK megtalálásához 

Bibliai egyezményes szövegtár 
TöbbeK Közreműködésével Készítette 

Dohányos János 

A Mester jelleme! 
Vezérfonal bibliatanulmányozó KöröK és magánosoK 

számára 

írta FosdicK £. H. 

Fordította ifj. Victor János 

MásodiK Kiadás 

Ara 4 korona Ara 2.50 Korona 

Kaphatók KóKai Lajos KönyvKeresKedőnél 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3. sz. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 4 9 8 9 . 



PROTESTÁNS 

IESISKOLAI 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 hova 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

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

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor,, félévre: 9 korona, 

nejíyedévre : 4 kor, 50 fillér. 
Kálvinszö vétség; 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. 
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Az Élet Könyvéből. 

A meggyógyított vizek. 
ímá, e város jó lakóhely 

volna, de a vize ártalmas és 
a föld gyümölcsét meg nem 
érleli . . . És egészségesekké 
lőnek a vi/.ek . . . 

II. Kir. IX: 19 22. 

Illés palástját és lelkét kapta Elizeus. E két hagya-
tékra vágyott. Hatalmas tettei felkeltették a próféták fiai 
tiszteletét. Földig hajoltak előtte. Igen nagy szerencsének 
vallották — ha közöttük lakozik. Jó helynek mondották 
Jerikót is, de a vize ártalmas és földje nem érleli meg 
a gyümölcsöt . . . Parancsolá: Hozzatok sót ú j csészébe! 
Elhozák, A forrásba veté a sót és szól: Ezt mondja az 
Úr : Meggyógyítottam a vizeket; nem származik azután 
azokból halál, sem idétlen termés. — Es egészségesek 
lettek a vizek! . . . 

Úgy tűnik fel előttem ez a világ, mint az a Jerikó, 
a melynek ártalmas a vize . . . és idétlen a gyümölcse. 
Az ember lakja a földet és e föld jó volna! De romlott 
és ártalmas rajta az élet, a felfogás, a gondolkodás — 
az ész és a szív. Az ember minden tette is, mint a folyó 
minden cseppje: forrásból fakad, a szívből és elméből, 
mint forrásból származik. „A ti szívetekből jönnek ki a 
gonosz gondolatok é r z é s e . . . " E háború is keletkezé-
sével, lefolyásával a forrás ártalmas vizéről tesz tanú-
ságot, az emberiség lelke lett ártalmas: békételen, irigy, 
bosszúálló, kapzsi, alattomos, álnok . . . Ezért származott 
belőle halál . . . és idétlen termés. 

De Elizeus szól: hozzatok ú j csészébe — sót és 
azt a forrrásba veté e szóval: Azt mondja az Úr : Meg-
gyógyítottam a vizeket! 

Micsoda bámulatosan felemelő vigasztalás rejlik az 
Úr e szavában! Látva e szörnyű pusztulást és halált, a 
végéhez közelíteni nem akaró folyamatot, a melynek 
bármelyik kanyarulatánál ömlik is bele másik folyam — 
meg nem tisztul és javul, csak zavarosabb és ártalma-

sabb . . . azt gondolná az ember, hogy e vizek folyama-

tának hatalmas arányai miatt soha se lesz talán gyógyu-
lása, e földi világnak soha se lesz szép élete . . . Ha a 
kardok hüvelyébe visszarejtőznek, ha az ágyúk harangok 
lesznek . . , ha hőseink haza dalolva mennek . . , azután 
úgy érzem, hogy a forrás ártalmas marad, az ész és szív 
nem veti ki magából a gyűlöletét, rosszindulatát . . , irigy-
ségét, bosszúállását!! Az élet új folyama, ha ugyanazt 
az ízű vizet csergedezteti, ha elménk jogszabálya, szí-
vünk indulat-levegője ugyanazokat a miazmákat terjesz-
tik . . . Nos! Nem lesz azután se más": mint halál és 
idétlen termés! 

A forrásba sót-vessünk. Más íz kell! Más gondol-
kodás . . . Más élet! A krisztusi szeretet savát, e még 
most is új csészének, még most is ú j életnek ízét . . . 
Az emberi érzelemnek gondolkozását kell átnemesíteni, 
szívét kell megszentelni, e nélkül — nincsen remény se 
arra, hogy megszabaduljunk az ártalmas vizektől! 

Ki vesse a sót? . . . A ki vette az Úrtól a királyi 
méltóság palástját és a lelket! Magyar kálvinista papság! 
2000 próféta! 2000 apostol! Evangélista, reformátor . . . 
vagy minek nevezzelek?! „Világ savai" vagy tok . . . Az 
Úr mondotta! . . . Tudsz te ma is . . . ízesíteni, ha ben-
ned van az élet savának szubstancziája . . . Tudsz te ma 
is oly ható erővel lenni, csak szívedben az legyen: „Ezt 
mondja az Úr !" 

Mit mond az Úr ? . . . Meggyógyítottam a v izeke t ! . . . 
Nem lehetne-e magyar nemzeti, állami, közigazgatási éle-
tünket az evangéliumra fektetni, hogy az Úr sava adja 
meg mindennek az ízét! Hadd lenne ez a forrás a többi 
népek gyógyulásának is vezetője ? ! 

Ma minden nép azt mondja: a német szervezet . . . 
fegyelem . . . erkölcs! . . . Óh! nem ! Evangéliumi erők 
és só! Istenem ! Micsoda bizonyságok szólnak a mellett, 
hogy csak a te szád beszéde, csak a Krisztus tudománya 
ez a szó és a való élet ízetlen voltát is érezzük e só nél-
kül, azért idétlen a lelkünk termése és ezért pusztálás 
ós halál . . . mégis az ártalmas vizekkel élünk! De te 
szólj. Uram! „Meggyógyítottam a vizeket!" Es meggyó-
gyulunk ! Balatoni. 



DARÁNYI IGNÁCZ FŐGONDNOK MEG-
NYITÓBESZÉDE.* 

Az első szó, a melyet a Főtiszteletű Kerületi Köz-
gyűléshez intézek, a kegyeletes megemlékezés szava. 
Az utolsó közgyűlésünk óta elvesztettük Mészáros János 
tanácsbírót, Kecskemét nagyérdemű lelkészét, kinek al-
kotásai, Kecskeméten folytatott munkái és egyházkerü-
letünkben kifejtett tevékenysége maradandóan őrzi em-
lékét ma. Különösen fájdalmasan vesszük tragikus halálát 
azon tekintetből, hogy épen a kecskeméti Madas-féle 
árvaházat és leánynevelő intézetet akartuk megnyitni. Ezen 
munkája közben, mint az építőmestert, ki nem tudja be-
fejezni építkezését, szólította el őt. a halál. Reméljük, 
hogy munkája, melyet megkezdett, nem fog abbama-
radni. Különösen hisszük és. várjuk, hogy Kecskemétnek 
igen érdemes főgondnoka, Győrffy Balázs, önzetlen közre-
működése mellett ezen intézményt, a mely annyira a 
szívünkhöz forrt, módunkban lesz megalkotni. Mészáros 
János emlékezete maradjon híven közöttünk, reá illenek 
az írás szavai: „A kik sokakat igazságra vezérelnek, 
azok fénylenek, mint csillagok az . Atyjuk országában". 

Kiemelem még azon veszteséget, melyet Sárközy 
Aurél tanácsbíró elhunyta okozott. 0 azok közé tartozott, 
kik mindig készen álltak bármely megbízatásnak eleget 
tenni. Egy kapocs volt köztünk és a dunántúli kerület 
között. 

Mikor a világháború kezdődött, számosan azon a 
nézeten voltak,, hogy gyűléseink rendje és az egyházi 
adminisztráczió sok irányban fog megszakítást szenvedni. 
Az eredmények az egyházkerületi elnökségnek adtak 
igazat, a mely mindig azon az állásponton volt, hogy gyű-
léseinket meg kell tartani s a munkát folytatni kell; 
minél nagyobb a baj, a veszedelem, annál hívebben kell 
teljesíteni kötelességünket. Ez a nagy szám, a melyben 
a forgalmi akadályok daczára is a gyűlés tagjai meg-
jelentek, tanúskodik az előbb említett igazság mellett, 
melyet egyházkerületünkben mindannyian érezünk. Min-
ket, az egyházkerületi elnökséget, nagyidőkben állított a 
gondviselés és közbizalom őrállókká ide. De én ismerem 
egyházkerületi elnöktársam bölcsességét, mindenre ki-
terjedő gondosságát, tapintatát és apostoli buzgalmat. 
Hiszem, hogy a belénk helyezett bizalomnak Isten se-
gítségével e nehéz időkben is megfelelhetünk. 

Sok megpróbáltatás ért bennünket a lefolyt háborús 
évek alatt. De talán egy se volt oly keserves, mint Er-
dély nagy részének elfoglalása és még ennél inkább a 
menekülés azon szívet facsaró módja, mely ott beállott. 
Nem keresem, mi okból? De igazán azt lehet mondani, 
hogy ottani testvéreinket földönfutókká tette. Az egyház-
kerület elnöksége mélyen érezte át, hogy mi a köteles-
sége velük szemben. Püspök úr gyűjtést indított azáltal, 
hogy a gyülekezeteket adakozásra felszólította. Itt a köz-
pontban pedig a segítés munkáját végezték. Ebben az 

* Gyorsírói feljegyzés után. 

épületben 50 intelligens menekültnek adtunk helyet. 
A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület intézkedett, hogy ingyen 
ebédet kapjanak á menekültek. Ugyancsak a Lorántffy 
Zsuzsánna-Egyesület ezen helyiségeinkben 500 menekült 
család között 30,000 korona értékű ruhaneműt osztott 
ki. Azt hiszem, ezeket helyeslőleg méltóztatnak tudo-
másul venni. 

Én úgy gondolom, hogy nem lesz magyar ház, 
mely az erdélyi menekültek elől kapuját bezárja. Egy 
porosztól kérdeztem, hogy mikor ott északon az orosz 
invázió elől menekülni kellett: micsoda intézkedések 
történtek a menekültek érdekében? A két menekülést 
nem lehet összehasonlítani. Azok rendben, idejében me-
nekülhettek. A porosz nekem ezt felelte: „Kérem, nem 
sok intézkedés kellett, mert minden porosz ember háza 
nyitva volt a menekülő lakosság előtt minden felsőbb 
rendelet, utasítás nélkül". Azt hiszem, mi sem marad-
hatunk hátrább, mi sem lehetünk kevésbbé jószívűek és 
hazafiak, mint a poroszok voltak ! 

De ez még kisebb része a segítés munkájának. 
Hála hatalmas szövetségesünknek s vitéz katonáinknak, 
reméljük, hogy Erdély csakhamar megtisztul az ellen-
ségtől ; de még csak ekkor következik a nagy restau-
ráczió munkája. Arról a pusztulásról, a mi ott van, ne-
künk fogalmunk sincs. Tudjuk, hogy az állatok, bútorok 
beszerzése milyen nehézséggel jár és azt, hogy az épít-
kezés is mibe kerül! Ebben a nagy munkában államnak 
és kormányzatnak, társadalomnak és egyháznak, testü-
letnek és egyeseknek kell segítséget nyujtaniok. 

A mi erdélyi véreinket régi, Árpádkori magyar 
királyok állították oda, hogy ott azon az exponált ponton 
határőrök legyenek és ők ezt a feladatot annyi századon 
át sok szenvedéssel, küzdelemmel, harcczal, de híven 
teljesítették. Innen ered, hogy miért vannak annyira 
szívünkhöz nőve. Mi, a kik ismerjük hányt-vetett törté-
netünket, tudjuk mindnyájan, hogy nekünk mit jelent 
Erdély hazánk keleti határán. Erezzük és tudjuk, hogy 
mivel tartozunk nekik. S ha valaha a nemzet az ő szol-
gálataikról meg tudna feledkezni, ha el tudná felejteni, 
hogy hazánknak Erdély legdrágább gyöngye: kétségbe 
kellene esnünk a nemzet jövője felett. 

Mai közgyűlésünk és ünnepélyünk azáltal is em-
lékezetessé lesz, hogy bemutathatjuk üdvözült püspö-
künknek, Főtiszteletű Baksay Sándornak egy kiváló mű-
vész által megfestett képét. Ha ő nincs is közöttünk, 
köztünk maradt az ő nyugodt melegsége, nemes, derült 
vonása. De nemcsak e képet mutathatjuk be, mely e 
falakat díszíti minden időben s a késői nemzedéket figyel-
meztetni fogja, hanem bemutathatunk egy emlékbeszédet 
is, melyet Kozma Andor a Tudományos Akadémiában 
tartott. Ez az emlékbeszéd kőnél maradandóbb emlék-
oszlopot állított nemcsak az írónak ós költőnek, hanem 
a magyar embernek és hazafinak s különösen a magyar 
ref. lelkésznek. Méltó, hogy ez az emlékbeszéd mind-
annyiunk s a gyülekezetek által is elolvastassék, mert 
különös, de úgy van, hogy Kozma Andornak most kel-



lett feltárni Baksay nagy irodalmi hagyatékának kincses 
tárát, 

A mai nehéz időben az üdvözült püspök kiegyen-
lítő, békés szelleme támogasson bennünket, hamvai felett 
tegye úrrá a magyar földet a győzelmes béke és a nem-
zetnek dicsősége! 

TÁRCZA. 

Farkas József emlékezete. 
• V. 

A pesti Iskolai Bizottságot megragadta a gondolat: 
Pestre kell helyezni az intézetet! Elrendelte, hogy a gyü-
lekezetek nyilatkozzanak arra nézve, vájjon Kecskeméten 
öhajtja-é hagyni az intézetet, vagy Pestre akarj a-é inkább 
áthelyezni? A gyülekezetekhez küldendő „Szózat" el-
készült, ámde Polgár Mihály püspök, kecskeméti pap azt 
aláírni nem akarta. Világos, hogy ilyenformán sem a 
kormány leirata, sem a gyűlések nem segítettek az in-
tézet dolgán. Az idő haladt, a dolgok pedig maradtak 
a régiben. 

Török Pál nem nézhette ölhetett kezekkel a tes-
pedést, belevetette magát a munkába. Hadd maradjon a 
régi intézet ott, a hol van, a kerület Pesten állítson új 
theologiai iskolát. A nagy püspök munkája nyomán len-
dületet vett a dolog. Az eklézsiák helyeslik az eszmét, 
megérkezik a kormány leirata is, mely az új iskola fel-
állítása elé gátat emelni nem kíván. Az akadályok le-
győzése után 1855 október hó 10. napján megnyílt a 
pesti theol. intézet első évfolyama. 

A kerületben ilyenformán két theol. intézet volt, 
abban megegyezett mind a kettő egymással, hogy úgy 
az egyik, mint a másik vajmi gyönge lábon állott, csak 
az volt a kérdés, hogy melyik mégis a kettő közül a 
gyöngébb? A mi a kecskemétit illeti, ez olyan körül-
mények között volt, a melyek között meghalni nem tu-
dott, de lábrakapni sem bírt. „A négy grádus számára 
csak két termünk van", így panaszkodnak a kecskeméti 
professzorok, a kiknek körében épen úgy, mint a hall-
gatók körében napról napra nőtt a kedvetlenség és le-
hangoltság. 

Főbb vonásaiban azért kellett vázolnunk a kecs-
keméti theol. iskola viszonyait, mert ez intézet állapota, a 
melynek kebelében Farkas József tanári működését meg-
kezdte, megmagyarázza a fiatal tanár helyzetét is s vilá-
gosságot vet a bizonytalanságra, a melyben a következő 
éveket töltötte. 

A pátens megjelenése után egyházi elüljárósága 
Maller püspök-helyettes mellé titkárnak rendelte s e ne-
héz időkben Farkas József jóformán egymaga intézte 
a szuperintendenczia ügyeit. Miután időközben megnősült, 
az 1860. esztendőben a pesti theol. intézet egyik tan-
székére pályázott. A nevezett esztendőben tartott egyház-
kerületi közgyűlésnek 29. jegyzőkönyvi pontja szerint: 
„Filo Lajos úr tanári székének helyettes betöltéséről a 

közgyűlés a pesti főiskolai választmánnyal egyezőleg 
akként intézkedett, hogy Farkas József volt szuperinten-
densi titkár úr 750 pengőforint fizetésre, mely Filo Lajos 
tanár úr 1500 pengőforintot tevő évi fizetéséből fog ki-
adatni, ideiglenes helyettes tanárnak kineveztetik". 

VI. 
Az 1860-ik évben Farkas József életpályájának új 

korszakába lépett. A fővárosba jött lakni, ide jött épen 
akkor, a midőn ez a nemzeti szellem ébredését a leg-
először megérezte. A lehangoltság után, mely annyi erőt 
lekötve tartott, épen akkor jött a nemzeti élet közép-
pontjába, a mikor visszatérőben volt a bizalom és a re-
mény. Farkas József, a ki tudott őrülni és lelkesedni, 
a ki nélkül idősebb korában sem eshetett meg semmi 
nevezetesebb nemzeti ünnepség, semmi hazafias mozgalom, 
egész szívvel osztozott honfitársai örömében s mihelyt 
„felvettük azt a ruhát, mit viseltek őseink", ő is sietve 
magyar ruhát öltött, mely, mint egykori fényképek mu-
tatják, pompásan feszült daliás termetén. 

Iskolai előadó székét pillanatra sem téveszté szem 
elől; figyelemmel kíséri a külföldi, elsősorban a német-
országi irodalmi mozgalmakat. Midőn azonban közelebbi 
tájékozást szerez e téren, egy-két jelenség fájdalommal 
is illeti. Már előbb is fogalma volt arról, mily kevéssé 
és hellyel-közzel mily tévesen ismerik odaát a magyar 
viszonyokat, a magyar nemzet múltját és jelenét, akko-
riban bővebb alkalma nyílt épen e tanulmányozás folya-
mán e tekintetben alaposabb tájékozást szerezni. Ekko-
riban került pl. a kezébe Borbis Jánosnak „Die evan-
gelische Kirche" czímű, röviddel ezelőtt megjelent mun-
kája, a melyhez nem kisebb ember mint Luthardt írta 
meg az előszót s a melynek jelentőségét nagymértékben 
emelte nyelvezetének választékossága, vallásos szelleme. 
Farkas József megdöbbenve tapasztalta, hogy a magyar 
történelmi tárgyú könyv szerzője mekkora tájékozatlan-
ságot tanúsít nemzetünk történetében, mi több, „mekkora 
gyűlöletet árul el a magyar nemzetiség iránt". Farkas 
József nem állja szó nélkül, a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap hasábjain hosszabban, ismételve sikra száll 
a munka írójával. E polémiával kapcsolatban meg kell 
említenünk, hogy Farkas József ekkoriban jobban érezte, 
mint bármikor előbb, milyen szegények vagyunk jól meg-
írott, alaposabb egyháztörténeti művek dolgában. „A gim-
náziumi egy-két tankönyvet nem említve — így szól e 
tárgyban — Kalnitzky ós dr. Heissler egy háztörtén elmén 
kívül alig talález idevonatkozólag egyebet," Tanítványai-
nak érdeke is megkövetelte, hogy valamit tegyen e téren. 
Két út állott előtte, vagy önálló, eredeti kutatásokon 
alapuló könyvet kell vala írnia, vagy valamelyik alkalmas 
idegen nyelven írott kézikönyvnek átültetéséről kellett 
gondoskodnia. Farkas József az utóbbira szánta magát. 
A hatvanas évek elején ezen dolgozik. Egykori tanít-
ványai jól ismerik Hase nagy egyháztörténelmét, mely 
félszázadon át forgott a Farkas József átdolgozásában a 
pesti theologusok kezén. 



A szóban lévő könyv (mintegy 800 1.) megjelenvén, 
miatta Farkas Józsefnek a cs. k. rendőrigazgatósággal 
gyűlt meg a baja, mely a munkát lefoglalta. Az ügy az 
1865. kerületi közgyűlésen szóba kerülvén, maga Török 
Pál püspök emelt szót a lefoglalás ellen, mire a köz-
gyűlés elhatározta, hogy „az eljárás ellen, mely még saját 
tanodáinkban is meggátol bennünket nemcsak a protes-
táns szellemben való tanításban, de még a történeti té-
nyek előadásában is s így az 1791-iki 26. törvényczikk 
5. pontjában biztosított tanszabadságunkon ejtett égető 
sérelem, a közgyűlés írjon fel a főméltóságú udvari kan-
czelláriához," Az ügy hamarosan nyert elintézést. Török 
Pál július 30-án a következő átiratot kapta: „Magyar 
kir. udvari Cancellár úr ő Nagyméltósága f. ho 29. 
763. sz. a. k. elnöki levelének megengedni méltóztatott, 
hogy cs. kir. Rendőrigazgatóság által lefoglalt „Egyház-
történelem. írta Farkas József Pest, 1865. Nyomtatott En-
gel és Mandellonál" czímű könyv, a róm. kath. egyház, 
a pápák és papság ellen gyűlöletet ébreszteni alkalmas 
némely kitételeinek mellőzése, illetőleg eltávolítása után 
szabadon bocsáttassék." 

A következő esztendőkben egymásután jelennek 
meg könyvei: „Elbeszélések a magyar prot. egyház hit-
bajnokainak története", „Bibliai Földrajz", „Kálvin Elete", 
„Bibliai Régiségek" stb. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Október 14—16-ig tartotta egyházkerületünk rendes 

őszi közgyűlését. A tárgysorozat valamivel rövidebb volt 
az előző őszi közgyűlések tárgysorozatánál, így sikerült 
két nap alatt befejezni a közgyűlést, olyan módon, hogy 
16-án este is volt még ülés. 

A közgyűlést megelőző nap délutánján előértekezlet 
volt, melyen — többek közt — a megüresedett lelkészi 
tanácsbírói tisztre Pcitonay Dezső nagykőrösi lelkészt, a 
világi tanácsbírói állásra pedig Qyörffy Balázs kecske-
méti főgondnokot ajánlották. 

Már az előértekezletre behozták elhunyt nagynevű 
püspökünk olaj fest ményű képét. Sajnálattal állapítottuk 
meg, hogy a kép nem a még ereje teljességében lévő 
Baksayt, hanem az övéihez megtérni készülő pátriárkát 
ábrázolja. A rendjelével járó széles vörös szalagot is szí-
vesen elengedtük volna. 

A közgyűlés 14 én, szombaton d. e. 10 órakor kez-
dődött püspökünk buzgó, alkalomszerű imájával. A meg-
alakulás során örömmel állapítottuk meg, hogy a lelkészi 
és világi alkotótagok csaknem teljes számmal megjelen-
tek. A főgondnok megnyitóbeszéde után, melyet Lapunk 
elején közlünk, az előre kinyomatott, emelkedett hangu-
latban írt püspöki jelentéssel kapcsolatos rendelkezéseket 
tette meg a közgyűlés. 

A jelentések során, melyeket Takács József főjegyző 
referált, megerősítette a közgyűlés Lukáasy Imre duna-

vecsei ós Szalay Ferencz szaporczai lelkészeknek lelkészi 
tanácsbírákká, bátori 'Siyray Pálnak világi tanácsbiróvá, 
Bucsor Lajos tengődi lelkésznek és dr. Kováts István 
theol. tanárnak lelkészi aljegyzőkké, úgyszintén dr. Jal-
soviczky Károly miniszteri titkárnak világi aljegyzővé 
történt megválasztását. Az esküt tett tanácsbírákat és 
aljegyzőket a püspök üdvözölte meleg szavakkal. Külö-
nös melegséggel üdvözölte 'Siyray Pált, a budapesti 
egyház érdemes presbiterét, kit ősz fejjel, de még min-
dig fiatal szívvel ért a kerület bizalma. Egyházszerete-
téről és áldozatkészségéről nyomban újabb bizonyságot 
is tett a kerület színe előtt: ezer koronát ajánlott föl a 
theologiai internátus javára. 

A közgyűlés elrendelte a szavazást egy lelkészi és 
egy világi tanácsbírói állásra, hasonlóképen a nagykőrösi 
tanítóképző pótkép viselőjére, minthogy az eddigi pótkép-
viselő nyugalomba vonult s így ebbéli minőségét nem 
tarthatja meg továbbra is. A szavazatok deczember 31-ig 
adandók be az esperesi hivatalokhoz, a melyek január hó 
15-ig küldik be azokat a püspöki hivatalhoz. 

Kerületi közgyűlés magáévá tette a külsősomogyi 
egyházmegyének azt az indítványát, hogy a paróchiális 
könyvtárban elsősorban a gyakorlati lelkipásztorkodás-
hoz szükséges munkák jelenjenek meg, csak azután a 
többiek, hasonlóképen a felsőbaranyai egyházmegyének 
amaz indítványát, hogy az adócsökkentési segély föl-
emelése iránt a konvent tegye meg idejében a szükséges 
lépéseket. Jóváhagyólag tudomásul vette a kerületi köz-
gyűlés a lelkészek háborús segélyét kiosztó bizottság 
intézkedéseit. 

A nagygeresdi egyezség fölbontásával kapcsolatban 
szükségessé váló intézkedéseket állapította meg ezután a 
közgyűlés. Tóth Sándor, dr. Kováts István, B. Pap István, 
dr. Szabó Aladár és Kiss Zsigmond hozzászólása után 
egyhangúlag elfogadta dr. Benedek Zsolt előadói javas-
latát, melyet nagy fontosságára való tekintettel, Lapunk 
legközelebbi számában egész terjedelmében közzéteszünk. 

Nagyobb vita kerekedett a tószegi lelkészválasztás 
kérdésével kapcsolatban. A tószegi gyülekezet kétízben 
megtagadta a lelkészválasztást a díjlevél miatt. Az egy-
házmegye eltekintett a lelkészküldéstől. Ez a határozata 
megfölebbezés folytán került a kerületi közgyűlés elé. 
Az eredeti előadói javaslat utasítani kívánta az egyház-
megyét a lelkészrendelésre. A jogügyi bizottság ezzel 
szemben meg kívánta erősíteni az egyházmegye határo-
zatát. Varga Nagy István, Kiss Zsigmond, Takács József. 
Nagy Imre és Patonay Dezső hozzászólása után egy 
harmadik indítvány nyerte meg a közgyűlés többségét, 
a mely, a régi díjlevél egyik-másik pontjának végrehajt-
hatatlansága miatt, kivételesen eltekint a lelkészrendelés-
től, de utasítja a gyülekezetet, hogy értékcsonkítás nél-
kül új díjlevelet állapítson meg s kimondja, hogy csak 
annak megerősítése után ejthető meg a választás. 

A kecskeméti Madas leányárvaházról és az egy-
házkerületi könyvkiadványokról szóló jelentés után az 
egyházkerületi közgyűlés új tagjait különböző bizottsá-



gokba osztották be. Ezzel véget ért az első napi ülés. 
Az első nap délutánján tartott egyházkerületi értekezlet-
ről és a vasárnapi lelkészszentelésről Lapunk más helyén 
emlékezünk meg. 

Az október lö-iki délelőtti ülésen mindenekelőtt a 
Mészáros János elhunytával megüresedett konventi rendes 
tagságot töltötte be a közgyűlés. A póttagok közül Nagy 
Imre lett 9 szótöbbséggel rendes tag. Az így megürese-
dett póttagságra 2 szavazat híjján minden szavazatot 
Tóth Sándor kapott. 

A jog-, pénz- és gazdaságügyi bizottság jelentéseit 
dr. Szabó József vagyonkezelő és h. ügyész terjesztette 
elő. Ennek során megerősítést nyert több ingatlan vétel 
és eladás, hasonlóképen több alapítólevél. 

Az állandó számszék három rendbeli jelentését Sógor 
Endre mutatta be. Ezek során az elmúlt tanévben hábo-
rús pótlékban részesült öt theologiai tanár 3000 K-ját 
4800 K-ra emelték, ezenkívül ez alkalommal az interná-
tusi felügyelő-tanár is kapott 400 K segélyt. A Baár-Madas 
intézet évi segélyét a Madas-alap terhére 5000 K-val 
emelték. A felsőbaranyai polgári leányiskola számára 
2000 K segélyt szavaztak meg erre a tanévre. A Bethesda-
kórház számára 500 K segélyt adtak, azonkívül elrendelte 
a közgyűlés, hogy a gyülekezetek Advent első vasárnap-
ján a perselypénzt az esperesi hivatalok útján a félszá-
zados jubileumát deczemberben ünnepelő egyetlen ref. 
kórházunkra adják. A közgyűlés vidéki lelkészi tagjai-
nak napidíját 16 K-ról 20 K-ra emelte föl a gyűlés. 
A megszavazott többi segélyeket Lapunk „Egyház" ro-
vatában közöljük. 

Elnökség indítványára kimondta a közgyűlés, hogy 
tavaszi közgyűlést csak elkerülhetetlen szükség esetén 
tart s annak elmaradása esetén elnökséget fölhatalmazza, 
hogy a szakbizottságok meghallgatásával s a közgyűlés 
utólagos jóváhagyása mellett, intézkedjék a halasztha-
tatlan ügyekben. 

A népiskolai bizottság többrendbéli jelentését dr. 
Szabó* Béla referálta, ezúttal is a nála megszokott lelke-
sedéssel, szakavatottsággal ós gördülékenységgel. Sajnos, 
a ref. polgári iskolai tanítónőképzőről most is csak azt 
jelenthette, hogy a tervezgetések legkezdetén vagyunk. 
Annál nagyobb örömmel értesültünk siklósi polgári leány-
iskolánk szervezéséről és szentendrei polgári fiúiskolánk-
nak újabban észlelhető nekilendüléséről. 

A közigazgatási bizottság ügyeit Szabó Károly és 
Bocsor Lajos adta elő. Ennek során hozzájárult a kerület 
Dombovár és Pestszentlőricz anyásításához és szervezte 
az állandó belmissziói bizottságot. Kár, hogy az előadói 
javaslat alapján a bizottságot jórészt olyanokból állították 
össze, a kik belmisszióval mindezideig épenséggel nem, 
vagy alig foglalkoztak, viszont többen kimaradtak abból 
olyanok, a kik akár elméleti, akár gyakorlati belmissziói 
munkásságuk révén biztosítékul szolgálhattak volna arra, 
hogy necsak eggyel több legyen a bizottságok száma, 
de a bizottság munkájának legyen is valami áldásos 
hatása egyházi életünkre. A közgyűlés megszüntette 

legalább azt a kiáltó méltánytalanságot, hogy az előadó 
a belmisszió tanárát is kihagyta a bizottságból! 

A missziói bizottság jelentését Kelecsényi Zádor 
olvasta föl, ki nagy elismeréssel emlékezett meg Ágoston 
Sándornak a missziói munka egész körét felölelő út-
mutató-tervezetéről. Ezt a munkálatot a többi egyház-
kerületeknek is megküldik, hogy ann'ak alapján a missziói 
munka lehetőleg az egész országban egységes mederben 
haladjon. 

Az esti befejező ülésről és a bírósági tárgyalások-
ról legközelebbi számunkban szólunk. Tudósító. 

A vértesaljai egyházmegye közgyűlése.* 
A vértesaljai egyházmegye ez évi közgyűlése szep-

tember lió 13-án folyt le egészen simán Székesfehérváron 
Lévay Lajos esperes és gróf Dégenfeld Lajos gondnok 
elnöklete mellett. A gyűlés előtt való nap volt a külön-
böző bizottságok ülése és az értekezlet, a melyeken a 
vitásabb közgyűlési tárgyak felett alapos eszmecsere 
folyt, a mellyel a gyűlés úgy elő lett készítve, hogy az 
59 pontból álló tárgysorozat a terjedelmes esperesi jelen-
tés felolvasása mellett is déli egy órára végigtárgyalta-
tott és az egész tárgyaláson ünnepélyes nyugalom vonul-
hatott végig. 

A hangulatot nem csupán az a gyönyörű imádság 
tette emelkedetté, a mellyel esperesünk a gyűlést meg-
nyitá, hanem az a mindenre kiterjedő, gondosan megírt 
esperesi jelentés is, a mely a gyűlésnek éke és koronája 
volt. Ha a mult esztendei jelentés inkább jubileumi év-
fordulók alkalmából üdvözleteket tartalmazott, az ez évi 
meg a gyászok keltette fájdalmak hangjait hallatta. Es 
méltán, mert régi kiválóságok elvesztését kellett jelen-
teni : Csontos Andorét, ki nemcsak egyházmegyénknek 
volt aljegyzője és tanácsbírája, hanem a kerületnek is ; 
dr. Sziits Andorét, a ki három évtizeden át, előbb mint 
ügyész, majd mint tanácsbíró ós főjegyző szolgálta az 
egyházmegyét; Sárközy Aurélét, ki mint több évtizeden 
keresztül tanácsbíró gyűléseinknek megszokott kedves 
alakja volt; Huszár Ágoston ny. alispánét, ki bár az 
egyházi közéletben kevésbbé vett részt, de a ki fiai ré-
vén — egyik belsősomogyi gondnok, a másik vértesaljai 
tanácsbíró —- méltó az emlékezetre. Az elköltözöttek el-
parentálása után nagy szeretettel és jó reménységgel 
köszöntötte egyházmegyénk új tisztviselőit: dr. 'Sigray 
Béla főjegyzőt, Balassa Sándor ós Huszár Dezső világi, 
Nyikos Lajos és Varga Sándor id. lelkészi tanácsbírákat. 
Dr. 'Sigray Béla nemcsak önmagára, a lelkészekre nézve 
is emlékezetessé tette e napot, mert 1000 K adományt 
tett a lelkészi gyámolda javára. Az ú j tisztviselők eskü-
tétele után megerősítést nyert Tóth Gyula zámolyi, Uj-
szászi László sárbogárdi, Törzsök Gábor sukorói és Szi-
gethy Ilona sárbogárdi tanítók megválasztatása; a két 
utóbbi, mint új tanítók, esküvel is elkötelezték magukat 
egyházunk szolgálatára. 

* Késve érkezett. 



Közgyűlésünk tudomásul vette Úrházy Sándor ta-
náesbíróságról való lemondását; ellenben Úrházy Lajos 
engedett a közgyűlés amaz óhajának, hogy főjegyzői 
tisztét továbbra is tartsa meg. 

A reformáczió négyszázados megünneplésével kap-
csolatos budapesti nagyszabású építkezéseket helyeslő, 
továbbá a legsürgősebb egyházi teendőinkre" .és az egy-
házi belhivatalnokok betegsegélyezésére vonatkozó javas-
latok elfogadtattak. A missziói bizottság javaslatára egy-
házmegyénk újólag megismétli ama sürgető kérését, hogy 
nagykiterjedésű szórványainak gondozására segéderőket 
állítson be az egyetemes egyház. Különösen sürgős szük-
ség lenne Sárbogárd és Gyúró szórványaira. 

A számadások tudomásulvétele után fölemelő hatást 
tett Pataki Jánosné tabajdi lakos alapítólevelének bemu-
tatása, a ki harcztéren elhunyt fia emlékére a tabajdi 
egyháznál 300 K alapítványt tett. Minden dicséret illesse 
Tabajd fiatal lelkipásztorát, a ki a legszebb mederbe te-
relte azt a törekvést, a mellyel a harcztéren elesettek 
hozzátartozói, kedveseik emlékét megörökíteni akarták; 
a ki sikeresen küzdött az ellen a költséges szokás ellen, 
mellyel a harcztéren elesetteket hazahozatni s itthon 
nagy parádéval eltemettetni szokták. Alapítványban őriz-
zük az elesettek emlékét — adta ki a jelszót Tabajd 
papja —, a mely alapítvány jövedelme legyen előbb a 
hadiárváké, azután mindenestől fogva az egyházfenntartó 
alapé. És a tabajdiak ilyen síremlékaket állítanak az el-
esettek emlékére; az így gyűlő alap már felül van a 
3000 koronán. 

Bírósági tárgy csak egy volt, de rendkívül érdekes 
és jelentőségteljes a vele kapcsolatban hozott határozat. 
Ugyanis egyik lelkész egyházával évekkel ezelőtt kiegye-
zett a terménybeli járandóságok pénzbeli megváltására 
nézve. Most a háborús drágaság folytán a lelkész előbb 
drágasági pótlékot kért, majd midőn kérését a pres-
bitérium ridegen elutasítá, a termény váltságra vonatkozó 
egyezség felbontását, illetve a régebben természetben 
fizetett járandóságainak ismét természetben, illetve mos-
tani értékben való kifizetését kérte. Ezt is megtagadván 
a presbitérium, a lelkész felebbezésére a bíróság úgy 
határozott, hogy a lelkész kérése jogos és az egyházat a 
régi mód szerint való fizetésre kötelezte. Ha ez az ítélet 
helyes s a gyülekezet és lelkésze között a kívánatos 
Összhangot meg nem zavarná, a legtöbb egyházban meg 
lehetne oldani ekképen a lelkészfizetés javításának sür-
gető kérdését. S ha a fenti esetben a lelkész kérésére 
keresztülvitt megváltás ismét a lelkész egyoldalú aka-
ratára, de most már bírósági határozattal is megváltoz-
tatható volt. mennyivel inkább visszacsinálhatok azok a 
megváltások, a melyek a jelenlegi javadalmas akarata 
nélkül az elődök által voltak keresztülvezetve. D e . . . de 
mi lesz az ilyen egyoldalú akaratok érvényesíttetésének 
hatása a gyülekezeti életre? Bizony sohasem szabadna 
engedni, hogy anyagi kérdésekben lelkész és presbité-
rium szembe kerüljenek. Ezt megelőzni, de a lelkész 
tisztes megélhetését feltétlenül biztosítani, ez volna az 

egyházi adminisztráczió gyönyörű, bár elismerem, nem 
könnyű feladata. 

A gyűlés Kulifay László imádságával és énekléssel 
nyert befejezést. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Személyi hírek. A heidelbergi egyetemen az egy-
háztörténet új tanára, H. Achelis hallei tanár lett. — 
A kiéli egyetem egyháztörténeti tanára háborús szolgá-
latot teljesít; tanszékét a jövő iskolai évre helyettessel 
töltik be. — Meinhold bonni, Baumgarten és Schaecher 
kiéli, Titius göttingeni és Kunze greifswaldi egyetemi 
tanárok a „titkos konzisztóriumi tanácsosi" rangot kapták. 
— A híres egiptologus Maspero Párisban 70 éves korá-
ban meghalt. 

Egy új szótár. A herrnhuti misszionárius Dahl egy 
691 j lapra terjedő nyamwesi nyelv-szótárt írt, a melyet 
a hamburgi „Colonial-Institut" adott ki. Szerző nagy szol-
gálatot tett ezzel a német alapossággal megírt könyvvel 
a missziói munkának. 

Bezárt szeminárium. A német baptistáknak Ham-
burgban van lelkészképző-szemináriumuk. Kapuit most a 
háború tartamára bezárták. 

A liebenzelli misszió Kínában. Az összes német 
missziói társaságok közül a liebenzellié, mely Kínában 
működik, szenvedett legkevesebbet. Hunan tartományban 
van állomása. Kínában nagy a németek iránti rokon-
szenv; ez nagyban elősegítette a társaság missziói mun-
káját. Ennek a liebenzelli missziói társaságnak szolgá-
latában áll a mi Kunszt Irénünk. 

A MI ÜGYÜNK. 
Lapunk ügye. Már több ízben rámutattunk arra, 

hogy lapunk a háborús nehéz viszonyok folytán nehéz 
helyzetbe jutott. Előfizetőinkegy része, különösen a vilá-
giak sorából hadbavonulás folytán elmaradt, a ifyomdai 
költségek tetemesen emelkednek. Többféle terv merült 
fel a lap felsegítése ügyében;" a háborús helyzet miatt 
azonban ezek most nem valósulhattak meg. Főgondno-
kunk kezdeményezésére gyűjtés indult meg a lap anyagi 
helyzetének a háború alatti nehézségek leküzdése czél-
jából, a mely eddig is szép eredménnyel járt. Főgond-
nokunk 400, püspökünk 100. gróf Dégendfeld Lajos 
gondnok 100, gróf Teleki József gondnok 200, Benedek 
Sándor főjegyző 50, Darányi Gyula tanácsbíró 120 K-t 
adott. Hisszük, hogy az az akczió, a melynek megindí-
tását espereseink megígérték, hogy t. i. felhívják az 
összes egyházakat, világi tanácsbírákat is az előfizetők 
sorába való belépésre, eredményes lesz és így legrégibb 
egyházi lapunk mostani terjedelmének csonkítása nélkül 
jelenhet meg a háború alatt is. E helyen is kérjük tehát 
újból lapunk előfizetőit, barátait, hogy legyenek segít-
ségünkre nehéz feladatunk teljesítésében ! 

Az erzsébetfalvai Kálvin Szövetség Nőegylete, hí-
ven kitűzött programmjához, már megkezdte s egész nyár 
folyamán folytatta csecsemővédelmi és szegénygondozó 
munkáját. A szövetség nőtagjai, kiknek száma már a 
százat meghaladja, még a nyár legmelegebb napjaiban 



is hétről hétre összejöttek és varrtak, szabtak, fejtettek, 
foltoztak az egyház szegényei, kicsiny elhagyott gyer-
mekei, csecsemői számára. Jótékony munkájuk most még 
jobban fellendült azzal, hogy egy saját maguk által bé-
relt helyiségben tartják varróóráikat, hol a varrómun-
kához szükséges teljes felszerelés, többek közt két varró-
gép áll rendelkezésükre. A szövetség elfogad minden-
nemű használt ruhát, anyagot, a mit a nagyszámmal' 
szűkölködő gyermekek, csecsemők felruházására fordíthat. 
Az összejöveteleket Szinok Zoltán lelkész által tartott 
bibliai elmélkedés és közös ima zárja be. Megható, hogy 
erre, a keddi varróéra végén tartani szokott áhitatra, mi-
lyen buzgósággal hozzák el a szövetség tagjai bibliájukat, 
hogy Isten igéjének életet adó erejéből merítsenek szom-
júhozó lelkeik számára. 

IRODALOM. 
A halál s z é r ű j é n . Imádságok hősi halált halt katonák 

koporsója felett. írta Szombati Szabó István. Ára 3 K. 

Mai napság, ha imádságos-könyv-irodalmunkon vé-
gigtekintünk, tulajdonképen két egymástól elütő tenden-
cziát érzünk ki belőle. 

Az egyik — a kisebb rész — az emberi lélek 
mélyéből kibuggyanó, egyszerű, tiszta, üde forrásvíznek 
tartja az imádságot. Keresetlen, közvetlen, őszinte, mint 
egy virág felnövése; úgy hogy az igazi imádság a lé-
leknek mindig végtelen egyszerű és szép éneke marad; 
a minek dallama gyakran csak egy sóhaj és a minek 
taktusa csak az élő aggódó, vagy reménylő szív dobo-
gása lehet. 

A másik imádság-típus már irodalmi műfaj, melyben 
a művészet jogosan nyúl a lelki élet e nagy fénye felé, 
hogy átalakítsa s művészi. formába öltöztesse. A művé-
szetnek joga van a valóság egész területére s így az 
imádságot, ezt a lélekből kihajtó virágot is letépheti, 
csokrába kötheti, vagy művirágot készíthet róla. Csak 
akkor támadhat végzetes félreértés, a mikor az ilyen 
imádság-költeményeket, melyek nemes lelki szórakozásra, 
elolvasásra valók, az eredeti imádság helyettesítőiül, ekvi-
valenséül akarják feltüntetni. A lélek őseredeti eme szük-
ségletét mesterséges holmival kielégíteni nem lehet. 
Annak, a ki a mindennapi kenyérre éhezik, művészien 
vászonra festett kenyérrel nem oltjuk el az éhségét. 

Szombati Szabó István egy imádságos könyvet adott 
ki, melynek az a főhibája, hogy teljességgel összekeveri 
a két irányzatot. Igazi költői tehetséggel megírt egy 
csomó szép színes verset s ha nem is érezné az ember 
a próza-alakban írt sorok alatt a jambusokat lüktetni, 
ennek a gazdag fantáziának képekkel terhelt kifejező 
nyelve, úgy is mindjárt megéreztetné a költeményt. Hisz-
sziik és valljuk, hogy a vallásos és a művészi elem — 
testvérek, hiszen a keresztyénség a legnagyobb szép-
ségre. a lelki szépségre törekszik; de sohasem lehet a 
kettőt azonosítani. Szombati Szabó vallásos költeményeket 
írt, de nem imádságokat. Tiltakozik az ellen a kötet 
egész alaphangja, mit az előljáró beszéd üt meg. Az 
máiiik hangulata oly tiszta és komoly, hogy efajta pre-

lúdiumot semmiképen nem tűr meg. „Friczi hadnagy, a 
ki felé csókok, virágok, bokréták, selyem zsebkendők 
és szerelmes szavak repültek . . . a ki fehér mandzsettát 
is vettél fel . . mert salonmássig akarsz meghalni" — 
s a többi így felidézett, holtak körül zsongó idegen han-
gulatú szavak, az imádságos áhítatnak, épen az antipó-
dusára visznek. 

A merészen csapongó imaköltemények maguk — 
áradozó vallásos hangulatképek — s vallásosságuk szét-
folyó, úgy hogy a stereotíp utolsó „Szent Fiad érdemé-
ért" elhagyásával bármelyik mohamedán pap is elmond-
hatná. A „váltság"-vallás ködös képekké foszlik itt, sőt 
nemcsak hogy nem krisztoczentrikusan sorakoznak a 
gondolatok, hanem sokszor azzal ellentétben. „Nyerjen 
Tenálad égi jutalmat, olyat, a milyen nagy volt a földi 
érdem . . . " (44. 1.) 

Ha valamelyik „profán" költő száll le az Olympus-
ról, hogy a keresztyénség berkeiben kirándulást tegyen: 
ott sem bocsáthatók meg. de megérthetők. Súlyosabban 
számítjuk be ezt egy egyháza alaptanításaival tisztában 
lenni kötelezett lelkipásztornak. 

Irodalmi tekintetben e mű költői szépségekben bő-
velkedő, bár néha túltömött, elmélkedő és a túlhajtott ké-
pek kellemetlenül hatnak, pl. „ . . . éljenriadat, szerelmes 
csók és halálsikoly közt bolyongjuk e földi vándorutat és 
semmiben nincs tartós örömünk". Nem jó esetleges költői 
ellentétek kedvéért koczkára tenni magának az imának 
komolyságát. 

Ez a könyv is nyilvánvalóvá teszi, mily mélysége-
sen szükségünk van e téren is a fogalmak tisztázására. 
Ajánljuk a szerzőnek elolvasásra Fosdick nemsokára 
megjelenendő mély és hatalmas könyvét „Az imádság 
értelméről." Jó meglátnunk és komolyan megfontolnunk, 
hogy az imádság nem művészet, nem versírás, nemcsak 
hangulat — hanem sokkal több annál. 

Kritikus, 

Baksay Sándor emlékezete. Akadémiai emlékbeszéd 
Kozma Andor 1. tagtól. Kevés magyar író tudná benső-
ségesebb méltató szeretettel felidézni néhai való jó püs-
pökünk emlékét, mint ezt Kozma Andor tette a május 
7-iki közgyűlésen tartott emlékbeszédében, mely most 
jelent meg nyomtatásban. Mesteri vonásokkal vázolja 
Baksayban a lelkipásztort és az író jellemvonásainak 
tiszta harmóniáját — Baksaynak azt a másik, még szebb 
életrajzát, azokat a jellemvonásokat, miket a költő mun-
káiban rejtett el. Ezek a munkák, az alakok jellem-
rajza, mind egy-egy tükörkép, mely magát az írót s annak 
belső, rejtett énjét világítja meg. Sőt még fordításai is 
az ő erős, tősgyökeres egyéniségéről tesznek bizonyságot, 
melyekben teljesen eredeti költői munkát végzett. Az 
emlékbeszéd méltó emléket állít az akadémia méltán 
siratott tiszteletbeli tagjának az írásaiban is ízig-vérig 
magyar református püspöknek. 

T á v i r a t m e g v á l t á s í l a p o k ^ t t t t ^ t 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában ( IX. ker., Ráday-otcza 28. szám), jtj&j&jt.jt 



EGYHÁZ. 

Egyházi értekezlet. Egyházi értekezletünk f. hó 
15-én tartotta a Ráclay-utczai díszteremben ülését dr. 
Bernát István és dr. Szöts Farkas elnöklete mellett. 
A 37. dicséret első versének éneklése és Tóth Sándor 
esperes imája után a világi elnök mondott megnyitó-
beszédet, a melyben elsősorban is üdvözölte a körünk-
ben megjelent Medgyaszay Mihály alsócsernátoni, Kiss 
Albert bikfalvi, Jakab György alsóból dogfalvai és Bedö 
Sándor kisbaczoni erdélyi menekült székely lelkészeket 
és a háborús helyzet általános vázolása után rámutatott 
az emberi kapzsiságra, határtalan pénzvágyra, mint a 
háború valódi okozóira és hangsúlyozta, hogy a további 
gyászos következményeknek csak úgy lehet elejét venni, 
ha visszatérünk az evangélium elveihez ós buzgón közre-
működünk arra nézve, hogy az egyházat, társadalmat a 
Kálvinizmusból kiáradó puritán szellem hassa át. — Az 
elnöki megnyitó után dr. Szöts Farkas terjesztette elő 
évi ügyvivői elnöki jelentéseit. Bejelentette, hogy a For-
gács Gyula mult évi „Legsürgősebb egyházi teendőink" 
cz. előadását tartalmazó Emlékkönyvet elkülclötte az egy-
házmegyékhez, a melyek behatóan foglalkoztak ezzel és 
mindnyájan a mellett nyilatkoztak, hogy az előadásban 
jelzett sürgős teendők megkezdéséhez teljes erővel hozzá 
kell fognunk. Az egyházkerületi közgyűlés, mint a róla 
szóló tudósításból" is látható, megválasztotta az állandó 
belmissziói bizottságot. Az ügyvezető elnök javaslatára 
az értekezlet most is kiadja az emlékkönyvet és a meg-
lévő tőke kamatát, valamint a befolyt adományok feles-
legét a felállítandó kecskeméti ref. polgári leányiskolában 
tanuló papleánynak adja. — Az elnöki jelentések után 
B. Pap Isván theol. tanár tartott figyelemmel hallgatott 
előadást „Egyházunk a háború után" czímen, a melyben 
rámutatott arra a nagy munkára, a melyet az egyháznak 
a háború után a küzdelmes építés, a sebeket hordozó 
egyéni, egyházi és társadalmi élet gyógyítgatása terén 
végeznie kell. A felolvasást eszmecsere követte, a melynek 
folyamán egyértelműleg az a felfogás alakult ki, hogy az 
egyháznak nem szabad elmulasztani semmi olyan mun-
kát, a melyre isteni alapítójától megbízást nyert és ha-
talmas „jelekkel" kell bizonyságot tennie isteni külde-
téséről. — A felolvasás után Medgyaszay \Mihály erdélyi 
lelkész mondott köszönetet az értekezletnek a szeretet-
teljes fogadtatásért, megindítóan szólott erdélyi kálvinista 
Siónunk egy részének pusztulásáról és felsorolta azokat 
a nagy feladatokat, a melyek reánk a restauráczió nagy 
munkájában várnak. — Az elnöki zárszóval, énekkel és 
Hamar István theol. tanár imájával ért véget az emlé-
kezetes és a lelkekre mély benyomást keltő ülés. 

Lelkészszentelés. Mult vasárnap folyt le a Kálvin-
téri zsúfolásig megtelt templomban a lelkészszentelés. 
Közöljük a felszenteltek teljes névsorát: Gyökössy Dániel 
(Tiszakálmánfalva) Kiss Géza (Kákics), jMányoky Sán-
dor (Nagyváty), Munkácsy Lajos (Beczefa), Nagy Gyula 
(Somogytúr), Papp Ákos (Rákosliget), dr. Patay Pál (Buda-
pest, hitoktató lelkész), Rácz Béla (Rádfalva), Ruzsás 
Dezső (Velmirovácz), Stieb János (Tordinczi), i f j . dr. 
Szabó Aladár (Budapest, hitoktató lelkész), Szigethy 
Károly (Lápafő), Szűcs Dezső (Nagykőrös, képezdei tanár), 
dr. Trócsányi Dezső (Kunszentmiklós, főgimnáziumi tanár). 
Dr. Szabó Aladár lelkész mondott a II. Kor. 9.ift. alapján 
hatalmas prédikácziót. A rendes istentisztelet végeztével, 
a melyen a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület vegyeskara is 
énekelt, Petri Elek püspök lépett az úrasztalához és 
mondott az Ap. Csel. 20.18-24. alapján mindenkit mélyen 

megindító felszentelési beszédet. Az eskü elhangzása után 
következett a „kezeknek a fejekre való vettetése". A püs-
pök imájával és énekkel zárult a harmadik háborús pap-
szentelés. — A püspök meghívására az esperesek, fel-
szenteltek. az újonnan választott tanácsbírák, jegyzők, a 
theol. tanárok és kerületi tisztviselők közös ebédre gyü-
lekeztek a Korona vendéglőben. Szép felköszöntők, ko-
moly eszmecserék tették kedvessé az együttlétet. 

A püspök, búcsúja. Megírtuk annak idején, hogy 
Gyurátz Ferencz ev. püspök agg korára való hivatko-
zással lemondott úgy a püspökségről, mint most később 
lelkészi állásáról. Ennek a tiszteletreméltó, a kor lelkét 
megértő elhatározásnak most volt az epilógusa, az októ-
beri egyházker. gyűlésen, a hol legutoljára végezte a pap-
szentelési funkeziókat és a pápai ev. gyülekezet október 
8-án tartott gyűlésén, hol lemondását bejelentette. A sze-
retetnek mindkét teljesen megnyilvánuló, belsőséges jelei 
meggyőzhették őt arról, hogy a mikor kellő okból távo-
zik eddigi helyeiről, még közelébb megy a hivei és tisz-
telői szeretetéhez. A pápai egyház — az ő indítványára 
— a lelkészi állást az újonnan választandó püspöknek 
fogja felajánlani. Tiszteletteljes szeretettel üdvözöljük mi 
is a búcsúzó, távozó és nyugalomba vonuló püspököt. 
— Mert mindig van bizonyos lelki nagyság az igények-
kel és korral számot vető önértékelésben, mely önzetle-
nül tud lemondani ott, a hol ezt egyháza magasabb czél-
jainak érdekében szükségesnek látja. 

Mihályfi rektor székfoglalója. Mindenkép tanul-
ságos az a székfoglaló beszéd, mellyel dr. Mihályfi Ákos, 
a budapesti egyetem ezidei rektora a tanévet megnyitotta. 
A papság háború utáni feladataira mutatott rá s a beve-
zetésben erőteljes színekkel emelte ki, hogy a papság a 
lelkiekkel való foglalkozása közben nem látta meg eléggé 
a szocziális nyomorúságokat. A háború után a végtelen 
sok irányú feladat megoldására szükséges minden fele-
kezet papjainak az együttműködése. Gyermekhalandóság 
csökkentése, házasélet tisztaságának védelme, hadiárvák-
ról, rokkantakról való gondoskodás, ragadós betegségek 
leküzdése, kivándorlás megakadályozása, mindezek a nagy 
szocziális problémák és sebek, részben a papság bekö-
töző kezére várnak. A „sokszor kigúnyolt" coelibatust 
azáltal véli bevonni Mihályfi a közbecsülés „gloriolájá-
val", ha a kath. papok egy-egy hadiárvát vagy tehetet-
len rokkantat vesznek magukhoz. Az érdekes, nyíltszavú 
rektori megnyitót, mely a népjólét emelésére irányuló 
munkát követeli, tekintélyes külföldi napilapok is kom-
mentálták. Talán ez előbbiekkel semmi összefüggésben 
nincs, de sajátságos találkozása a tényeknek, hogy há-
rom kath. egyházmegye papsága felemelte a stóladíjakat. 
A főpapság kész örömmel járult hozzá az alsóbb papság 
helyzetének ilyetén javításához. Sajtójuk pedig párhuza-
mot vont a protestánsok s ő közöttük, a kik nem sür-
getik minden gyűlésükön a felemelt államsegély kiosz-
tását. — Ugy látszik, kicsit vakmerő dolog a két papság 
között ilyen párhuzamot vonni, mikor nem messzire olyan 
büszkén hirdetik, hogy egyik jubiláló kath. főpap 10 év 
alatt több mint másfélmilliót tudott csak adományokban 
kiadni. így érthető, ha a kath. papság nem sürgeti a 
„felemelt államsegélyt", de nem érthető és a rektor nép-
jólét emelésére buzdító beszédével összhangban nem álló 
e három kath. egyházmegyének ez a háború alatti stóla-
dí j emelése, mibe a főpapság kész örömmel egyezett bele. 

Egyházkerületi segélyek. I. Államsegélypénztárból. 
a) Egyházak részére. Adorjás 300, Harkány 300, Kerek-
egyháza 300, Soltvadkert 200, Jászkarajenő 300, Kocsér 
300, Törtei 300, Gyönk (magyar) 300, Lápafő 300, Alag-



Dunakeszi 200. Pestszentlőrincz 300, Pestújhely 300, 
Rákosliget 200, Rákosszentmihály 200, Soroksárpéteri 
200, Vecsés 300, Gyón 300, Kispest 300, Vácz 200, 
Yáczhartyán 300, Apostag 300, Medina 300, Sárpilis 300, 
Bia 300,' Etyek 300, Felcsút 300, Gyúró 200, Vértes-
doboz 300 K. b) Lelkészek részére: líemenczky Gyula 
200, Farkas Emil 200, Kiss Géza 100, Varga Sándor 
(garéi) 200, Kálmán János 200, Gerenday Endre (áporkai) 
200, Kálmán Dezső 200, Varga Sándor (eresii) 200 K. 
II. A Baldácsy-alapból. a) Egyházak részére: Botyka 
400, Diósviszló 500, Siklós 600, Vajszló 400, Kiskun-
félegyháza 600, Kapoly 700, Somogytúr 400, Újpest 500, 
Tass 700, Majosháza 400, Paks 400, Zengővárkony 500, 
Tinnye 400 K. b) Lelkészek részére: Ádor Sándor 300, 
Borsos István 200, .Kovács Samu 500, Lutár Sándor 300, 
Szűcs Sándor 300, Sándor István 300, Kovács Géza 
300, Böhönyei István 300, Földvári László 300, Deák 
Imre 200, Szeles József 200, Göde Sándor 300, Biczó 
Zsigmond 300, Mészöly Győző 400, Szigeti Bálint 700 K. 
Ezenkívül az egyházkerület 28 özvegy papnénak egyen-
kint 75, 24 lelkészárvának egyenkint 45, 23 özvegy 
tanítónénak és árvának egyenkint 30, összesen 3870 K-t 
szavazott meg a közpénztárból és a Baldácsy-alapból. 
A segélyekről szóló nyugták (az özvegyeké, árváké bé-
Ivegtelenül) az esperesi hivatalok útján küldendők az 
egyházkerületi pénztárnokhoz. 

Segédlelkészek elhelyezése. Bácsfeketehegy Simon 
Lajos, Bácskossuthfalva Mező Benő, Becsmen Korbai 
Pál, Eszék Berta Imre, Nikinczi Palcsó László, Pacsér 
Szigeti Gyula, Sid-Banovci Kozma Károly, Újvidék 
Pánczél Imre, Dencsháza Kardos Lajos, Drávafok Aracs 
Gyula, Kiscsánv Závori Elek, Kisharsány Keinenczky 
Károly, Kórós Nagy Ákos, Maty Meleg Dezső, Pécs Ko-
vácsy József, Szava Karancsy István, Vajszló Poór Mi-
hály, Ozegléd Mészöly Győző, Tóth Lajos, Kecskemét 
Kovács Zoltán, Tollas Béla, Kiskunhalas Bagó Bálint, 
Kocsér Kőváry László, Jászkisér Joó Imre, Jászberény 
Gócza József, Nagykőrös Szalontay Ferencz, Lázár Sán-
dor, Szolnok Varga Domokos petrozsényi menekült lel-
kész, Törtei Varga György, Tószeg Szabó Géza, Vezseny 
Jóba József, Balatonendréd Kuli Lajos, Büssű Kovács 
Gyula, Kazsok Benedek László, Nagyszékely Herczeg 
József, Som Bak Antal theol., Tolnanémedi Szurmó László 
végz. theol., Budapest Muraközy Gyula, Sebestyén An-
dor Kálvin-tér, Buday Gergely Buda, Batta Árpád VI— 
VII., Kónya Gyula Zugló, Sipos Mihály Kőbánya, Barát 
József, Fiers Elek, Major János. Laky Sándor h. s.-L, 
Megyercsy Béla, B. Pap Lajos, Konrád György, Nagy-
László, Deme László, Viktor János, Nagy Sándor, Ko-
vácsy Sándor (Bethesda). Óbuda Kálmán Farkas, Erzsé-
betfalva Pápai István, Gödöllő Andrássi Tivadar brassói 
s.-L, Kispest Szász Béla sepsiszentgyörgyi vallástanár, 
Mogyoród Jánosi György, Ocsa Szappanos Károly, Pest-
szentlőrincz Varga Géza, Pestújhely Czanik Béla, Rákos-
palota Soó Sándor vulkáni lelkész, Rákosszentmihály 
Biberauer Tivadar, Újpest tíátory Dániel, Vecsés Gara-
czy Imre, Veresegyház Tót Pál. Dunapataj , i f j . Balla 
Árpád, Dunavecse Paál Dezső, Fülöpszállás Gubacsi Gá-
bor, Kiskunlaczhaza Józan Ignácz theol., Kunszentmiklós 
Dusza Béla, Ráczkeve Koroknay István, Solt Orosz László, 
Bölcske Gulyás Lajos székelydobói menekült lelkész, 
Decs Papp Gusztáv, Dunaszentgyörgy Szőnvi József, Kö-
lesd Huszár Sándor. Tolnaváralja Szőnyegi Sándor, Ba-
racska Kudar Dezső, Bicske Újhelyi Jenő, Kápolnásnyék 
Paksy Sándor, Páty ifj. Somogyi Kálmán. 

A szekszárdi ref. hivek az erdélyi menekültek 
javára 421. K-t adtak össze. 70 K a Szekszárdra me-

nekültek javára fordíttatott. A többi az esperesi hivatal-
nak küldetett. 

Az erdélyi menekült lelkészek részére Szalay 
Ferencz szaporczai lelkész 40, Becht Béla bonnyai ta-
nító 8, Mohácsy László tábori lelkész 10 K-t adományo-
zott. Begyűlt 1540'60 K. Kiadatott 1514 K. 

A katonák vallásos irataira dr. Kováts István 
15 K-t adományozott. 

I S K O L A . 
A theologiai választmány f. hó 13-án tartotta ülé-

sét Petri Elek püspök ós Darányi Ignácz főgondnok el-
nöklete mellett. Dr. Pruzsinszky Pál igazgató több fontos 
ügyet terjesztett elő. Az akadémiának van 12 IV. é., 
20 III. é., 8 II. é. és 8 I. é., összesen 48 hallgatója. 
Ezek közül kórházi szolgálatot teljesít 14, exmisszió-
ban van 3 IV. é., hallgató. A főiskolának van egy telje-
sen vak növendéke, Szalay Aladár zászlós, a ki a dél-
nyugati harcztéren vakult meg. A vakok István-úti inté-
zetében lakik, a honnan naponként tiszti szolgája kíséri 
be az előadásokra, a melyeknek figyelmes hallgatója. 
A választmány, tekintettel theologusaink fontos szolgá-
latára, a tanárkar javaslatára megengedte, hogy hallga-
tónak továbbra is a kórházban maradhassanak. A vá-
lasztmány egyik fontos feladata volt az ösztön- és segély-
díjak odaítélése. Tanulmányi ösztöndíjakat a következők 
kap tak : A Csontos-alap : 200—200 K kamatát Laky 
Sándor IV. é., Máthé Elek III. é., Csekey Sándor II. é., 
Szűcs Ernő I. é . ; Ballagi Mór-alap: Sebestyén Andor 
IV. ó. 96'40 ; Török Székács-alap: Halmi János III. é, 
82'50 ; Gerenday Antal-alap : Józan Ignácz III. é. 8 0 ; 
Szász Károly családi a lap: Szabadfi Elek III. é. 8 0 ; 
Rácz Sándor-alap: Nagy Dénes I. é. 5 4 ; Geresday Jó-
zsef-alap : Kovácsy József IV. é. 5 0 ; Polgár Mihály-alap; 
Takács Károly II. ó. ?>0; Hubay József-alap: Mády 
Gyula II. é. 5 0 ; Váradi Károly-alap : Füle József TII. e. 
4 8 ; Szász Károly pesti egyházmegyei a lap ; Szabó Pál 
III. é. 34 '86; Szász Károly monori egyházi a lap : Gál 
István I. é. 20 K. Internátusi ösztöndíjban részesültek: 
Farkas József-alap: Jóba Ferencz III. é. 112; Kovács 
Albert-alap : Szabadfi Elek III. é. 8 0 ; Czúcz Lajos-alap : 
Szathmáry Albert 1. é. 8 0 ; Farkas József II. a lap : Gál 
István I. é. 64 ; Darányi Ignácz-alap: Bernáth Lajos 
II. 212-50 K-t, Sikó Zoltán I. é. 212*50 K- t ; Laky 
Adolf-alap: 200—200 K kamatát Szőke József III. é., 
Marton Imre II. ó., Szabó Gyula III. é., Zsemlye Lajos 
II. é. 800 K. A Kalicza Ferencz-alapítvány I. évi szel-
vény jövedelmét, 912 K-t Máthé Elek IV. éves növen-
déknek szavazta meg az egyházkerület. 

Ösztöndíj-alapítvány. Hegedűs Albert nagykőrösi 
földbirtokos, a ref. egyház volt gondnoka és neje a szerb 
harcztéren elesett Kálmán fia emlékének megörökítésére 
2000, másik fia a belgrádi csatában elesett Balázs ügy-
védjelölt emléke megörökítésére is 2000, így összesen 
4000 K-ás alapítványt tettek a nagykőrösi ref. főgimná-
ziumnál, melynek kamatai ösztöndíjul fognak adatni ref. 
vallású, jó viseletű, szorgalmas, szegénysorsú tanulóknak. 
Maradandóbb emléket nem emelhetnének, hősi halált halt 
liaik emléke megörökítésére a gyászoló családok, mint a 
minőt emeltek Hegedűs Albert és neje két derék hős 
fiúknak. 

Tanévmegnyi tások . A debreczeni tudományegyetem 
tanévmegnyitása október 9-én volt a főiskola dísztermé-
ben. Dr. Láng Nándor, az új rektor, megnyitóbeszédé-
ben azt indítványozta, hogy szoborral örökítsék meg a 
háborúban elesett, illetve részt vett debreczeni egyetemi 



hallgatók emlékét. kollégium okt. A debreczeni ref. 
7-én nyitotta meg ú j tanévét. Ez alkalommal dr. Lencz 
Géza az ú j igazgató az úrvacsorai emlékezetes három 
kérdésről beszélt s azok megtartása mellett foglalt állást. 

r 
GYÁSZROVAT. 

Kelemen György toroczkó-szentgyörgyi ref. lelkész 
f. hó 3-án életének 65-ik évében hosszas szenvedés után 
elhunyt. 

Solymosi Lajos, a magyarbeczei ref. egyház lelki-
pásztora 78 éves korában elhalálozott. 

Szilárd Miklós gyóni ev. lelkész, lelkészségének 
6-ik, életének 31-ik évében csendesen ellni nyt. 

A beregi, egyházmegye egyik munkás, hűséges lel-
késze, Seres Ábrahám barabási ref. lelkész, elhunyt 53 
éves" korában. Az elhunyt a sárospataki főiskolának volt 
kiváló növendéke s halála széles körökben mély rész-
vétet, keltett. 

Hettesheimer Henrik hartai ref. lelkész, a cs. és 
kir. 31. gy.-ezredhez beosztott tart. tábori lelkész, f. évi 
október 16-án, életének 33-ik és boldog házasságának 
9-ik évében hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. 
A korán elhunyt lelkésznek, kit özvegye és három gyer-
meke s kiterjedt rokonság gyászol, temetése 22-én lesz 
Osziváczon. 

Áldott legyen emlékezete! 

Felelős szerkesztő : B. Pap I s tván . 

H I R D E T E S E K . 

E R Z S É 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 h í rn ev ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonnan épült minden modern 
kényelemmel felszerel i ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . ' Szabó Imre , szállodás. 

CSUHA ANDRAS K I S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

D I F Í i F D f f c T T A g ö z ü z e m r e berendezet t csász. 
I\II-<VII-<IY " I í v 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. 
V párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező hzetési 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). Orgonájaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszargyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházai, hadsereg, művsszek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20. 

0 
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 hegedd, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása 

Legnagyobb raktár é s 
= = gyár. , 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

I sko l ahsgedük 6kor . - tó l fö l j ebb . 
J) 
:« 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneKesRönyu 
katonáink részére. 

Tartalma : 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű egyházakai, 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 fiilér 
500—1000 „ . . 18 „ 
1000 példányon felül darabja I6V2 „ 
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 . 



Lelkész é s val lás tanár , t aná r é s 
tanító u rak rendel jék meg és 
ter jesszék 
a hívek és a tanítványaik között az 

E B R E S Z T O 
képes keresztyén szép i roda lmi , c s a -
ládi é s i f júság i hav i folyóira tot . 
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 cvre 4 kor. 
Az Ébresz tőnek 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 , VIÍL, Főh. Sándor-u. 28. 

% 

© 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott SOO-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Káivin-tfer 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint e lőnyös fellételek mellett . 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

Biztosítási a ján la tok b e n y ú j t a n d ó k közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén m ű k ö d ő 
képviselők közvetítésével. Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.1t4,593'31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagja inak fennállása óta 

kiíizetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagja inak fennál lása óla 

kifizetett j égká rokban 7.832,000-— K 
Biztosított ér ték tűzben 1915. évben 1000.000,000"— K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet á l lománya 19.200,505 — K 

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

„ G O N D V I S E L É S " 
Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetí t minden orvosi vizsgálat 
nélkül . 

Az 1916/17. tanévre szóló 

isKolaKönyv 
es 

tanszerjegyzéK 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve Küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházKerület főbizomá-
nyos protestáns isKolai KönyvKeresKedése 

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 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. 



/ 
I Nagyságos asszonyom! Mint minden évben, ezúttal is készséggel ajánlom fel 
• 

W 9 * g * g • 1 1 * • \ * • oszi es teli kelmeujdonsagaim 
mintagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését. 

Mintagyűjteményemben 
megtalálja nagyságos Asszonyom mindazon kelmeújdonságokat, melyek kosztümök, 
séta-, utazó-, házi- és gyermekruhák, pongyolák, blúzok és fehérnemüek elkészitésére 
a legújabb divatnak megfelelnek. Kérem a mintagyüjteményt sürgősen meghozatni, 
hogy a nagy áruhiány daczára a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-

síthessem Nagyságodat. — Kiváló tisztelettel 

tern József cs. és kir. udv. szállító 
Budapest, IV. ker., Kálvin-tér 1. szám. 

• a 

Ú J D O N S Á G ! 
Hol van megírva ? A Mester jelleme! 

S e g é d K ö n y v i smertebb bibl iai helyeK megta lá lásához Vezérfonal b i b l i a t a n u l m á n y o z ó Körött és magánosoK 

Bibliai egyezményes szövegtár írta Fosdick £. II. 
TöbbeK Közreműködésével készítette 

Fordította ifj. Victor János 
Dohányos János 

Második kiadás 

Ara 4 korona Ara 2.50 korona 

Kaphatók KóKai Lajos KönyvKeresKedőnél 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u.3. sz. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KJR. Ü D V . KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 0 1 9 . 



PROTESTÁNS T t & b s * 

EGYHAZIcsISKOLAI 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

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

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Örök reformáczió. Marjay Károly. — Vezórez ikk : Salus ecclesiae . . . Sebestyén Jenő. — 
M á s o d i k c z i k k : A MPIT. és az irodalom. Dr. Lampérth Géza. — T á r e z a : Farkas József emlékezete. VII. Dr. 
Pruzsinszky Pál. A reformáczió első évszázados megülése hazánkban 1617. Révész Kálmán. — B e l f ö l d : A duna-
melléki egyházkerület közgyűlése. II. Tudósító. — 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 . — S z e r k e s z t ő i 
ü z e n e t e k . — Gyász rova t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Örök reformáczió. 
— 1916 október 81-ikére. — 

2. Korint. 4.s. 

Még egy esztendő választ el bennünket a nagy 
örömünneptől, a reformáczió négyszázados emlékünnepé-
től. Tudjuk és gyakran hirdetjük is, hogy a reformáczió 
nem emberi munka produktuma, Luther, Zwíngli. Kálvin 
csak eszközök az Isten szent Lelkének kezében. Mint 
ilyen, Isten által a rni számunkra adott drága ajándék 
s minden nemességnél nagyobb erővel elkötelező örökség: 
nem is 1517 október 31-én vette kezdetét. Azok a wit-
tenbergi kalapácsütések akármilyen messzire elhang-
zottak is, nem a kezdet jelzése voltak. Fontosabb azon-
ban ennél az igazságnál annak hangoztatása ós komoly 
megértése, hogy a XVI. századdal nem is záródott le a 
reformáczió isteni munkája. 

A reformáczió, épen mert isteni a jándék : örök, sőt, 
mivel az isteni, mindig teljesebb és tökéletesebb kifeje-
ződésre vágyik : tartalomban és formában is tökéletesedni 
ós gazdagodni képes. Az örök reformáczió bármennyire 
eszmény s a jövendő elibénk sugárzó, bennünket rabul-
ejteni alkalmas czél: bizonyos mértékben ós tekintetben 
a gyakorlati élet programmja is. 

Tudom, hogy az örök reformáczió gondolata sok 
helyütt szólani csupán. Látom azt is, hogy mint fáznak 
e hatalmas krisztusi gondolattól közel- és távolállók. 
Igen, mert sok mindennel le kellene számolnunk, ha e 
drága örökségnek nem csupán élvezői, koptatói — oh 
sokszor —, elásói, félremagyarázói akarunk lenni, hanem 
gazdagítói is ! 

Oh, hogyan tudunk dörögni a középkori keresztyén 
egyház romlottsága, tévelygése ellen. Büszkén kifeszítjük 
a keblünket s önérzettel hivatkozunk a mi hithőseink 
javító s tisztító csodás munkájára. Az azoknak kijáró 
elismerést mind a magunk számára söpörjük be . . . Az-
után nagy „hála-Isten "-nel örvendezünk, hogy mi vagyunk 

azoknak a dicső ősöknek az unokái s abban a szent 
meggyőződésben, hogy mindent elvégeztek akkor: a hála-
adó imádságra kulcsolt kezeket nem irányítjuk a további 
reformáczió munkájára. Sok helyütt czivódunk, hogy a 
tisztes múltnak ki a méltóbb örököse s csaknem min-
denütt taposó munkát végzünk: bele állítottak a mun-
kába, hát benne vagyunk, de reformálástól — Isten őriz-
zen bennünket! 

Vannak olyanok, a kik türelmetlen lelkükkel a re-
formácziót összetévesztik a fölforgatással vagy egynek 
veszik a puszta radikálizmussal, sokszor a forradalommal. 
Az ilyenek pedig mindent a saját képükre és hason-
latosságukra akarnak formálni. Ha többet ártanának is, 
mint használnának: tapintatlan kézzel és lélekkel neki 
mennének mindennek, a mi régi, a mi szent, a mi isteni. 

Ennyi bajban mi lehet a teendője a Jézus Krisztus 
jó vitézének? Az, a mit Pál ajánl a karmthusi gyüle-
kezetnek. Én úgy látom, hogy az örök reformáczió isteni 
munkáját ír ja le a fönt jelzett helyen rövid néhány 
szóval. 

Tekintsük meg, mint a múltban végzett munkát, s 
mint a jövendőnek elibénk szabott programmját. 

Luther is, Kálvin is — hogy csak őket említsük 
a sok áldott közül — nem cselekedtek mást, mint le-
mondtak a szégyen takargatásáról. A középkori egyház-
nak, a Krisztus látható anyaszentegyházának rengeteg 
szégyene volt. Kell-e itt felsorolnunk ? E rengeteg szé-
gyent sokan látták, tudták, ismerték. Sokan segíteni is 
iparkodtak rajta. De hogyan? A szégyen gondos takar-
gatásával. Mintha a titkos betegségben szenvedő gyó-
gyulást remélhetne a szégyenének takargatásával. A re-
formáczió nagy hősei mihelyt megismerték a maguk ós 
embertársaik nyomorúságában, kínos tapasztalatában az 
egyház és tagjai szégyenét: lemondtak a szégyen takar-
gatásáról. Istenöknek, saját maguknak megcsalását látták 
a további „ravaszságban járásK-ban. Orvosság után néztek. 

Az orvosságot megtalálták az Isten igéjében. Ho-
gyan ? Hiszen a középkori egyházban is megvolt az Isten 
igéje, hát miért nem segített r a j t a ? Megvolt. De azt 



találták, hogy hamisított formában és minőségben. A testi 
táplálék különböző, rendkívül ügyes „meghamisítás"-áról 
ma sokat tudnánk beszélni. A szégyen takargatói ügyesek 
voltak akkor a lelki táplálék meghamisításában. A refor-
máczió isteni munkája tehát tovább az volt, hogy Lu-
ther és Kálvin s a többiek lemondtak az Isten igéjének 
további hamisításáról, odafordultak a nyilvánvaló igazsághoz 
ós ha kellett, az orvos látszólagos kíméletlen szigorával, 
de a gyógyításnak egyedüli módján: a lelkiismeret szol-
gaságának kötelét eltépték. Az egyéniség nagy ajándéka 
az Örökkévalónak, a szabad egyéniség még nagyobb. 
Eddig az üdvösséget mint valami nagy bizományi rak-
tárból : a pápás egyház szállította házhoz a hivek szá-
mára, Kényelmes, jövedelmező, de veszedelmes módszer. 
A szégyen takargatása, az Isten igéjének sokszor igen 
tudatos meghamisítása tette eddig lehetővé. Most mái-
vége. A nyilvánvaló igazságnak az ember lelkiismerete 
elé állításával, Isten előtti felelősségével az egyén maga 
dönt üdvössége felett (lásd a 4. vers végét). Nem lehet 
rólam s nélkülem döntenie senkinek, még a pápának sem. 

Dióhéjba foglalva ez volt a múltban a reformáczió 
munkája. 

Ha a reformáczió munkája csakugyan örök, ez lehet 
a programmja a jelenben is, a jövőben is. Nincs kiilön 
programm az intézmények és külön az egyének, az egyes 
liivő lelkek számára. 

Megrögzött szokásunkká vált, hogy eddig a refor-
máczió ünnepén mindig többet tekintettünk a múltba, mint 
a jövőbe. Inkább dicsekedtünk a múlttal, mintsem le-
vontuk, volna belőle kötelességeinket a jövőt illetőleg. 
Pedig ha élni, föntmaradni akarunk, az örök reformáczió 
gondolatáról nem szabad lemondanunk, sem elfeledkez-
nünk, mert különben elvégzik mások. 

Úgyis mint egyház, úgyis mint egyes hívő lelkek, 
mondjunk le mi is a szégyen takargatásáról, a ravasz-
ságban járásról, az Isten igéjét; ez egyetlen táplálékot, 
orvosságot, fegyvert ne hamisítsuk meg senkinek és sem-
minek a kedvéért. Sok a bajunk, sok a betegségünk. 
Ne resteljük. Jó az Isten igéje, ha igazán élünk vele. 
És a lelkiismeretet ne áltassuk fél-, vagy emberi igaz-
ságokkal, hanem mindenkor a nyilvánvaló igazsággal kel-
lessük magunkat minden ember lelkiismeretének, akár 
király, akár koldus, akár miniszterelnök, akár földműves 
az illető. A hol az Úr Lelke: ott a szabadság. 

Büszkék vagyunk, hogy a mi anyaszentegyházunk 
a reformáczió egyháza, akkor nem csontosodhatik meg 
azokban, a mik emberiek benne, rajta. Egyházunk és az 
egyes emberi lelkek üdve kívánja az örök igazsággal 
váló élést: semper reformari debet! 

Marjay Károly. 

Távíratmegváltásí lapok Z T t f ö J -
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vetség irodájában (IX. ker., Ráday-wtcza 28. szám), j í ^ í ^ t ^ í ^ t 

SALUS ECCLESIAE . . . 

A reformáczió négyszázados évfordulójának közele-
désére fokozottabb mértékben gondolunk a megünneplés 
módozataira; de még erősebben ébred fel lelkünkben a 
felelősség érzete, a mely különös súllyal épen egyházunk 
jövője miatt nehezedik reánk, mint a kik ezt a nagy-
szerű jubileumot isten segítségével megérjük. A most 
következő október 31-ike az utolsó a százados jelentő-
ségű nagy nap eljövetele előtt. Szemünk előtt folynak 
az előkészületek, a melyek méltók akarnak lenni az esz-
méhez s a történelmi értékekhez, a melyeket a reformá-
czió számunkra hozott. Egyesek, gyülekezetek, egyház-
megyék és kerületek, bár néhol megkésve, de mindig 
komolyabban foglalkoznak az évforduló megünneplésének 
módozataival s a dunamelléki . egyházkerület gazdag és 
sokoldalú terveit is nagy örömmel üdvözöljük. 

Különösen fontos és elismerésre méltó ezek között 
az a sürgetés, a mely egyes egyházmegyék részéről a 
reformáczió megindulására és Lutherre vonatkozó minden 
történelmi mozzanat tárgyalása és ismertetése mellett is 
a kálvinizmusnak mint a reformáczió betetőzésének s 
Kálvinnak, mint a mi ideálunknak kidomborítását is kö-
veteli, másfelől pedig a modern kor iránt való helyes 
érzékkel szeretetintézniények alapítása mellett a legerő-
sebben a mi múltbeli nagy erőnknek a sajtónak s min-
den rendű és rangú irodalomnak megteremtését követeli. 
Nem is lehetne szerintünk sem hatalmasabb erejű ünne-
pelés, mint az, a mely nemcsak külső emlékeket állít, 
hanem azzal kezdi újra, a mivel a reformátorok kezdet-
ték, t. i. az új élet hirdetésével, a reformáczió és a kál-
vinizmus szellemének az egész magyarság lelkébe való 
új beleoltásával, egy új 95 tételnek a mai szükségek sze-
rint való proklamálásával, a szó (belmisszió) és a betű 
(sajtó) hatalmával. 

Van azonban a reformáczió nagy jubileuma meg-
ünneplésének egy olyan módja is, a melyről még nem 
igen hallottunk, pedig ez lényeges kiegészítője az összes 
muló jelentőségű ünnepeknek ós nélkülözhetetlen feltétele 
a magyar kálvinizmus belső megújhodásának, megerősö-
désének és kifelé való érvényesülésének. Ez az egyházi 
közélet reformácziója s az egyház belső életének meg-
tisztítása és annak egészségesebb alapokra való he-
lyezése. 

Mert a mi egyházi életünkben ezidő szerint azt a 
feltűnő dolgot tapasztalhatjuk, hogy nálunk, ellentétben 
a külföldi egyházak életével, nem elvek, hanem kerületek 
szerint csoportosulnak az emberek, a kerületek pedig, 
mint önálló kis köztársaságok, a többiek életével vajmi 
keveset törődnek. Ennek azután két nagy veszedelme 
van. Az egyik az, hogy az egyház, mint hivatalos egy-
ház, semmi nagyobb közös erőkifejtésre nem képes, a 
másik pedig az, hogy a kerületek meg önmagukban 
gyengék s életüket elvi alapok hiányában nem ideálok, 
hanem a vezérek, tehát a személyek iránti rokon- vagy 
ellenszenv irányítják. Szóval, a kerületek nem elvek sze-



rint választják a vezéreiket, hanem a vezéreik szerint 
alakítgatják át az elveiket. 

így áll elő azután az az eset, hogy egyfelől nagy, 
közérdekű és egyetemes jelentőségű tervezések rendesen 
hajótörést szenvednek azért, mert az egyes kerületeknek 
talán más az érdeke, vagy, a mi még rosszabb, vezérei-
nek a véleménye (nem is szólva a partikuláris kerületi 
büszkeség, irigység, rövidlátás stb. apró kerékkötéseiről); 
másfelől pedig egyugyanazon kerület keretében több-
kevesebb szükségszerűséggel úgy kénytelenek együtt dol-
gozni az emberek, hogy semmiféle elvi kapcsolat vagy közös 
ideál nem fűzi őket egybe s így rendesen egyik csoport 
sem elég erős arra, hogy a többi kerületek rokon cso-
portjának támogatása nélkül nagyobb erőt lenne képes 
kifejteni. És bár egyes szabad egyesülések meg is pró-
bálják ezt a nehézséget áthidalni, azonban e kísérletek-
nek még annyira kezdetén vagyunk, hogy munkájukat 
még alig értékelhetjük. Épen azért nem is fog ref. egy-
házunkban sem a háború, sem a reformáczió hatása alatt 
lényegében megváltozni semmi, mindaddig, a míg a külső 
adminisztraczionális és földrajzi határok és központok 
helyett nem elvi alapon fog jegeczesedni az egyházi élet, 
tehát elsősorban a papság; azután az intelligenczia és 
az egyes gyülekezetek is. Hogy ez a proczesszus végre 
nálunk is megindult és egészségesen forrja is magát, azt 
évről évre jobban és örömmel tapasztaljuk. Ez a körül-
mény természetesen magával fogja hozni a különféle 
theol. pártok erősebb és élesebb kialakulását is. Ettől 
azonban félnünk nem szükséges, sőt örülnünk kell neki, 
mert annál tisztább és egészségesebb lesz az egyházi élet 
vérkeringése, nagyobb és eredményesebb az erőkifejtése, 
mennél homogénebb elemek kerülnek egy táborba és 
mennél inkább az egész ország területére szól a munka. 

Csak egy dolgot kell becsületesen és őszintén ke-
resztülvinni, t. i. minden személyi tekintet és kultusz nél-
kül, az elvek szerint való csoportosulást és kijegeczedést. 
Tartsanak össze és értsék meg egymást azok, a kik a 
különböző kerületekben közös ideálok szolgálatában álla-
nak s a kik mindenféle kicsinyes, mulandó és mellékes 
érdekek, személyi kultusz és egyebek fölött, folyton lát-
ják és sohasem tévesztik szem elől a salus ecclesiae ma-
gasztos jelszavát. És lehetne-e szebb és méltóbb előké-
szület a reformáczió jubileuma által bevezetett ú j kor-
szak számára, mint az, hogy olyan új életet kezdhet-
nénk, a melyben nem a kerületek szerint való tago-
zódás, nem is személyek szolgálata, még kevésbbé 
anyagi érdekek vagy hatalmi csoportosulás, hanem, a 
református pap tiszta szellemi életre predesztináltságának 
megfelelőleg, a tiszta szellemi kapcsok lennének egyedül 
döntők a közös munkára való szövetkezésnél, hogy ha 
már teljes egység nem is lehet, legyen becsületes, őszinte, 
mindenféle mellékgondolat nélkül való találkozása azok-
nak, a kik egy zászló alá gyülekeznek, egy ideált szol-
gálnak, egy hitből élnek. 

Es vájjon olyan nehéz lenne pl. megcsinálni azt, 
a mit mi már régóta sürgetünk, hogy mindazok, a kik 

a határozott tiszta kálvinizmusért lelkesednek, mindazok, 
a kik az elvekben, tehát a leglényegesebb kérdésekben 
állítólag találkoznak, tehát egyesületek vezetői, theol. 
tanárok, papok, egyházi lapok szerkesztői és az egyház 
hivatalos vezérei évenkint, vagy két-három évenkint egy-
szer, nagy és komoly munkára jönnének össze, rendezné-
nek pl. valami modern kollokviumot és ott sorba véve a 
legfontosabb és legégetőbb kérdéseket, keresnék a har-
móniát egymás között és akár 5—10 évre is szóló munka-
programmot csinálva, megegyeznének és komoly szövet-
séget kötnének arra nézve, hogy, a legnagyobb kérdéseket 
illetőleg, sajtóban és szószéken, egyesületekben és hiva-
talos gyűléseken egységes szellemben végzik a propagan-
dát s dolgoznak a legmegfelelőbb megoldáson. Ez az 
indítványunk még eddig mindig zárt ajtókra talált. Azon-
ban a reformáczió nagy emléknapja, kell, hogy emelke-
dettebbekké tegye a szíveket s megértőbbekké a lelkeket; 
és a mennyire ellenezzük az egymáshoz nem illő, vagy 
egymástól eltávolodott egyházak, theol. pártok vagy egyé-
nek unióját, annál inkább sürgetjük ezt az egységet azok 
között, a kik csak nyernének s az egyház erejének fo-
kozását jelentenék közös ideálok szolgálatában, közös 
munkára, nagy megértéssel egyesülni tudnának. Mert 
csak így érnők el igazán azt, hogy testvérharczot foly-
tatnunk többé nem kellene, hanem minden energiánkat 
az építő munkára s az elvi ellenfelekkel és ellenségekkel 
való küzdeleriire fordíthatnánk. A reformácziói ünnepsé-
gek legfelemelőbb mozzanata kétségen kívül az lenne, 
ha az elvi tájékozatlanság ós elvtelenség kaoszában élő 
magyar református egyházi életbe rendet lehetne vinni s 
a. történelmi kálvinizmus híveinek minden kerületi kor-
látok mellett és fölött olyan óriási többségét lehetne 
megszervezni, a mely egységes szellemben, közös munka-
tervvel és hatalmas lendülettel megindult életével hama-
rosan respektált és ha kell, félelmetes tényezője lehetne 
az egész magyar társadalomnak is. 

Az egyház mindjobban ébredezni kezd. A jelenlegi 
vezérek lelkét terheli a felelősség abban a tekintetben, 
hogy ez az újjá ébredő egyház, milyen komolysággal és 
erővel fogja történelmi hitét és szellemét megőrizni. 

Sebestyén Jenő. 

A MPIT. ÉS AZ IRODALOM. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság (milyen 
szép és nagy czím ez s minő hatalmas erő táborozhatna 
mögötte!) legutóbbi választmányi üléséről néhány fővárosi 
napilap (mindössze talán kettő) közölt meglehetősen szűk-
szavú (és apróbetűs) tudósítást. Innen tudom, hogy a 
választmány, egyebek között, két határozatot hozott: 
1., hogy folyóiratát, a Protestáns Szemlét, átalakíttatja 
és 2., hogy a rég sürgetett ifjúsági lap kiadását egyelőre 
felfiig geszti. Mind a két határozat szorosan és elevenen 
az irodalom körébe vág, azért volnék bátor — Szer-
kesztő úr szíves engedelmével —- e helyütt röviden hoz-



zájuk szólni, abban a hitben, hogy ezzel a két határozat-
ban érintett nagy horderejű ügynek talán némi hasznára 
lehetek vagy legalább is a kérdések tisztázásához vala-
melyest hozzájárulhatok. 

Ad 1. — Nem akarok itt most a Szemle eddigi 
szerkesztése, külső és belső minéműsége fölött ítéletet 
mondani, annál kevésbbé, mivel a szerkesztő (vagy szer-
kesztőség) jóigyekezete és jóakarata, hogy tudása és 
tehetsége szerint s a szeme előtt lebegő czéloknak és a 
rendelkezésére álló eszközöknek megfelelően, a legjobbat 
adja — minden kétségen felül áll. Ámde az is bizonyos, 
hogy folyóiratunk, mai alakjában, sem a hozzáfűződő 
igényeknek és várakozásoknak, sem azoknak a czélok-
nak, a melyeket — nézetem szerint — ma és a jövőben 
szolgálnia kellene, többé meg nem felel. Ezt nyilván a 
választmány is így látja, mert különben, nemde, nem 
gondolna az átalakításra ? Nem tudom közelebbről, hogy 
alapjában mely okból és mely irányba terveződik az át-
alakítás. Az én szerény véleményem szerint azonban (a 
mi, úgy tudom, sok másoknak a véleménye is, mert 
különben aligha adnék annak hangot) nagyon kívánatos 
lenne, hogy a P. Sz. a jövőben a szépirodalomnak is 
helyet adjon hasábjain. A protestáns keresztyén és ma-
gyar nemzeti szellemű szépirodalomnak. 

És itt nem holmi régen elnyűtt, olcsó eszközökkel 
dolgozó, bibliai idézetekkel, kenetes mondásokkal meg-
terhelt vagy ügynevezett „tősgyökeres" kiszólásokkal 
agyon zsinórozott, alacsony színvonalú vagy minden szín-
vonal alá törpülő dilettáns szárnypróbálgatásokra gondo-
lunk (ezt az irodalmi gezemiczét már naptárainkból és 
„koszorú"-füzeteinkből is ki kellene irtani!), hanem a 
mai irodalmi színvonalon álló komoly, nemes, művészi 
írásművekre (elbeszélések, rajzok, elmefuttatások, költe-

) mények, énekek), a milyeneket ma már nemcsak intel-
ligens közönségünk, hanem a mi régi, úgynevezett „val-
lásos irodalmunk" Prokrusztesz-ágyából .kinőtt népünk is 
joggal elvárhat azoktól, a kik szamára szerkeszteni és 
írni akarnak. E mellett és ezzel szerves kapcsolatban 
irodalmi ós művészeti kérdéseket, irányzatokat ismertető 
és — protestáns, keresztyén és magyar nézőpontból — 
bíráló kritikákat, tanulmányokat is lehetne rendszeresen 
közölni, a mire hogy milyen nagy szükség volna épen 
a mai iránytalanságok, ferde irányzatok és tanácstalan 
tévelygések között, azt talán nem kell e helyen bővebben 
megokolnunk. 

Az ilyen szépirodalmi olvasmányok — mint más, 
komolyabb irányú folyóiratok (köztük a kimondottan fele-
kezeti színezetűek) példája is mutatja — igen szépen 
megférnének egy tető alatt a tudományos (történeti, egy-
háztörténeti, vallás- és társadalomfilozófiai, természet-
tudományi stb.) czikkekkel, tanulmányokkal. Sőt ezeket 
is, úgyszólván, népszerűsítenék, megkedveltetnék a közön-
ségnek azzal a nagyobb részével is, a mely eddig unottan 
tette félre a Szemlét, mondván, hogy „úgy sem találok 
benne olyasmit, a mi engem érdekelne", holott pedig 
valójában már eddig is talált volna benne olyasmit is, 

ha bizalma lett volna átlapozásához. És itt mindjár1 

megjegyzem, hogy ennek a bizalomnak fölébresztésére 
a folyóirat külső alakjának megváltoztatását, valame-
lyes modernizálását is czélszerűnek és kívánatosnak tar-
tanám. 

A fentebb röviden körvonalazott szépirodalmi olvas-
mányok léleknevelő, erkölcstisztító, ízlésnemesítő és irá-
nyító hatását, úgy hiszem, szintén nem szükséges itt 
nyomatékosabban hangsúlyoznom. Ha pedig valaki azt 
mondaná, hogy ilyen olvasmányokat. a közönség másutt 
— más folyóiratokban, heti- és napilapokban — is talál, 
arra azt feleljük, hogy bizony ilyeneket, a minőkre mi 
gondolunk, sajnos, vagy egyáltalában nem, vagy csak 
elvétve talál, mert ilyen műveket a mai divatos írók, a 
kik azokban a lapokban szóhoz jutnak, nem is írnak. 
Nem ír nagy részük egyszerűen azért, mert nem tud, 
mert tőle az a lélek, a melyből az ilyen írások fakad-
hatnának, teljesen idegen. Más részük pedig, a ki tudna 
és szeretne is ilyent írni, nem ír azért, mert ha ilyen 
írásokkal kopogtat a mai szerkesztők és kiadók legtöbb-
jének ajtaján, ez a zordon fölírás rémlik elébe: „itt nin-
csen számodra h e l y ! . . . " (Mint a MPIT. kommünikéi 
számára.) 

Szükséges, nemes, szép hivatása, több — erkölcsi 
kötelessége lenne tehát ilyen körülmények között a MPIT. 
irodalmi organizmusának, a Protestáns Szemlének, hogy 
ezeket az erőszakkal elnémított írókat megszólaltassa, 
új írógenerácziót neveljen és a tisztább, nemesebb lelki 
táplálékra éhező közönség számára gyengéd és szerető 
gonddal s hozzáértő kézzel fehér asztalokat terítsen. 

Ad 2. — Hogy a tervbe vett ifjúsági lapra szintén 
milyen égető szükség lenne már, azt az illetékes körök 
és személyek részéről mind sűrűbben felhangzó sürgeté-
sek is bizonyítják. Ebben az ügyben itt is, ott is tar-
tottunk már értekezleteket, régi jó szokás szerint talán 
különböző albizottságokat is küldöttünk ki, hogy a „kér-
dést behatóbban tanulmányozzák". A döntő szót és lépést 
azonban mindenki az erre legilletékesebb MPIT-tól várta 
s ez most az ügyet — felfüggesztette. Nyomdai nehéz-
ségek miatt, mint a híradás jelzi. Hát hiszen igaz, a 
nyomdai nehézségek most igen nagyok. De azért azok 
az ifjúsági lapok, a melyekkel — hogy úgy mondjam — 
nemes versenyre kellene kelnünk, most is szépen virá-
goznak, szinte szemmel lathatóan „crescunt sub pondere. . ." 
és kettőzött erővel törnek czéljaik felé. Ok nem függesz-
tettek fel semmit, hanem keresték és, úgy látszik, meg 
is találták az utakat, módokat és eszközöket, a melyeken 
és a melyekkel a háborús nehézségek fölött is diadal-
maskodnak. Olvasó táboruk egyre sokasodik ós pedig 
részben a mi tanácstalanul és iránytalanul tévelygő árva 
csapatainkból is, a melyekről itt is, mint sok más téren, 
fájdalmasan kell megállapítanunk, hogy „kit erre, kit 
arra sodornak a szelek . . . " 

Erről ez alkalommal csak ennyit. Sapienti sat. 
Dr. Lampérth Oéza. 



TÁRCZA. 

Farkas József emlékezete. 
VII. 

Kathedrája és íróasztala egy czél szolgálatában áll. 
Amott és itt theologusainak óhajt használni s a mikor 
erről szó van, meg kell emlékeznünk arról, hogy gon-
dolatai előadószékén, íróasztalán kívül is az egyház, a 
theologia érdekei körül forognak. A mint az életben 
csendes vidámsággal körültekint, megfigyel, észrevételeit 
önkénytelenül is az egyházzal, a gondjaira bízott ifjú-
sággal hozza kapcsolatba, aztán int, felvilágosít. Midőn 
a hatvanas évek vége felé a közszellemben változás áll 
be, Farkas József, kora viszonyainak szemlélője, nemcsak 
néz, hanem lát. Érdekes egyik-másik észrevétele. „Az 
1867-ik évtől fogva, mondja egyik visszatekintésében, a 
község, a megye, az országházában, a gombamód sza-
porodó nép- ós olvasókörökben, a kortestanyákon meg-
indul a dikczió-áradat. Erdő, mező viszhangzik a nép-
boldogító k szónoklatoktól . . . ízléstelen lapok, füzetek, 
képek kerülnek a nép kezébe . . . lapók keletkeznek, 
árad a pletyka . . . A régi jó kálvinista nevelésben ré-
szesült tanítók mellett akadnak olyanok, kik magukat 
nem is az egyház, hanem a nemzet napszámosainak 
tekintve, az igazi felvilágosultságnak, a valódi művelt-
ségnek — már mint ők gondolák — lettek felkent, 
akarom mondani okleveles apostolaivá . . . messze hátuk 
mögött az obskúrus, vaskalapos papokat. Ismertem olya-
nokat is, a kik büszkélkedve hirdették, hogy ne bibliai 
meséket, lélek és életnélküli kátékat tanítsunk, hanem 
tudományt." A mi az egyháziakat illeti, a lelkészek hir-
dették a Krisztust a régi módon, t. i. elvégezték a hét-
köznapi könyörgéseket, a vasárnap délelőtti és délutáni 
szolgálatot. Az egyház nem lelkészkedő tagjai pedig el-
látogattak az Ur házába, meghallgatták a prédikácziókat, 
azután összetették kezüket, ök nem papok, gondolák, ők 
nem tehetnek semmit Krisztusért és annak egyházáért 
egyebet." 

A tudományos képzettség nagy dolog, de a theo-
logusnak ezen kívül még másra is van szüksége. A fiatal 
pap (az életben) nehézségekkel találkozik s Farkas Jó-
zsef kötelességének ismeri, hogy azok felől hallgatóit 
tájékoztassa. „Az erkölcsi világnak, vagy keresztyénileg 
szólva, az Isten országának törvényei, mondja egy alka-
ommal idevonatkozólag, nem vágnak össze a világnak, 

a testnek, az érzékiségnek törvényeivel, következőleg a 
két különböző törvény apostolai és követői örökös harcz-
ban állanak egymással. Ormuzd és Ahrimán szakadatlan 
harczban állanak ma is." Farkas József a kathaedrában 
s azon kívül is azt hirdeti, hogy a jövendő lelkésznek 
enenmagának végképen tisztába kell jönni a legfőbb 
dologgal. „Minden bölcsesség hiábavaló, hirdeti tömérdek 
példára hivatkozva, a melynek kezdete nem az Űr félelme. 
Hiábavaló minden változtatás, ha az államok és társa-
dalmak szegletkövét nem a tiszta erkölcs képezi." Igaz, 

az a kör, a melyben a jövendő lelkészek szava hangzani 
fog, véghetetlen kicsi ahhoz képest, hogy ú j világot 
teremtsen, csepp a tenger nagy vizéhez képest, de csep-
pekből áll a tenger is. A lelkész a magasabb törvény 
szolgálatában állva, időknek folyamán a legnagyobb juta-
lomra számíthat: a felemelő öntudatra. 

A történelem sok ténye mutat a magasba s Farkas 
József azokat fel is használta, hogy a nagy, az abszolút 
sejtelmét erősítse hallgatóiban. „Ne rettentse önöket 
vissza a divatos beszéd, mondja egyik, az ifjúsághoz 
intézett fölszólalásában, mutassanak fel az égre s mond-
ják : azt hirdetjük, a ki e milliárd világokat összefűzte, 
futásukban szép renddel igazgatja, kiről tanúságot tesz 
minden fűszál, kinek képe visszatükröződik a harmat-
cseppben, kinek keze kiszabta az utat a vízcseppben 
millióként hemzsegő azáléknak s beírta örök törvényét 
az emberi szívbe." 

A mit katedráján tanít, azt nagyobb körben a 
„Prot. Egyh. és Iskolai Lapok" hasábjain is hirdeti. Ide-
vonatkozó munkássága hovatovább nagyobb arányokat 
ölt. A mennyire ideje engedi, a nyilvános szereplésből 
is kiveszi részét. A hatvanas évek közepétől kezdve a 
templomi szószékben, egyházi és egyéb ünnepélyek alkal-
mával a nyilvánosság előtt szerepel. 1866 augusztus hó 
1-én a Nemzeti Színház előtt Egressy Gábort ő búcsúz-
tatja el s e beszéd annyival figyelemre méltóbb, mert a 
megbízatást csak (Dobos, czeglédi lelkész akadályoz-
tatasa miatt) az utolsó perczben kapta. Néhány szó e 
beszédből talán ma, ötven esztendő múlva, érdekelni 
fog némelyeket. A gyászmenet a Nemzeti Színház előtt 
megállván, Farkas József a maga egyszerű, közvetlen 
előadási módján szólt: „Nehéz e koporsó, nemde, ravatal-
vivő férfiak ? Nehéz a koporsót követni, nemde, gyászoló 
sereg ? Megállottatok ? Nagy a teher, de nem az, mely 
a- vállakat nyomja, hanem az, mely a szívekre neheze-
dik ! Megállottatok a ház előtt, hogy reánézzetek még-
egyszer a koporsóra és e házra, mert e ház és a ki e 
ravatalon nyugszik, egymáséi valának. íme ki 

néhány évtizeddel ezelőtt lélekkel, lelkesültséggel tölté 
be e nagy hajlékot, most e kis koporsóban fekszik." 
Egressy Gábort tudvalevőleg „Brankovics György" czím-
szerepében érte utói a halál a színpadon. Farkas József 
röviden rámutat arra, a miben az egykori fejedelem ós 
az imént elhunyt babérkoszorús fejedelem megegyezik: 
mindkettő szerette hazáját, senki sem tudta úgy átérezni 
az elveszett haza sorsa felett a fájdalmat, mint az, a ki 
e fölött maga is könnyezett, mint az, a ki hazájáért 
maga is küzdött. Egressy 40 éves pályája alatt „nyel-
vünk, nemzetiségünk, hazánk szeretetének tüze éledt". 
Ebben része van neki is. „A lelkesültség, művészi erő 
nem maradtak eredmény nélkül." „E tudat legyen jutal-
mad. Koszorúd mellé oda függesztjük tiszteletünk, be-
csülésünk virágszálaiból font koszorúnkat s ha nincs ha-
talom, mely számunkra megtartson, indulj már, indulj a 
hosszú útra, Isten veled." 

Dr. Pruzsinszky Pál. 



A reformáczió első évszázados megülése 
hazánkban 1617. 

Rövid egy esztendő választ el bennünket a refor-
máczió negyedik évszázados jubileumától. 

Az előző három évszázados jubileumot (1617., 1717., 
1817) érdekesen ismertette Payr Sándor a „Protestáns 
Szemle" 1911. évi 8. és 9. füzeteiben. 

Az első évszázados ünnepélyről (1617) nem sokat 
tud mondani. 

* „Az ünnepély lefolyásáról, a melyet az egész ország-
ban bizonyára a legtöbb gyülekezet és iskola ós pedig 
nemcsak az evangélikus, hanem a református is megün-
nepelt, csak két helyre vonatkozólag van megbízható 
tudósításunk. Az egyik Lőcse, a másik Bittse s mind a 
kettő a Thurzók védőszárnyai alatt jubilált." (492.) 

„Már e feljegyzések, az ünnepélyt kísérő általános 
figyelem, valamint Lányi körlevele is mutatja, hogy a 
jubilálás nem szorítkozott csak egyes helyekre, talán 
Lőcsére és Bittsére vagy az öt szabad királyi városra, 
sőt nem is volt az csupán sporadikus, hanem általános, 
mint Németországban. Nagy kár, hogy őseink bővebb 
feljegyzéseket ezen első szép jubileumi ünnepekről nem 
írtak. Vagy ha írtak, akkor elvesztek." (495.) 

Nagy örömömre szolgálna, ha az első évszázados 
ünnepély általánosságára nézve tudnék fölsorakoztatni 
újabb adatokat, azonban épen arra nézve vannak ada-
taim, hogy az első évszázados ünnepély megtartása ha-
zánkban nagyon is sporadikus jelenség volt, 

így például a Lőcsével legszorosabb viszonyban 
álló Kassán sem ünnepeltek. Tudjuk, hogy e két város-
sal együtt Bártfa, Eperjes és Kisszeben alkották az úgy-
nevezett „pentapolist" (öt város), mely nevezetes vallási 
és politikai szövetkezetnek egyik tiszteletreméltó emléke 
az ötvárosi hitvallás (confessio pentapolitana) 1549-bőí. 
Az öt szabad királyi város külön szuperintendencziát al-
kotott; 1617-ben Zabler Péter volt a szuperintendens, a 
ki zsinattal kívánta megünnepelni a reformáczió százéves 
jubileumát. Kassa város jegyzőkönyvében idevonatkozókig 
a következő feljegyzést találjuk: 

„1617. 9. septembris fűit frequens amplissimus se-
natus extraordinarie in curia, Lőcséről jött egy levél, 
melyben intimálják, hogy az superintendens synódust 
akar hirdettetni, melyben az Isten dicsértessék, hogy 
immár Isten 100 esztendőt adott ültenünk (így!) az igaz 
evangéliumi praedikálásnak dominus Luther Márton után. 

Deliberatum: Az mi ezt az dolgot illeti, igen méltó 
nemcsak mostan, hanem minden időben Istennek nagy 
hálákat adnunk, hogy ő felsége mindezideig az pápista-
ságnak dögleletes tudománya ellen az igaz keresztyén 
vallás mellett megtartott; de nem szükséges, hogy ez 
végre synódust publice proponáljunk; ne adjunk ansát 
( = okot) eféle dologgal az ellenkező feleknek és evvel 
ne adjuk valami háborúságra okot." 

A „prudens et circumspectus" kassai tanács ezzel 
elintézte a jubileumot. Igen forrongtak már ekkor Felső-

magyarországon a kedélyek, már-már mutatkoztak a Beth-
len Gábor első támadásának (1619) előjelei; Kassa a 
magyar király birtokában volt, kinek „képe" (helytartója) 
a kassai főkapitány, Forgách Zsigmond, mint a római 
egyháznak Pázmány által áttérített túlbuzgó híve, bizo-
nyára inzultusnak vette volna, ha Kassa város az évszá-
zados jubileumot valami feltűnő módon ünnepli meg. 

Egyetlen pozitív adatunk sincs arra nézve, hogy' a 
magyarországi reformátusok 1617-ben egyáltalán ünne-
peltek volna; mert hogy a Bittsén, Thurzó Imre által 
rendezett fényes ünnepélyeken református főurak is jelen 
voltak, az az egyszerű magyarázata, hogy ez az össze-
jövetel politikai jellegű volt, vallási ünnepély színe alatt. 
A Glatz-féle jubiláris műnek (1818) az az állítása, hogy 
Debreczen már 1617-ben is megülte volna a százados 
jubileumot, épen semmivel sincs bizonyítva. 

Azt se hagyjuk végre figyelmen kívül, hogy Sepsi 
Laczkó Máté, Lorántffi Mihály udvari papja, majd erdő-
bényei ref. lelkész, épen a XVII. század első negyedéről 
egy igen terjedelmes krónikát hagyott hátra (Erdélyi 
történelmi adatok, III. kötet), melyben az akkori egyházi, 
politikai és közéleti eseményeket sokszor egészen az 
aprólékosságig feljegyezte. Például, épen 1617-ből fel-
jegyzi a következőket: 

Okt. 4. Homonnai György hadat fogad; 
okt. 14. tájban Gombos András híres latort a törö-

kök elfogták; 
nov. 4-én összehívják a pozsonyi országgyűlést, a 

Zsitva-torokban tárgyalnak a törökkel, Pethe László pedig 
Bethlen Gáborhoz küldetik. Sőt azt is följegyzi króniká-
sunk, hogy 1617-ben az Isten csodálatos nagy bőséget 
ada mindenben, Szikszó táján húsz hordó bort adtak 
száz forinton, a hegyaljai borok hordója 9—15 forinton 
kelt, a buza köble 25—30—40 dénár volt, stb. 

Arról azonban, hogy a reformátusok megülték volna 
a reformáczió első évszázados fordulóját, Sepsi Laczkó 
Máté egyetlen szót sem szól, a miből egész joggal azt 
kell következtetnünk, hogy a reformátusok nem is ünne-
peltek, mert ha ünnepeltek volna, a krónikás bizonyosan 
megemlékezik az ilyen nevezetes eseményről. 

Az eddig ismert történeti adatok alapján abban a 
véleményben vagyok, hogy a reformáczió első és máso-
dik évszázados fordulójának (1617 és 1717) megünnep-
lése hazánkban csak kivételes, sporadikus jelenség volt 
s a legelső általános ünneplés, úgy az evangélikusoknál, 
mint nálunk, csak a harmadik évszázados ünnepélyen, 
1817-ben történt. Révész Kálmán. 

BELFÖLD. 

A. dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
II. 

Az október 16-iki esti ülés elején 'Sigray Pál 
tanácsbíró előterjesztette azt az indítványát, hogy az 
Erdélyből menekült lelkészek és tanítók földúlt könyv-



tárainak némi pótlása végett kéressenek föl lelkészeink, 
tanítóink és gyülekezeteink, hogy fölösleges könyveiket 
ajánlják föl erre a czélra és szétosztás meg továbbítás 
czéljából küldjék azokat a püspöki hivatalhoz. A kerület 
magáévá tette az indítványt. 

A jogakadémiai szakosztály jelentését dr. Joó Gyula 
igazgató terjesztette elő. Ennek során tudomásul vették 
többek közt dr. Móricz Károly tanár nyugalomba vonulását. 

A theologiai választmány ügyeiről dr. Pruzsinszky 
Pál igazgató referált. Mindenekelőtt tudomásul vették a 
lelkészképesítő vizsgákról és az alapvizsgáról szóló jelen-
tést. A konventi leiratok során kimondta a közgyűlés, 
hogy hadmentességi bizonyítványokat csak azok kaphat-
nak, a kik tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tesz-
nek. A Lapunk mult számában már közölt theol. választ-
mányi ügyeken kívül az internátusi díjak fölemelésével 
is foglalkozott a kerületi gyűlés. A theologus internisták 
díját 400 K-ról 600 K-ra s a lelkész- és tanítótiak díját 
350 K-ról 525 K-ra emelte. A díjemelés felét azonban 
a Laky-segélyalap fölgyülemlett kamataiból födözik, így 
a hallgatókra a díjemelésnek csupán a fele háramlik. 

A középiskolai szakosztály jelentését Apostol Pál, a 
tanítóképzőét pedig Váczy Ferencz igazgató terjesztette 
elő. Előbbiből — többek közt — örömmel értesült a 
kerületi gyűlés arról, hogy a kimszentmiklósi főgimná-
zium az idén már nyolczadik osztályát is megnyitotta, 
így a tanév végén már érettségi vizsgálatot is tart. Utóbbi 
során megerősítette a nagykőrösi tanítóképzőben egy he-
lyettes- és egy segédtanár alkalmazását. 

Az esperesi és gondnoki értekezletben tárgyalt ügye-
ket Nagy Ferencz referálta. A bártfai ev. lelkész indít-
ványát az úrvacsorai külön kehely használata tárgyában 
a theologiai tanári karnak adta ki a közgyűlés, hogy 
ebben a kérdésben történelmi, dogmatikai és liturgiális 
szempontból véleményt adjon. A reformáczió jövő évi 
négyszázados évfordulójának megünneplése tárgyában 
részletes javaslatot dolgozott ki a kiküldött bizottság. 
Az ünnepségre magára és annak maradandó emlékeze-
tűvé tétele czéljából tett indítványokhoz a közgyűlés 
hozzájárult néhány hozzátoldással. Nevezetesen kívána-
tosnak. tartja még azt is, hogy a nagy évforduló lehető-
leg együtt ünnepeltessék ev. testvéreinkkel, továbbá, 
hogy a nagy esemény méltó megünneplése érdekében 
megfelelő történeti előadásokkal készítendők elő a hívek 
már ezen a télen, végül, hogy a szórványban élő híveink-
nek az ünneplésbe való belevonását is szükségesnek 
tartja. 

A Ráday könyvtár-huotts'dg jelentése maradt a köz-
gyűlés legvégére. Mintha ez is jelképezné ennek a kin-
cseket érő gyűjteményünknek a háború alatt szintén 
mostohára fordult sorsát. Nagy megütközéssel értesült a 
kerületi közgyűlés arról a méltán igazságtalanságnak 
minősíthető, nagyfokú szűkkeblűségről,1 a mellyel a könyv-
tárak orsz. bizottságának vezetősége ezt az országos 
nevezetességű, nyilvános könyvtárat törölte az állandó 
évi segélyben részesülő könyvtárak közül. Mindannyiunk-

ban erős a hit, hogy ezt a nagy méltánytalanságot föl-
tétlenül meg fogják szüntetni! 

Főgondnok befejező szavaival és püspökünk imájá-
val ért véget 8 óra tájt a közgyűlés. 

Az esti ülést megelőzőleg ülésezett az egyházkerü-
leti bíróság. Nagy örömünkre, ez alkalommal nem volt 
fegyelmi ügy, hanem csupán négy közigazgatási ügy. 
Ezekben két tanáccsá alakulva döntött a bíróság. A négy 
ügy közül az egyik rendkívül nagyfontosságú kérdéssel 
kapcsolatos, azért arról ezen a helyen is részletesebben 
megemlékezünk, annál is inkább, mivel a vértesaljai egy-
házmegyének Lapunk mult számában közölt közgyűlési 
tudósítása is behatóbban foglalkozott véle. 

A biai lelkész öt évvel ezelőtt egyezséget kötött 
presbiteriurnával terniénybeli járandóságainak megváltása 
tárgyában. Ezt az egyezséget nem terjesztette föl meg-
erősítés végett. Minthogy presbitériuma vonakodott néki 
háborús pótlékot adni, a maga részéről az egyezséget 
megszűntnek nyilvánította. A vértesaljai egyházmegye 
közigazgatási bírósága elutasította a presbitériumnak ez 
ellen beadott kérelmét. Az egyházmegyei bíróság ítéletét 
a presbitérium megfölebbezte a kerületre. Az egyház-
kerületi bíróság a presbitérium fölebbezésének helyt adott. 

A közérdekű és annyira aktuális bírósági döntés 
részletes indokolása a következőkép szól: 

„El kellett utasítani a lelkész kérelmét, mert az 
1911. évi augusztus hó 13-án kötött egyezség időtartama 
nincs határidőhöz kötve és a fölmondási jog sem köt-
tetett ki külön, továbbá a lelkész maga sem állítja, hogy 
ezen egyezséggel a lelkészi javadalom megcsonkíttatott 
volna. Igaz ugyan, hogy az egyezség nem terjesztetett 
föl felsőbb jóváhagyásra, minthogy azonban ez a fölter-
jesztés a lelkész kötelességei közé tartozik, ezen köte-
lesség elmulasztásából ő a maga részére jogokat nem 
formálhat. 

A. tárgyalásból különben azt a meggyőződést sze-
rezte az egyházkerületi bíróság, hogy az egész eljárás-
nak nem az volt a czélja, hogy az egyezség fölbontassék, 
hanem az, hogy a lelkész az egyház részéről háborús 
segélyben részesíttessék, mit nyilván bizonyít az, hogy 
maga a lelkész is csak a háború tartamára kérte az 
egyezség fölfüggesztését. Habár az egyezség fölbontásá-
nak kérdésében ez a bíróság az egyházközségnek adott 
igazat, másfelől hangsúlyozni kívánja, hogy az egyház-
községnek a lelkésszel szemben tanúsított szűkkeblűsége 
nem felel meg annak az evangéliumi szellemnek, mely 
vallásunk egyik örök törvényét képezi, ezért elvárja és 
reméli a bíróság, hogy ha írott törvényeknél fogva erre 
nem köteles is az egyház, az egyházat és lelkészét egy-
máshoz csatoló erkölcsi törvények fonalán fog módot 
találni arra, hogy a lelkésznek a nehéz viszonyok által 
indokolt kívánsága méltányosabb elbírálásban részesüljön. 
Ez annyival inkább elvárható, mert kétségtelen az, hogy 
a szóban forgó egyezség a háború által teremtett viszo-
nyok közt az egyháznak nagy előnyére szolgál," 



Az ítélet kihirdetésénél az elnöklő püspök külön 
is lelkére kötötte ezt a presbitérium képviseletében meg-
jelenteknek. Hisszük, hogy nem eredménytelenül. 

Tudósító. 

IRODALOM. 
Ellenség' a f ron t mögött . írta egy cs. és kir. katonaorvos. 

Ára 30 fillér. Kálvin-Szövetség kiadása. 

E czímen egy rendkívül érdekes és tanulságos füzet 
jelent meg. A katonákhoz szóló komoly és mély intés 
ez, mely meggyőző erővel mutatja ki a legnagyobb ellen-
ség, az erkölcstelen nemi élet pusztításait, romboló hatását, 
de egyúttal rámutat e tiszta, erős, boldog élet kútforrá-
sára is. 

A füzet emelkedett, komoly hangjával, lelkiismeretes 
statisztikáival minden téren figyelemreméltó. Döbbentően 
beszélnek a számadatai, pl. mikor monarchiánk hadsere-
gében a nemi betegségek népfajok szerinti megoszlását 
mutatja ki. 10,000 katonára számítva Töply vizsgálata 
alapján nemi bajos volt cseh 518, horvát 537, német 555, 
oláh 873 és magyar 1052. Mozgósított hadseregünkből 
300,000 volt nemi bajos, tehát öt hadtest volt csatára, 
küzdelemre alkalmatlan. így .lehet csatát veszteni a front 
mögött: ágyúszó nélkül is. Erélyes érveléssel és a pozitív 
tények alapján mutat rá arra a lelkekbe beivódott hazug-
ságra, mintha az önmegtartóztató élet az egészségre káros 
befolyású lenne. II. Vilmos, Bethlen Gábor történelmi 
példáival visz közel ahhoz az igazsághoz, hogy az egyedül 
lehetséges tiszta és erős élet az evangéliumból áradhat 
felénk. 

A füzet, mely ízléses, csinos kiállításban jelent meg, 
nagyon alkalmas szétosztásra és terjesztésre. 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Petri 
Elek püspök elnöklése alatt tartott választmányi ülésén-
elhatározta, hogy a reformáczió jövő évi négyszázéves 
jubileuma alkalmából a magyar reformáczióra vonatkozó 
elsőrendű történeti okiratokat összegyűjti és kiadja. 
A szerkesztéssel Zoványi Jenő egyetemi tanárt bízta meg 
s mellé munkatársakul Zsilinszky Mihály dr.-t, Kovács 
Sándort és Pokoly Józsefet kérte fel. Ugyanezen alka-
lomból megíratja a reformáczió megindulásának törté-
netét a főbb szereplők életrajzának keretében s a munka 
elkészítésére Kovács Sándor pozsonyi theol. tanárt hívta 
fel. Kaffay Sándor titkár szerkesztésében megjelent már 
a „Koszorú" tíz új füzete és nyomda alatt áll az ifjúság 
számára készülő két karácsonyi kötet. Elhatározta a vá-
lasztmány, hogy a „Koszorú" jövő évi füzetei a refor-
mátorokkal és a reformáczió nemzeti és közművelődési 
jelentőségével fognak foglalkozni. Elfogadta Zsilinszky 
Mihály dr. ajánlatát, hogy Tisza Kálmán egyházpolitikai 
beszédeit összegyűjtve kiadja. Kimondta, hogy a nehéz 
nyomdai viszonyok miatt a sürgetett ifjúsági lap kiadá-
sának kérdését egyelőre felfüggeszti. Megbízta Ravasz 
László dr. szerkesztőt, hogy a Protestáns Szemle átala-
kítására vonatkozó intézkedéseket tegye meg, a Theol. 
Szaklap czímű tudományos theol. folyóiratot a kiadványok 
közé vonja be. Örömmel vette tudomásul, hogy az elmúlt 
évben a kiadványokból közel hetvenezer példány került 

forgalomba. Több kisebb jelentőségű kérdés elintézése 
után a választmány bizottságot küldött ki a jövő óvi 
jubiláris díszközgyűlés előkészítésére. 

A Protestáns Szemle 7. és 8-ik füzete Ravasz 
László szerkesztésében a következő tartalommal jelent 
meg : I. Czikkek. A reformáczió erkölcsi felfogása. Lu-
ther, Zwingli és Kálvin. Bartók György. A íilozófia prob-
lémája és problémái. Tankó Béla. (Első közlemény.) 
Nietzsche és Kálvin. Sebestyén Jenő. (Második közle-
mény.) A hegyi beszéd és a háború. D. dr. Daxer György. 
II. Szemle. Erdély. R. L. III. Irodalmi szemle. Minek 
szánta apja Arany Jánost? Gyöngyösy László. IV. Apró 
kritikák. V. Jelek és magyarázatok. 

Az Igehirdető novemberi száma a következő tar-
talommal jelent meg: Farkas Dezső: Vérszövetség bora. 
Dr. Tóth La jos : Fejetek hajszálai is mind számon vannak. 
Kund Sámuel: Jerusálem. Szele Miklós: Csak Istenben 
nyugoszik meg lelkem. Duszik La jos : A mennyország 
küszöbén. Varga Antal: Isten országáért harczolnunk 
kell. Kiss Albert: Az akaraterő. Révész János : Megtanulta 
az engedelmességet. 

EGYHÁZ. 

A dunántúli ref. egyházkerület mult hó 15—17-én 
tartotta évi rendes közgyűlését, A gyűlést megelőző isten-
tisztelen Czeglédy Sándor prédikált és 2(Melkész szen-
teltetett föl. Sajnálattal nélkülözte a gyűlés Tisza István 
gróf főgondnok távollétét. Az alakulás kiemelkedő moz-
zanata volt Balogh Jenő, igazságügyminiszter az újonnan 
megválasztott egyházker. főjegyző eskütétele s mélyen 
járó beszéde, melyben rámutat arra, hogy új hivatalában 
is a magyar nemzeti erőért való nagy munkájának foly-
tatását látja. A gyűlés határozatából kiemelkedik a Du-
nántúli Prot. Lapnak kötelezővé tételére vonatkozó hatá-
rozat, mely utasítja a gazdasági tanácsot, hogy a jövő 
gyűlésre erről javaslatot készítsen. A közgyűlés kimon-
dotta a verses halotti búcsúztatónak, a hol még él ez az 
ízléstelen szokás, mielőbbi megszüntetését. Határozott 
ezenkívül a reformáczió 400-ik óvi fordulójának megün-
nepléséről is, s ennek kapcsán örömmel üdvözölte a buda-
pesti ref. egyház építkezési terveit, de végleges határo-
zatot ez ügyben nem hozott. S végül az iskolai életre 
vonatkozó fontos és korszerű határozata a gyűlésnek, 
hogy a theol. tanárokat a VI. fizetési osztályba léptet-
hetőknek mondotta ki, hová ezidő szerint dr. Horvátit 
József és dr. Antal Géza léptek elő. — Több kisebb-
nagyobb fontosságú ügy (beteg lelkészek fizetésnélküli 
helyettesítése, szórványok gondozására utazó lelkészi ál-
lások szervezése stb.) és nyolez bírósági ügy elintézése 
után a gyűlés véget ért. 

Lelkészválasztás. A nemrég anyásított ruttkai ev. 
egyház okt. 1-én választotta első papját Mihály Endre 
körmöczbányai s.-lelkész személyében. 

Új tábori lelkész. Hornyánszky Aladár pozsonyi 
ev. theologiai tanárt tábori lelkésznek hívták be és harcz-
téri szolgálatra rendelték. 

A tiszántiíli ref. egyházkerület közgyűlését f. c. 
november hó 22-én és következő napjain tartja meg. 
Ezt megelőző napokon a különféle bizottságok tartanak 
ülést. 

A középszabolcsi ref. egyházmegye szept. 27-iki 
nyíregyházi gyűlésén meleg szeretettel üdvözölte jubiláló 
gondnokát és esperesét, Gencsy Albertet és Görömbey Pé-
tert, a királyi kitüntetésben részesült Andrássy Kálmánt, 
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s örvendetesen vette tudomásul, hogy az egyházmegyé-
ben, a lelkészek buzgólkodása folytán, sehol sem szüne-
telt a tanítás. 

A szatmári ref. egyházmegye közgyűlését okt. 
1-én tartotta Szatmárnémetiben. A szatmárnémeti leány-
nevelő-intézet fejlesztése czéljából az egyházmegye min-
den egyházközsége fejenkint és évenkint 3—3 fillér fize-
tésére kötelezték. Az egyházmegye 1894-től számított 
történetének megírásával Juhász László győrtelki lelkészt 
bízták meg; a mű a reformácziói jubileumra készül. Ör-
vendetes tudomásul szolgált, hogy a legácziót több egy-
házban visszaállították, végül utasította az egyházmegye 
az egyházközségeket, hogy a nagybányai egyházmegye 
példájára a lelkészek inás forrás híjján, akár ideiglenes 
kölcsönből 10%-° s drágasági pótlékot kapjanak. 

Reformácziói emlékünnepélyek. A budapesti ref. 
egyház összes templomaiban 29-én d. e. a rendes isten-
tiszteletek alkalmával ünneplik a reformáczió emlékét. 
A kőbányai' templomban d. u. 5 órakor is lesz emlék-
ünnepély, a melyen Takaró Géza lelkész tart bibliama-
gyarázatot és Major János felolvasást; ének- és zeneszá-
mok is lesznek. Október 31-én d. e. két istentisztelet 
lesz a Kálvin-téri templomban a tanuló gyermekek és 
ifjúság részére, a mely alkalommal Izsák Ferencz és Lo-
sonczy Lajos hitoktató lelkészek prédikálnak. — A buda-
pesti ref. theol. akadémia Kálvin János-köre okt. 31-én 
este 6 órakor tart a Kálvin-téri ref. templomban refor-
mácziói emlékünnepélyt a következő műsorral: Közének. 
37. dics. 1. v. Imádkozik és bibliát olvas: Máthé Elek 
szenior. Templomi ének. Előadja: Oeiger Mariska úrhölgy. 
Alkalmi beszédet tar t : Pruzsinszky Pál dr. theol. akad. 
igazgató. Szaval: Csekey Sándor III. é. theol. „Erős vá-
runk nékünk az Isten" : énekli a theol. akad. énekkara. 
Imádkozik: Zsemlye Lajos III. é. theol. Közének: 179. 
dicséret 10. verse. Az adományok a vak katonák bibliá-
jára fordíttatnak. — A Baár-Madas ref. felső leányiskola 
reformácziói ünnepélye okt. 31-én d. e. 11 órakor lesz 
a következő műsorral: „Erős várunk az Úristen", éneklik 
az intézet növendékei. Lampérth: A magyarok Istene. 
Szavalja: Haygenmacher Margit. Ünnepi beszéd. Tar t ja : 
B. Pap István, a ref. theol. akad. tanára. MurakÖzy 
Gyula: Október 31. Szavalja: Antalff'y Jolán. Mozart: 
Ima. Előadják az intézet növendékei. 

A fasori ref. templomban (VII., Városligeti fasor 
5—7) november 2-tól kezdve minden csütörtökön este 
6 órakor prédikál Fiers Elek, a Kálvin-Szövetség utazó-
titkára a következő témákról: nov. 2-án: „Hiszek. . .". 
Nov. 9-én: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában. 
Nov. 16-án: Hiszek az Úr Jézus Krisztusban. Nov. 23-án: 
Hiszek Szentlélekben. Nov. 30-án: Hiszek egy közönsé-
ges keresztyén anyaszentegyházat. Decz. 7-én : Hiszem a 
szentek egyességót. Decz. 14-én : Hiszem bűneimnek bo 
csánatát. Decz. 21-én: Hiszem testemnek feltániadását-
Decz. 28-án: Hiszem az örök életet. • 

Jobb későn, mint soha! Dr. Boda Dezső főkapi-
tány a mult héten kibocsátott és falragaszokon is publi-
kált rendeletében megtiltotta, hogy vendéglőkben vagy 
kávéházakban fiatalkorú (18 éven aluli) egyéneknek sze-
szes italt szolgáljanak ki, mert, mint mondja, az újabb 
időben feltűnő módon elterjedt . a szokás, hogy egész 
fiatalkorúak seregestöl látogatják az éjjeli mulatóhelyeket. 
A rendelkezés ellen vétőket 100 K pénzbüntetéssel sújt-
ják. Németországban már széltében jelentek meg a há-
ború elején ilyen rendeletek, de nálunk nehézkesen szü-
letnek meg az ilyenek. Most, hogy tervbe van véve a 
11 órai záróra, sok lap feljajdul azon, hogy milyen há-
borús képe lesz majd Budapestnek. 

Az erdélyi menekült lelkészek részére Póth Jó-
zsef újsóvéi ref. lelkész 20, a bácskossuthfalvai ref. gyü-
lekezet 160'40 K-t küldött. Begyűlt összesen 1729'70 K, 
kiadatott 1624 K. Csak a lelkészek részére szóló adomá-
nyokat kérjük hozzánk küldeni. 

Kérelem. Kodi Dániel ref. lelkész özvegyé tehe-
tetlen öreg asszony, 35 éves gyenge elméjű leányával s 
polgári iskolába menendő teljesen árva két unokájával 
240 K évi nyugbérből tengeti magát. Tisztelettel és bizo-
dalommal fordul azért a lelkész és tanító urakhoz, hogy 
őt a magára hagyatott özvegy agg papnét Eötvös Ferencz 
ládházai ref. lelkészhez (u. p. Mezőnyék) küldendő bár-
mily csekély, ha csak filléres adományaikkal is gyámo-
lítani kegyeskedjenek (Máté *25., 34—45). 

ISKOLA. 
Fontos határozat. Az Országos Református Tanár-

egyesület e hónapban tartott igazgatósági ülésén több 
figyelemreméltó intézkedésről adott számot, melyek híven 
illusztrálják ennek a tekintélyes testületnek életképes-
ségét. Az Erdélyből menekült ref. kollégiumi tanárok 
ügyét magáévá tette és pillanatnyi segélyben ő maga is 
részesítette őket, de más oldalról is törekszik számukra 
segélyt kieszközölni. A nyugdíjas tanárok, özvegyek és 
árvák érdekében felterjesztéssel él a tanügyi kormány-
hoz. De ezeken kívül általános érdekű kérdések is sző-
nyegre kerültek. így pl. a Ref. Tanáregyesület is kimon-
dotta egy protestáns, irodalmi színvonalú képes hetilap 
szükségességét. Az erre szükséges anyagi és szellemi 
erők tömörítése czéljából megkereste a Prot. írod. Tár-
saságot és a Kálvin-Szövetséget. Ebben a határozatban 
egy régóta vajjudó kérdés jut ismét szóhoz. Mindenki 
érzi már évek óta annak a szükségét, hogy a tanuló 
ifjúság ilyenfajta szellemi irányítása ne legyen olyan 
mező, melyen csak a Zászlónk lobog, mely azonban nem 
a mi zászlónk; a Kálvin-Szövetség és írod. Társaság, a 
tiszántúli egyházkerület, most a tanáregyesület egymás-
után hoztak határozatokat e tárgyban. Ennyi jóakarat 
és tettrekészség csak elég lesz ahhoz, hogy ez a kérdés 
is el ne vesszen — ősi módon — a bizottsági gyűlése-

11 • í íuT, i íT. üllUiT̂i illi i iT. i ol 11 ii lU ? wT. i ílí 11. ni n i •̂ t i) 
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zések labirintusában. Mert ezen kívül még mennyi sür-
gető kérdés vár elintézésre ! Mikor fog szőnyegre kerülni 
a családi szépirodalmi prot. hetilap kifejlesztésének nagy 
feladata? Mikor kattognak már a légvárakban sokszor 
megrajzolt prot. nyomda gépei? Mert félő, hogy ennek 
a létesítendő ifjúsági lapnak a példányait is — mint sok 
mást — a magyarországi baptisták olcsó nyomdájába 
fogja vinni a magyar ötmilliós protestánsság. 

Az egyház veteményes kertjei. Valahány zsinatunk 
mind így nevezi az iskolákat, féltő gonddal ápolja s köriil-
kerítgeti nemcsak soha nem valósuló státutumkerítéssel. 
Most, a mikor a rohanó idő tépázza ezeket a kerteket 
és a magvető egyház innen-onnan nem talál ilyen ú j 
tavaszi kertet, most, a mikor az iskolák államosítása 
mint egy nagy fekete kérdőjel, megoldatlan probléma 
áll előttünk, kétszeres örömmel üdvözöljük a kiskunfél-
egyházi ref. elemi népiskolát, a melynek szervezése be-
fejezést nyert, a mely már október 2-án meg is nyílt, 
úgy hogy az ezidénre városi iskolába iratkozott prot. 
gyermekek már a ref. egyház iskolájába fognak járni. Új 
kert, ú j magvetés, ú j megnyert csata minden egyes 
ilyen új iskola, melynek ablakaiból messzire — a jöven-
dőbe nyílik kilátás. Üdvözöljük érte a Kiskunfélegyháza 
gyülekezetének előrelátó lelkes vezetőit. 

A sárospataki főgimnázium létszáma a háborús 
harmadik esztendőben 438, a tavalyi 387-el szemben. 
A gyarapodásnak bizonyos hányada (20) azonban' Erdély-
ből menekült növendékekből került ki. 

EGYESÜLET. 
A felsöbaranyai Kálvin-Szövetség f. évi november 

1-én d. e. fél 10 órakor Siklóson a községháza nagy-
termében közgyűlést tart. Programúi: 1. Ének. XC. zs. 
1. v. 2. Ima. 3. Elnöki megnyitó. 4. „Képek." Felolvasás. 
Tartja Tóth Kálmán ipacsfai lelkész. 5. Folyó ügyek. 
6. Bibliamagyarázat és ima. Tartja K. Nagy József oldi 
lelkész. Megelőzőleg választmányi ülés lesz. 

Választmányi ülés. Az Országos Ref. Lelkész-Egye-
sület választmányi gyűlését f. évi november 14-én d. e. 
10 órakor Budapesten, a konventi székházban tartja meg 
(Abonyi-u. 21). A résztvenni szándékozók jelentkezzenek 
írásban dr. Baltazár Dezső püspöknél a kedvezményes 
vasúti jegy elküldhetése végett. Az ismerkedési össze-
jövetel a régi Népszínházzal szemben, a Rákóczi-úti oldalon 
levő Kaszás-féle (régi Muhr) vendéglőben 13-án este lesz. 

Orgonahangverseny. A Lorántífy Zs.-Egyesület f. hó 
20-iki orgonaversenye minden tekintetben fényes sikerű 
volt. Antalífy-Zsiros Dezső tanár remekelt a mi nagyszerű 
orgonánkon. Ő kísérte a közreműködő énekművészeket 
i s ; M. Medek Annát, a ki Árokháty Béla „Menekülők 
imája" cz. darabját adta elő, a melynek szövegét Mura-
közy Gyula írta (lapunk 40. számában jelent meg) és 
dr. Székelyhidy Ferenczet, a ki Mendelssohn Eliás-ából 
énekelt. A Kálvin-téri templom zsúfolásig megtelt, a je-
gyek mind elkeltek ; hely- és jegyhiány miatt sokan nem 
vehettek részt a hangverseny nyújtotta élvezetben. Az 
erdélyi menekülők javára a tiszta jövedelem 4813 K. 

GYÁ S ZP O V A T. 
Hajdú Zsigmond nyug. püspöki titkár 62 éves 

korában f. hó 21-én Debrec-zenben váratlanul elhunyt. 
Sajó-galgóczi és ecsegi Galgóczy Károly kir. 

tanácsos, 48-as honvédszázados, a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagja, az OMGE. igazgató-választmányi 

tagja, Nagykőrös város díszpolgára stb. életének 94-ik 
évében, f. évi október 23-án elhunyt. Temetésén a szer-
tartást Petri Elek püspök végezte. 

Horváth Kálmán, dr. Horváth József pápai theol. 
akad. tanár 19 éves fia Jaszna Bródynál hősi halált halt. 
Mély részvéttel osztozunk tanártársunk gyászában, ki 
egy oki. jegyző fiát mér előbb elvesztette. 

Áldott legyen emlékezete! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
N é h á n y b e k ü l d ö t t c z i k k e t h e l y h i á n y m i a t t c s a k a j ö v ő szá -

m u n k b a n k ö z ö l h e t j ü k . E g y k i s t ü r e l m e t ! 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 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 
B u d a p e s t , IV. Ker. , E g y e t e m - u t c z a 5- s z á m . 
R é g i j ő h í r n e v ű c s a l á d i s z á l l ó , c s e n d e s f e k v é s s e l a b e l v á r o s 
k ö z p o n t j á b a n . A m u l t é v b e n ú j o n n a n é p i i í ^ m i n d e n m o d e r n 
k é n y e l e m m e l f e l s z e r e l t h a t e m e l e t e s h á z z á ! b ő v ü l t . — S z o b a -
á r a k 3 k o r o n á t ó l . S z a b ó I m r e , s z á l l o d á s . 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. L, 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

H i t ü n k h ő s e i a X V I . s z á z a d b a n . í r t a dr . P r u z s i n s z k y 
P á l 3 — 

A k a r s z - e d i a d a l m a s k o d n i . í r t a C. S k o v g a a r d - P e t e r -
s e n , f o r d í t o t t a b á r ó P o d m a n i c z k y P á l . . . . . 3 . — 

A v a l l á s é l e t e . í r t a d r . S z ö t s F a r k a s 3 . — 

Koszorúfüzetek: 
211. Az az egy is elesett . Irta Kiss Géza —.10 
212. Izsák. Irta Bitay Béla / ' —-lü 
213. /v hatpecsétes könyv. Irta Bitay Béla —.10 
214. Elet a halálban. Irta Marjay Károly —.10 
215. Napoleon vallástétele. Irta MarjayKároly —.10 
216. Husz János. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 

.217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula.. —.10 
218. Jancsi . Irta Losonczy Lajos • .10 
219. Ács Jancsi. Irta Szabó Miklós - - 1 0 
220. Hermán Ottó. Irta Gönczy Miklós —.10 
221. Nagy idők ösvényén Irta Sántha Károly —.10 
222. Ének a szeretetről . Irta Sárándy István — 10 
22í. Az apák eszik meg az egrest . Irta Babay Kálmán —.10 
224. ^ mit nem vehet el senki. Irta Moravcsik Gyuláné —.10 
225. A szeretet fája. Irta Csite Károly —.10 
226. Csaták tüzében, Isten kezében. Irta Kövy Árpád —.10 
227. Megtalálta a szívét. Irta Desewffy Berta —.10 
228. A mi Istenünk beszéde megmarad örökké. Irta Kiss Samu - .10 
229. Szabad az Isten mindnyájunkkal. Irta Lengyel Gyula.. .. - .10 
230. A be lmissz ió atyja Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
A nagjtisztelelű Lelkész és igen tisztelt Tanító ui"ak_ szíves figyelmébe 

ajánljuk a kiadásunkban megjelenő 

„ R E F O R M Á T U S É N E K E S K Ő N Y V - E T 
(úgynevezett BUDAPESTI ZSOLTÁRT). 

Kapható kis ós nagv alakban, különfele egyszerű és díszesebb kötésben, 
1.10-28 K-ig. Különösen ajánlju* a közkedveltségnek örvendő, a hábo-
rús viszonyok és anyaghiány ellenére néhány száz példányban megszer-
zett fehér és fekete ce l lulo idkötésű kis alakú énekeskönyvet, mell-

nek ára pé ldányonkint 6 5 0 K. — Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. Ker., Bkadémia-utcza 4. sz. 



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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumot 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első manja i — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
O T f l l A f A O C r n I cs.éskir.'udvarihangszergyáros, 
X I I l u U l l W r K . 1 ® m- k , r zene-akadémia, szin-w I U V i n y U L I I Ul házak, művészek stb. szállítója. 

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

Hangíokozó gerendai j j f t j g ; 
mely hegedíi, gordonka, beillesztése 
atán sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = 
= = = = = és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szer int e lőnyös feltételek mellett . 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

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 ányban készséggel szoígál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593"31 K 
* Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980"31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132'82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . " 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óla 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennál lása óla 

kifizetett j égká rokban 7.832,000 — K 
Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet á l lománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L E S " 
Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tói 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetí t minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Az 1916/17. tanévre szóló 

iskolaKönyv 
• és 

tanszerjegyzék 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve küldi meg 

Hegedűs«Sándor 
a tiszántúli ref. egyházkerület főbizomá-
nyos protestáns iskolai könyvkereskedése 

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 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. 



Nagyságos asszonyom! Mint minden évben, ezúttal is készséggel ajánlom fel 1 

őszi és téli kelmeűjdonságaim 
* 

míntagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését 

Mintagyűjteményemben 
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 része-

síthessem Nagyságodat. — Kiváló tisztelettel 

Stern József cs. és kir. udv. szállító : 

Budapest, IV. ker., Kálvin-tér 1. szám. 

Ú J D O N S Á G ! 
Hol van megírva? A Mester jelleme! 

SegédHönyv ism ertebb bibliai helyeK megtalálásához Vezérfonal bibliatanulmányozó KöröK és magánosoK 
számára 

Bibliai egyezményes szövegtár 
írta FosdicK £. H. 

Többek közreműködésével készítette Fordította ifj. Victor János 
Dohányos János Második kiadás 

Ara 4 Korona Ára 2.50 Korona 

Kaphatók KóKai Lajos KönyvKeresKedőnél 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3. sz. r s f - t l f « , B 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 0 6 3 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIÉSISKOLAI 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál df. , 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

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

Hirdetés i d í j a k : 
Kóthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből : Gyógyulás. B. Pap Lajos. — Vezérez ikk: A jövő nemzedék. Dr. Patay Pál. — Második 
cz ikk : Díjlevélcsonkítások, mk. — T á r c z a : Farkas József emlékezete. VIII. Dr. Pruzsinszky Pál. — Be l fö ld : 
Falusi levél. Balatoni. Levél a szerkesztőhöz. Orth Ambrusné. — Külföldi hírek. — Irodalom : Új testámentom. 
Vargha Tamás. — Egyház. — Egyesüle t . — Gyászrovat. — Pá lyáza t . — Hi rde t é sek . 

Az Élet Könyvéből . 
Gyógyulás. 

Akarsz-e meggyógyulni ? 
(Ján. 5:6.) 

Ennek a szokatlan, csodálatos kérdésnek története 
van. Az a jól ismert kicsi dráma a Bethesda legendás 
gyógyvizénél, a hol egy reménytelen tespedő életbe bele-
vágódott, a hol egy tehetetlen sóvárgó emberre rááradt 
egy tökéletes életnek a ragyogása, egy fölényes hatalom-
nak az ereje, egy diadalmas személyiség akarata. Egy 
38 év óta nyomorék meggyógyult ekkor. Felvette a nyo-
szolyáját . . . elment csendesen, elment ki az élet zajába, 
;i küzdelembe, az ú j életbe. 

Az életet pedig mindenütt kíséri a halál, melynek 
hírnöke a betegség. Jelenjék meg előttünk hatalmas láto-
másban a betegek világa, Gondoljunk csak a kórházak-
ban jajgafcókra, örökké köhécselő lassan elhervadókra, 
az apák bűnét roskadva hordozókra. Jussanak eszünkbe 
a fülledt, fojtós lakások, pinczék sápadt lakói, kiknek 
nincs elég levegőjük, mintha azt is drága pénzen adnák. 
Gondoljunk az aczélkezűekre, üvegszeműekre, kopogós 
lábúnkra, gondoljunk azokra, a kik zavarodva emlékez-
nek még mindig az égő szülőfalúból való éjjeli futásról, 
a kiket a szégyen megőrjített, mert mindent, még a 
legutolsó ruhadarabot is kérni kellett ismeretlenektől. . . 
És nem tudjuk nézni ezt a megrázó képet, ezt a szomorú 
jelen világot soha a nélkül, hogy magunkat is betegeknek 
ne éreznénk. A lelkünk beteg! Nem tudunk csendben lenni 
a diszharmónia miatt, a mely szerte zúg. Betegek va-
gyunk, mert az a sok i f jú életet pezsdítő kiömlött 
vér a mi vérünk, magyar vér, testvérek, apák, fiak, ba-
rátok, emberek vére. Elvesztettük a hitet az élet igaz-
ságában s már csak a rosszat károgjuk. Az ég megüre-
sedett s az atyai házat otthagytuk mi tékozló fiak s 
járunk istentelenül, árván az egyedülvalóság viharos 
éjjelén. Szenvedélyeink, vétkeink kalitkába zártak, a 
hol imádságos lelkünk véres, összetört szárnyakkal a 

porban piheg. Nem tudunk felszállni, felemelkedni. Éle-
tünk fá ja nem tud virágozni, mert valami a gyökerét 
sorvasztja, valami belül be t eg í t i . . . Betegek vagyunk, 
mert nagyon is emberek, nagyon is kislelkűek, nagyon 
is gyarlók vagyunk. 

Csak mikor ezt a betegséget átéreztiik, kél ben-
nünk szent örökkévaló vágy a gyógyulásra és keressük 
epedve, lázasan a megújulásnak Bethesda-tavát. Ez az 
ú j életet adó erő azonban nincs a zűrzavarban, a fele-
désben, az élvezetben, a divatban, nincs az Istennélkiili 
imádságban, nincs érdemszerző jócselekedetekben. A Be-
tli esda-tó lelkeket gyógyító isteni világa bennünk van. 
Akkor van legközelebb a gyógyulás, mikor hullámos, vi-
haros a mi lelkünk tavának tükre, mikor küzdünk, mikor 
keresünk, mikor dolgozunk, mikor becsületesen kételke-
dünk, mikor szenvedünk, mikor betegnek érezzük ma-
gunkat. Most már csak az Élet leheletére van szükség, 
a zengő hangú diadalmas krisztusi kérdésre: „akarsz-e 
meggyógyulni?41 És mi ne azt sírjuk, mint a Bethesda part-
ján a beteg: „Uram, nincs s e n k i m . . . " Mi azt kiáltsuk, 
mi azt zokogjuk: „Uram, én akarok." Es ha ez az aka-
rás nemcsak szent sóhajtozás, nemcsak néma epekedés, 
hanem egy belső, bűvös erőnek a feltörése, csodás ener-
giák duzzadása, akkor ez az akarat meg is tud gyógyí-
tani . . . De a gyógyulás, az egészség, az élet nem a mi 
dolgunk, nem a mi hatalmunk. A rügyről, a sejt igazi 
életéről nem tudunk többet, mint a ködfoltok nagy misz-
tériumáról. Mi csak az ablakot nyitjuk ki, hogy a friss 
levegő beáradjon, mi csak az akadályokat hárítjuk el, 
mi csak keressük a találkozást a felénk jövő Emberrel, 
a názáreti örök Vándorral, mi csak akarjuk a Krisztust. 
Krisztust akarni pedig annyit tesz, mint önmagunkat 
akarni, mindazt, a mi bennünk jó. tiszta ós igaz emberi 
ós épen azért emberfeletti. Krisztust akarni, ez annyi, 
mint akarni a békességet, vallani egy szellemi világba 
vetett hitet, az egységet Isten lelkével, akarni a Krisz-
tust, akarni a gyógyulást, akarni magát az é l e t e t . . . 

A hogy a piszkos földből rózsa nő, úgy a mi énünk 



fekete világából az örökkévalóság virágai nőnek. A hogy 
a kígyó irhája alatt, mikor azt leveti, már új bőre csil-
lámlik, úgy a mikor erős akarattal levetjük az ó embert, 
akkor már új emberek vagyunk, kikben dagad az élet, 
a soha el nem múló örök ifjúság, egészség, a halhatat-
lanság. És nem játszunk többé a porban veréb módjára, 
mikor mint sasok a magasba szállhatunk. 

Ennek a niagasabbrendű világnak az öntudata, az 
átélése maga a gyógyulás, ez az élet. ez az üdvösség." 

B. Pap Lajos. 

A JÖVŐ NEMZEDÉK. 
Ha a békés napokban, szinte az unalomig, hangoz-

tattuk : a kié az ifjúság, azé a jövő, akkor a mai ítélet-
időkben újra, állandóan ébren kell tartanunk az érdek-
lődést, a súlyos felelősségérzetet a jövő nemzedék iránt. 
Az élet-halálharez ő érettük is folyik, a háborúnak a kese-
rűségét elsősorban a felnőttek érzik, a béke gyümölcseit 
a gyermekek, a serdülő ifjak fogják élvezni. Elsőrendű 
probléma az. hogyan tegyük alkalmasakká és méltókká 
őket a vérrel, könnyel, szenvedéssel szerzett örökség 
elfogadására ós megtartására. 

A jövő nemzedék nagy jelentőségét mutatja az a 
nyílt levél is, a melyet, őfelsége az első háborús tanév 
derekán intézett a monarchia gyermekeihez. A német 
lapok majdnem mind közölték, a magyar újságok köziil 
csak egy. A mintagimnázium 1914—15-isk. évről szóló 
értesítője az első lapon közölte szülők, növendékek és 
az olvas.ók okulására. íme néhány, most is aktuális mon-
dat : „Ti vagytok azok, gyermekeim, a kik legközelebb 
állotok császártok ós királytok szívéhez, ti vagytok biro-
dalmam virága, népeim ékessége, jövőjük áldása. De 
nemcsak császártokhoz és király tokhoz álltok legköze-
lebb, hanem még valakihez, a ki előtt a világ 1 ég-hatal-
masat) bjai is tehetetlen teremtések Urunkhoz, Istenünk-
höz, a ti szemetekben még ragyog a teremtés reggelének 
fénye, ti körületek még a paradicsom és mennyország 
tündököl . . . Minthogy ti, kedves gyermekeim, legköze-
lebb vagytok Istenhez, arra kér benneteket császártok 
és királytok, hogy imádkozzatok és kérjétek Istent, hogy 
áldjon meg bennünket, nézzen le reánk ós könyörüljön 
rajtunk és engedje meg, hogy igaz és szent ügyünk dia-
dalmaskodjék. Ha a monarchia gyermekei hazájukért imád-
koznak, akkor tudom, hogy a mi ügyünk jól áll és hogy 
a mi csillagunk fényesen ragyog." 

Egyszer elhangzott a királyok királyának nyilatko-
zata is, a melynek a hatása észrevehető az előbb közölt 
királyi szavakon is : Engedjétek hozzám a kis gyerme-
keket . . . Ha valaki egy kis gyermeknek gondját felveszi 
— engem fogad be. 

A ker. egyház a legsivárabb időkben sem feledke-
zett el egészen erről a nagyszerű felszólításról. A prot. 
ker. egyháznak kezdettől fogva kiváló gondja volt az 
iskolákra, az egyház veteményes kertjeire. Ha eddig is 
ragaszkodunk egyházi iskolánkhoz, a jövőben még na-

gyobb féltő szeretettel kell csüngenünk rajtuk. Ha eddig 
is évről-évre többet tettünk az állami, községi iskolákban 
a vallástanítás érdekében, már a háború alatt, de a há-
ború után még nagyobb mértékben kell ezt az elhanya-
golt kötelességünket teljesítenünk. 

Tisztelettel kérdezzük, mi van a konventi tanügyi 
bizottság által tervezett ú j középiskolai vallástanári állá-
sokkal? A tervezésben, megajánlásban annyi jóakaratot, 
megértést láttunk, vájjon a kivitelben, a minisztériumban 
tudunk-e egy kis energiát kifejteni? Találunk-e ott meg-
értésre, méltánylásra ? 

Ha megvan a megfelelő óraszám, ha van alkalmas 
vallástanár, a jövő nemzedék ref. ker. szellemben való 
megtartása jobban remélhető. A czél eléréséhez nagy 
mértékben hozzájárulhat a Magyar Ev. Ker. Diákszövet-
ség, a mely bibliaköreiben alkalmat ad az egyénekkel 
való beható foglalkozásra a személyes munkára. Nekünk 
protestánsoknak nincs gyóntatószékünk, a hol a diák 
föltárhatná bűneit, kételyeit, a bibliakörökben az igazán 
rátermett vezetőnek módja van betekintést nyerni a diák-
élet problémáiba, bűneibe,-alkalma van a megfelelő gyógy-
szer nyújtására, Hiányzik még egy igazán a középiskolai 
diákok számára szerkesztett újságunk. Tisztában kell 
lennünk azzal, hogy ennek fenntartása csupán a diák-
ságot vagy egyes magánvállalkozókat nem terhelheti.* 
Bizony erre eleinte rá kell fizetni, mint a hogyan róm. 
kath. atyánkfiai tették. Meghozza ez a befektetés a búsás 
kamatot. Az egyetemes konvent anyagi hozzájárulásával 
a Magyar Ev. Ker. Diákszövetség vállalkozhatna erre a 
munkára. Különös figyelmet kellene fordítanunk a meg-
reformált leányközépiskolákra. Még a reformálás előtt 
tisztában volt azzal mindenki, hogy egyforma tankönyve-
ket a fiúkéval nem czélravazető leánydiákok kezébe adni. 

Más olvasmányokat kell választanunk a leányok, 
mást a fiúk jelleniképzése szempontjából. A történelem-
ben nem ugyanazt kell kiemelnünk a leányok, mint a 
liiik előtt. Vallástannál ellenben eddig ez figyelmen kívül 
maradt, A hat osztályú felsőbb leányiskoláknál alkalmaz-
tuk a fiúgimnázium I—VI. osztálya számára írt tanköny-
veket, tekintet nélkül arra, hogy a vallástanítás anyaga 
így hiányos, az épület befejezetlen, csonka marad s a 
fejlődő leánylélek a megfelelő táplálékot nem kaphatja 
meg vagy legalább is olyan mértékben nem, mint az ő 
lelki világukhoz alkalmazkodó tananyagbeosztás és tan-
könyv esetén. Be kellene vezetnünk nagyobb leánynöven-
dékeinket a szocziális és belmissziói munkákba nemcsak 
elméletileg, de gyakorlatilag is. 

Tanítónőképzőkben, leányiskolákban be kellene ve-
zetni a bibliaköri munkát. A dunamelléki ref. egyház-
kerületben a középiskolai szakelőadó által igazán nagy 
gonddal és hozzáértéssel megszerkesztett kérdőpontokra 
sokszor külső akadályok : kevés óraszám stb. miatt nem 
lehet becsületesen, megnyugtató feleletet adni. 

* Erre is vonatkozott dr. Lampérth Géza mult számunkban 
közölt szép czikke, a mely annyira érdemes a megszívlelésre. 

Szerk. 



Van azután egy nagy, nehezen elhárítható akadálya 
annak, hogy a tanár egész idejével, teljes lelkével szol-
gálja a jövő nemzedék tanításának és nevelésének nagy 
ügyét, ez a nagy akadály az anyagi nyomorúság. A há-
ború alatt előállott gazdasági helyzet a tönk szélére jut-

készpénzfizetésből élő hivatalnokosztályt. Hogy a 
minimális létfeltételeket megszerezhesse, kénytelen az a 
tanár mellékfoglalkozás után nézni. Fáradt, anyagi gon-
dok súlya alatt roskadozó, megviselt idegzetű embertől 
a teljes odaadást kívánó szolgálatot elvárni majdnem 
hiábavaló dolog. 

Az ifjúság egyik igazi barátja, buzgó keresztyén 
ember sajnálkozott nem régen azon, hogy a mellékfog-
lalkozásokkal túlterhelt tanároknak nem jut idejük sem 
az önképzésre, tudományos munkálkodásra, a jövő nem-
zedék intenzív nevelésére. A fölemelt óraszám, a túlzsú-
folt osztályok mindmegannyi akadályai a jövő nemzedék 
beható nevelésének. 

A háború alatt ezen akadályok elhárításáról nem 
igen beszélhetünk, de jelezni tartozunk* hogy egyházi 
részről is tudatában vagyunk a jövő nemzedék és annak 
nevelői iránt való kötelességünknek. 

Nemzeti nevelést határozott ref. keresztyén jelleg-
gel, ezt várja egyházunk tanáraitól és vallás tanáraitól. 

Dr. Patay Pál. 

DÍJLEVÉLCSONKÍTÁSOK. 
A háború szülte mérhetetlen drágaság következtében 

a magyar kálvinista papság figyelme nem akarva is az 
anyagiak felé irányult. Ezt nemcsak természetesnek, ha-
nem jogosnak is találjuk. A mikor minden rendű és 
rangú tisztviselő részesült háborús drágasági pótlékban, 
beszerzési előlegben, családi pótlékban és nem tudom, 
miféle támogatásban: méltán várták a sok gyermekes 
lelkipásztorok a támogatást. Előbb várták, próbálták 
alólról : a presbitériumoktól. Tiszteletreméltó kivételektől 
eltekintve: erről a segítségadásról nem is beszélhetünk. 
Egy kis része a papságnak alamizsnaszerű segélyt ka-
pott felülről. Alig több valamivel a semminél. Hálás kö-
szönet érette azoknak, a kiket illet. Próbálnak majd leg-
közelebb hangosabban zörgetni az ezerfelől igénybevett 
állam ajtaján. Hallgassák meg a kérő szót, a melynél 
sürgős segítségre érdemesebbet mostanában nem hallottak. 

Ilyen körülmények között érthető, ha a lelkészek 
sok nyomorúságuk közepette két közelfekvő segítési mód-
hoz is hozzá fordulnak. Az egyik a természetbeli járan-
dóságok megváltásának, a másik a stólák, főleg a teme-
tési stólának emelése. Ezt a két kérdést nem egyesek, 
hanem a megélhetést nehézzé, sok helyütt kétségbeejtővé 
tévő idő s háborús viszonyok hozták napirendre. Mind 
a kettőt ott láttuk több egyházmegyei gyűlés tárgysoro-
zatában. Jól cselekedték. A hol pedig még nem tették 
megbeszélés tárgyává e kérdéseket: a legközelebbi alka-
lommal pótolják a mulasztást. Félre minden álszemé-
remm el. 

Az egyházi törvény világos, határozott szavakkal 
kimondja, hogy az egyházi tisztviselők díjlevelét cson-
kítani nem szabad. Ez olyan törvény, a mely egyesekre 
és testületekre is kötelező erővel bír. Díjlevelet cson-
kítania tehát se presbitériumnak, se egyházmegyei, se 
egyházkerületi közgyűlésnek nincs jogában. Szerintünk 
a természetbeli járandóságnak potom áron való megvál-
tása : egyszerű díjlevélcsonkítás volt. Az volt, ha bárkinek 
akaratából történt is. Az volt főleg akkor, ha nemcsak 
a javadalmas hivatali idejére, hanem egyszersmindenkorra 
történt! Díjlevélcsonkítás volt, ha minden fórumon ke-
resztül ment is. 

Díjlevélcsonkításnak tekintjük az olyan stóla vált-
ságot is, a mely mindenkorra, a következendő utódokra 
is kötelezőleg váltotta meg a stólát akármilyen összeggel 
is. Ki mondja meg, hogy a stólajövedelem idők folya-
mán milyen változásoknak lesz alávetve? 

De mi itt még nyilvánvalóbb díjlevélcsonkítást is 
szóvá akarunk tenni. Számtalan egyházközségben meg-
történt, hogy a mikor a készpénzfizetésre tértek á t : a 
lelkészi díjlevelet újonnan állították ki. Az így újonnan 
elkészített díj levélben még csak nyoma sem maradt a 
régi természetbeli javadalomnak. Búza, árpa, kukoricza, 
só, faggyú, stb. stb. . . . mind eltűnt belőle s a megvál-
tási összeg van beállítva. Sok helyütt az új díjlevelekben 
ez a megváltási összeg se úgy szerepel, mint termény-
váltság, hanem mint készpénz. Előrelátó, gondos elmék 
még a terményjárandóság emlékét is iparkodtak eltün-
tetni. Itt már könnyen beszélnek a hivek : erre a díj-
levélre választottuk meg: ezt fizetjük. Kérdezhetjük, 
hogyan erősíthette meg az ilyen kétszeresen megcsonkí-
tott díjlevelet a megye és kerület? A régi lelkészi állá-
sok régi díjlevelét így megnyirbálni, igy elforgatni nem 
volt jogában senkinek sem. Az ilyen díjleveleket hivatal-
ból kell majd felülvizsgálni és a megváltott terménybeli 
járandóságokat benne újra fel kell venni és sorolni. 

Másik díjlevélcsonkítás oly helyeken történt, a hol 
a stólaváltság szerepel. Kezünkben is volt már olyan díj-
levél, a hol az esketésí ós keresztelési stólát egy Ösz-
szegben 600 koronában váltotta meg a presbitérium. Ez 
benne van a díjlevélben is. Meghalt a pap. Sietve új 
díjlevelet készített a presbitérium, minden tétel a régi, 
csak a stólaváltság összegét szállították le 533 koronára. 
Ezt az új díjlevelet annak idején jóváhagyta az egyház-
megye is, a kerület is. Mi ez? Nyílt díjlevélcsonkítás. 
Félő, hogy a következő papválasztás előtt csinálnak egy 
harmadik díj levelet is, a melyben talán 300 koronára 
szállítják le a stólaváltságot. 

Bölcsen csinálták az elődök, a mikor lelkészi és 
kántori díjlevelekben a járandóságot terményekben álla-
pították meg. így a változó időben: az árak változása 
mellett is biztosítva volt a mindennapi kenyér. Majd a 
mikor a terményváltságok rendezése újra az egész vona-
lon megtörténik — hisszük, hogy ez hamarosan meg 
lesz —, akkor az itt említett díjlevélcsonkítások, a 
mik a múltban nemtörődömségből, vagy bármily nemes 



vagy nemtelen indokból történtek is: orvoslásban része-
sülnek. 

A jövendőben pedig a díjlevelek megerősítésénél 
nagyobb figyelemmel és jövendőbe látó okossággal jár-
junk el lent és fent. Újra hangsúlyozzuk, hogy azon 
lelkészek panaszát, — a kik a múltban elkövetet díj-
levélcsonkítások miatt érzékenyen megkárosodtak, ha 
mindjárt a konvent óhajtására is — : meg kell vizsgálni 
és minél előbb eloszlatni a jog és szeretet alapján. 

mk. 

TÁRCZA. 

Farkas József emlékezete. 

VIII. 

Az iskolai katedrában, a templomi katedrában, 
közéleti szereplésében ugyanaz. A mi egyházi beszédét 
illeti, az alapigóket úgy választja meg, hogy azok már 
maguk is prédikálnak s Farkas József egyszerű kere-
setlenséggel bontogatja ki a bennük rejlő gondolatokat. 
Abban az egyházi beszédben pl., melyet 1874 újév reg-
gelén mond a Péld. 27. t. alapján („Nem tudod, mit hoz 
reád a nap"), úgy beszél, hogy voltaképen minden érző 
ós gondolkozó ember lelkivilágának tolmácsa ; a mult 
és jövő mesgyéjén állva, komoly gondolatok lepik meg 
az embert. Milyen nagy szerepe van az életben a biza-
lomnak, a hitnek! Farkas József kifogyhatatlan annak 
igazolásában, hogy bízni érdemes, hogy „a ki Istenben 
bízik, az nem csalatkozik". Eire tanít a mult, ezt java-
solja a jelen. „Bízzatok! A jó anya, a természet, mely 
évezredek óta táplál, ez évben som lesz mostoha hoz-
zánk ! Munkálkodjál ez évben is, vess, plántálj, öntözz, 
az Isten áldása nem marad el." Egyszerű szavai, bizal-
mas tekintete egyaránt ösztönöz, hogy az ember könnyei 
között is örülni tudjon. 

Minél kisebb az a ház, a melyben beszél, egyéni-
ségének rokonszenves vonásai annál jobban érvényesül-
nek, hangjából belevegyül valami abból, a mi a vele 
való társalgást kellemessé tette. Önkénytelenül, fesztele-
nül folyik ilyenkor ajkairól a szó, akárcsak az iskolában 
tanítványai előtt. 

Az 1871. év május hó 19-én tanártársaival, tanít-
ványaival egyik tanártársa hitvesének ravatala mellett 
állott. Ekkor mondott beszédéből alkalomszerűleg hadd 
álljon itt egy-ket szó. 

„Szomorú halotti gyülekezet! Egy koporsó körül 
sereglénk együvé, melybe egy alig 20 éves nő záratott 
le. Koporsó és húsz év! Szomorú találkozás. Mi az a 
húsz év? Előkészület az élethez. S mi a koporsó? Be-
zárója az életnek. Ha mint egészen ismeretlenek és ide-
genek vetődtünk volna e koporsó mellé, akkor is fájdal-
mas érzet hatná át keblünket, olvasva a feliratot, látva, 
hogy alig élni kezdő nőt készülnek kivinni abba a kertbe, 
melynek kapuin csak könnyezve szoktunk belépni s a 

melynek virágait is a fájdalom könnyei öntözik. Mennyi-
vel inkább hangzik fel a fájdalom szava a mi lelkünkben, 
a kik ismertük lelki szép tulajdonságait, emelkedett szel-
lemét annak, a kit a koporsó magába zár. Ismertük őt, 
mint szelíd, szorgalmas gyermeket, azután mint önfelál-
dozó anyát, mint hitvest, testvért, honleányt s mint ke-
resztyén protestáns nőt. Nem csoda, ha zokogunk! Mi 
tanúi voltunk a boldogságnak, a melyet kis körében ter-
jesztett s most tanúi vagyunk a keserű fájdalomnak, a 
mit eltávozása okoz. 

Bocsássadd meg, Isten, ha a vallásos hit nyugalmat 
intő parancsszava ellenére keblünkből kitör a fájdalom 
szava s majd e koporsóra, majd az egekre tekintve kér-
dezzük, miért kellett a még alig kinyílt virágnak letörnie, 
miért kellett ily korán sírba szállania? Hiszen alig ért 
az élet küszöbéhez. Mennyi remény, terv, vágy, óhajtás 
állott előtte és mielőtt azok teljesültek — sírba kell 
dőlnie ! . . . Zokogunk. Hadd folyjanak a könnyek. A fel-
leg az eső után megkönnyebbül s keresztülbocsátja a 
nap sugarait. így keblünk is megkönnyebbül, a hulló 
könnyek nyomán, megnyugszunk, a vallásos hit sugarait 
érezzük. 

Nehéz nekünk, ismerősöknek, rokonoknak, testvé-
reknek a válás, de nehéz ez főképen neked, a ki benne 
hitvesedet vesztéd. Drága kincsedéi rejti e koporsó . . . 
Könnyeidben keresed a vigaszt. Sírj . . . Zokogásodat 
nem akarom erőtlen vigasztaló szavaimmal zavarni, tu-
dom, hogy a vallásos hit szava erőt vesz ismét az érzel-
mek hullámain s a keresztyén megnyugvás hangján 
mondod: „az Úr adta, az Úr Vette el, legyen áldott 
érette szent neve". 

A régi tanítványok, a kik ott állottak nagyrabecsült 
professzoruk oldalán azzn a temetésen, visszagondolva 
a régi tanítóra, emlékezetükben látják a daliás termetű 
embert ott a koporsó mellett 45 esztendő multán még 
ma is. Egyik tanítványa, ma a külsősomogyi egyház-
megye esperese, szép megemlékezésében a többi között 
ezt í r j a : „Egy ízben tanuja voltam szónoki nyilvános 
szereplésének, a mikor . . . kollegájának, Kovács Albert-
nek korán elhunyt első nejét, a szépséges . . . Szabó 
Bettikét elparentálta . . . Még ma sem felejtem azt a mély 
benyomást, melyet szépen felépített gyászbeszéde ós még 
szebb előadása tettek a jelenvoltakra és én reám is, ifjú 
theologusra." 

Farkas József nem sok prédikácziót írt ós különö-
sen későbbi éveiben ritkán mutatta magát a templomi 
szószéken. Mi lehetett ennek az oka ? Szóvá tették ezt 
már akkor is, azután is. Egyenesen választ reá nem 
adott. Ám a dolog világos. Az az ember, a ki annyi 
kötelességérzetet vitt magával az iskolai előadószékbe, 
érezte, hogy a templomi szószékbe egész ember kell. 
A templom valamelyik szögletében nagyszerényen meg-
vonván magát, figyelemmel hallagatta mindenkor a temp-
lomi tanítást és nagyon jól látta, milyen nagy az egyes 
prédikácziók között a különbség nemcsak forma, de tar-
talom dolgában is. Sokkal elfoglaltabb ember volt, mint-



sem annyi időt szentelhetett volna e munkának, a mennyit 
az igényelt, már pedig a gondolatától is félt annak, hogy 
megméretvén, könnyűnek találtatik. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

B E L F Ö L D . 

Falusi levél.* 
Kedves Szerkesztő uram ! 

A mit Patonay és dr. Kováts b. lapjában vezér-
ezikk témáivá tesznek, mi ezt falun cselekedet tárgyaivá 
tesszük. 

Ha nem lesz érdektelen, leírom, hogyan ? Praktiku-
san. Tapasztaljuk ugyanis, hogy az élet olyan változatos, 
a milyen fordulatos a paragrafus leírva. Némelyek két 
S-ből írják, egymás alá, némelyek háromból. De ha száz-
ból írják is, csak nyitva marad a végén és csak lészen 
kibúvója és csak nem öleli körül a való élet minden 
fázisát. így van bíz ez a mi törvényeinkkel is. Paragra-
fusai vannak. „így csavarom, úgy csavarom, a hogy aka-
rom", mint az egyszeri esperes atya mondta. 

A mikor a zsinat, a presbiteri tisztségre választ-
ható férfi minősítését adja, az ő 1:32. §-ában csak két 
tulajdonságot jelöl ki, a tisztességes és eyyházias szóval 
jelölvén azokat. Bizony tág fogalmak ezek és mivel a 

jelenben élés tisztessége ós egyháziassága a norma, ter-
mészetesen figyelmen kívül hagyja a multat, bármily fol-
tos is! No, de ez más tér. Maradjunk a hátralékos 
presbiternél. 

Ugy-e bár. furcsa dolog ? Hát megeshetik az, hogy 
presbiter hátralékos legyen ? Erre a zsinat nem is gon-
dolt ! Mert feltételezte minden kálvinista presbiterről azt, 
hogy legelőször fizeti be az adóját, mindenkinél előbb 
és ezért nem hozott rá paragrafust. 

Mifelénk megesett, hogy egyik presbiter hátralék-
ban maradt. Esperesi látogatás alkalmával egyenesen 
feltettük az esperes úrnak a kérdést, a jelenlevő hátra-
lékos presbiter hallatára, hogy lehet-e hátralékos férfi 
presbiter ? Az esperes úr (ezért nem jó esperesnek lenni, 
kedves Szerkesztő uram, mert kényes módon próbálják 
ki az ember törvényismeretét), egyenesen kimondotta a 
szentencziát, hogy „nem lehet!" 

Az illető lelkész a legközelebbi presbiteri gyűlés 
elé terjesztette a hátralékos presbiter ügyét, az egyház-
tanács pedig kimondotta, hogy X presbiternek úgy állami, 
mint egyházi adókönyveiből világosan kitűnik, hogy hát-
ralékban maradt, az egyháztanácsosi méltóságból 1:32. 
§ alapján töröltetik. E határozat ellen az egyházmegye 
esperesi hivatalánál fellebbezéssel élhet. De nem élt, mert 
érezte, hogy nincsen morális alapja csak egy lépésének 
se, ha felebbez! 

így tehát radikálisan járt el az egyháztanács maga, 
mint közigazgatási bíróság, az egyházközségben. Mert 

* Mult számból helyhiány miatt kimaradt. 

nincsen semmiféle ok se arra, hogy kendőzzük a mu-
lasztásokat. Ügy is az a mi bajunk, hogy a liberalizmus 
neve alatt minden viszásságot megtűrünk sorainkban. 

Sok szó férne még hozzá, de drága a papir! Isten 
vele, Szerkesztő uram ! Balatoni. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Kedves Szerkesztő úr! 

A melyik héten akad egy kis hely b. lapjában, 
szólhatnánk egy-két szót a kegyelet megnyilatkozásairól. 
Ez még mindig megdöbbentőn pogányos, 

Lehet (s úgy hiszem is), hogy a római egyház hozta 
bele a keresztyénségbe a temető-kultuszt. Főleg a nők 
érzékeny szívére apellálva s a gyöngéd érzések ilyen 
ápolásával is fogva tartván a lelkeket, alighanem el is 
érte, a mit czélzott. 

De alapjában véve pogány és teljesen keresz-
tyénellenes a halottak ilyen tisztelete. S hogy én szóvá 
teszem ezt ezen „illetékes helyen", annak oka, hogy a 
lelkész urak feladata is a közönséggel tapintatos módon 
ismételten ismertetni annak ferde mivoltát. 

A nők, természetesen a belső világukba mélyedve, 
sokkal állhatatösabban ragaszkodnak a szokásokhoz, me-
lyeket a családi tűzhely körül szüleik is ápoltak. S hogy 
ez a katholikus szokás és hagyomány oly általános lett. 
annak oka, hogy a városok élete jellegzetesen tünteti 
fel a katholikus iiuneplési módokat, míg a mi külsőség-
nélküli ünnepléseink nem látszanak meg a helységek 
hangulatán és utczáin. A családokban elterjedt nálunk, 
protestánsoknál is a hit, hogy a halott megkoszorúzása, 
felvirágozása kegyeletes tény. Es miért lenne az ? ! 

A ki elment, meghalt, azt az Úr vette magához, 
akkor is él s találkozunk vele, a mikor mi is odame-
gyünk ; addig is az boldog az Isten kegyelmében 
ebből tehát az következik, hogy nem sajnálni való, nem 
szerencsétlen s nem is váltunk el tőle örökre. Tehát a 
Krisztus által hirdetett eszmékkel teljesen ellentétes a 
sírok mai divatos kultusza. (S tán jobb lenne búzát ter-
melni azokon a nagy mezőkön az Ínségeseknek, mint 
temetőknek tartani fenn! A halottégetés helyesebb, egész-
ségesebb szerintem és nem kegyeletsórtőbb, mint a fel-
dúlt, kirabolt tetemek.) 

„Mit keresitek a holtak közt az élőt?" 
Ez a sarkpontja a dolognak. Miért menjünk a te-

metőbe, hiszen kedveseink sem ott vannak? És miért 
évente gyászba öltözve a szomorú, keserves válás óráit 
idézni fel, sanyargatni lelkünket, marczangolni szívünket ? 

Krisztus nem ezt tanította, nem ez kedves neki. 
Hogy a meghalás, az elválás szomorú, gyakran megdöb-
bentő és fájdalmas, ez természetes s így lesz, míg sze-
retet van a szívben. A temetésnél sem mondom, hogy 
ne legyen virág (bár a halottégetés ezt is megszünteti), 
de — azután, ha lelkünk ezen a gyakran tisztító, fel-
emelő, nevelő szenvedésen túl van, nem megnyugtató-e, 



hogy az Úr helyet készített kedvesünknek s azt boldo-
gabb életbe elhívta? 

S ha halála, születésnapja s más nevezetes év-
forduló jön, nem helyesebb-e emlékezetére egy jótettet 
cselekedni ? 

Mennyi kórház, templom, iskola áldásaiban része-
sülhetett volna ez a mi szegény küzködő hazánk azon 
a temérdek pénzen, a mit a sírokra hordtak ki az em-
berek virág, gyertya, szalag alakjában ! 

Nem kicsinylendő dolog ez. A tüdővészesek javára 
már megpendítették az eszmét néhány év előtt, de ez 
csak félmunka, mert nem támogatták hitbeli meg-
győző, megnyugtató és a szokás alól feloldó okok. 

Pedig az asszonyoknál ez nem kicsinylendő dolog, 
hogy így megnyugodtabb lélekkel gondolhassanak halot-
taikra s ha van fölöslegük virágra ilyen szellemben, 
inkább éhező szájacskákat elégítsenek meg. Sokkal ke-
resztyénibb és — asszonyibb ellátni a szűkölködőt, mint 
kétségbeesetten zarándokolni vigaszért oda, a temetőbe, 
a hol ez nem nyílik. 

Hirdessék nekik: hogy felszárad a ti könnyetek, 
ha másokét szárítjátok fel! 

Kedves Szerkesztő úr, ne vegye rossz néven, ha 
itt-ott a papoknak prédikálunk. Az ő munkájukon aka-
runk könnyítni avval, ha mi, a kik ismerjük az asszonyi 
lelket, rávilágítunk annak egy-egy homályos pontjára. 
És mi tudjuk, milyen sokat tesz az a nőknél, ha a papja, 
a hitbeli tekintély és jó pásztor buzdítja valamire és 
erősíti meg valamely kétséges dologban. Azért, mert 
hisszük, hogy a csekély dolog is lehet ártalmas vagy 
üclvös, azért merünk beleszólni a hol gondoljuk, hogy 
segíthetünk egy porszemnyit. 

Igen helyes, hogy a mi hitünk szenvedő cselé-
deiről is hoznak lapjaink hírt. így tudtam meg én is, 
hogy egy szegény özvegy papné szűkölködik (Kodi Dá-
nielné) és így ma, halottak napján, küldhettem neki ked-
ves jó apám jó szívének emlékére egy kis adományt * 

Kedves Szerkesztő úrnak maradok igaz híve, 
Orth Ambrusné. 

* Nem érthetünk egyet a czikk minden részletével. Abban 
teljesen igaza van a czikk írójának, hogy tiltakoznunk kell a 
halott- ós temető kultusz idegen talajból származó mindenféle túl-
tengése és megnyilvánulásai, valamint a temetési pompa ellen. 
De másrészről nálunk, különösen egyes faluhelyeken, a temetők 
rendetlenségében, giz-gazos állapotában megnyilvánuló bántó kegye-
letlemég ellen kellene felemelni szavunkat. Bármily szellemű is 
legyen valakinek a felfogása ezekre a dolgokra nézve, bizonyára 
mégis kellemetlen érzést támaszt fel benne az, ha látja, hogy a 
temető „közlegelő" gyanánt szolgál. Itt is az arany középút! 
A halott-hamvasztásról természetesen mostanában legfeljebb csak 
városokban lehet szó. Bizonyára szép szokás a halottak emlékére 
jót tenni. Ez meg van nálunk több gyülekezetben, a hol „Isten 
dicsőségére" adakoznak az ő nevükben. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
Új tanév az utrechti egyetemen. T. Cannegieter, az 

utrechti egyetemnek az egyház által beállított tanára, a 
ki dogmatikát, egyháztörténetet és egyházjogot adott elő, 
a mult tanév végén 70 éves korában nyugalomba vonult. 
A Hervormde Kerk legfőbb kormányzó testülete a zsinat, 
utódjául Slotemaker de Bruine-t választotta meg, a ki 
elődjével ellentétben, a konzervatív álláspont képviselője. 
Az utrechti theol. tanárok most mindnyájan konzervatí-
vek. Az új tanár a dogmatika és kultúra viszonyáról 
tartott székfoglaló értekezést. 

Érdekes előadások. Ch. Borgeaud, a genfi egyetem 
tanára, ebben a félévben egyháztörténeti előadásainak 
tárgyául a következő témát választotta : Kálvin munkája a 
genfi nemzetközi reformácziói emlékmű elbeszélése nyomán. 

Vilmos császár alapítványa. Nagyszerű alapítványo-
kat tett Vilmos császár a császárné születésnapja alkal-
mából. A belügyminiszterhez intézett meleghangú iratában 
tudatja, hogy újabb 100,000 márkát adományoz az elesettek 
hátramaradott családtagjainak felsegélésére szolgáló nem-
zeti alap növelésére és 250,000 márkát egy Auguszta 
Viktória császárnéház javára, a mely a csecsemővéde-
lem központi intézményéül fog szolgálni. 

IRODALOM. 

Távíratmegváltásí lapok fé 
üdvözlésekhez és 
részvét kifejezé-

sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám), j t j t j t j t j t 

Új testáinentom, a reformáczió négyszázados örömünnepére. 
Magyar nyelvre fordította dr. Masznyik Endre theol. akadémiai 
igazgató-tanár. Első füzet (Máté 1—24. rész). Ára 160 K. 

Dr. Masznyik Endre hangzatos, költői lendületű 
felhívásban fordul a protestáns közönséghez, támogatá-
sért. Mint mondja, nagy lelki vívódás után, a Lélek kény-
szerítésére, nagy munkához látott hozzá. 1917 október 
31-ére meg akar ajándékozni bennünket az Újtestamen-
tommal, a ina magyar nyelvén. A jó öreg Károli kiszol-
gált, nyelve nem a mi nyelvünk már. A revizorok meg 
letörölték hamvát, elvették színét, illatát. A mi mai bib-
liánk a senki bibliája * nincs karaktere, ezért nem olvas-
sák. Masznyik tehát vállalja a terhes, de istenes felada-
tot, hogy az Újtestamentumot egy év leforgása alatt mai 
szép magyar nyelvünkön adja a hívő nép kezébe. 

Valóban tiszteletreméltó vállalkozás! Örök hálával 
fogunk tartozni annak, a ki ezt a feladatot jól megoldja. 
De vagy jól vagy sehogy. Masznyik Endre nem ezen a' 
véleményen van. Felhívása további részében azt mondja: 
„Ez a munka lehet ilyen, lehet olyan, lehet jó vagy 
rossz is — azzal nem törődöm." De mi törődünk ám ! 
A bibliát, mely hitünk és cselekedeteink zsinórmértéke, 
rosszul lefordítani nemcsak fölösleges, de egyenesen ká-
ros, veszedelmes dolog. „Most csupán az első kísérletről 
van szó" — mondja tovább a fordító. Engedelmet ké-
rünk. Van, ha nem is tökéletes, de használható magyar 

* Ez bizonyos tekintetben sértő és túlzott állítása a fordí-
tónak. Szerk. 



bibliánk. Égető szükség volna egy jobbra, de első kísér-
letekre nincs szükségünk. Nagy szükség volna rá, hogy 
legjobb protestáns bibliai theologusaink, sok, komoly és 
alapos imádsággal, tanulmánnyal és tanácskozással meg-
csinálják a modern magyar bibliát. De ha egy, bármilyen 
kiváló férfiú, egyszer csak elhatározza, hogy „gyors egy-
másutánban" megjelenő füzetekben 1917 október 31-ére 
megjelenteti az Újtestamentumot, az ember kénytelen 
egy kissé bizalmatlanul tekinteni a dologra. A „ Felhí-
vás "-ra ínég egy észrevételem van. „Odateszem —mondja 
a fordító — bibliafordításomat a közös oltárra, engesz-
teléséül minden vétkeimért!" ilyen — enyhén ítélve — 
katholikus ízű és nem épen a legszerencsésebb kifejezés 
igazán nincs helyén ebben a felhívásban. 

De ne ítéljünk elhamarkodva, látatlanban. Tegyük 
le a Felhívást s vegyük kezünkbe magát a bibliafordí-
tást, vizsgáljuk meg elfogulatlanul. Sajnos, nem állapít-
hatunk meg egyebet, mint hogy egy sok gyarlósággal 
teli munkával van dolgunk, mely semmiesetre sincs arra 
hivatva, hogy évtizedekig, esetleg századokig a magyar 
protestántizmus kánona legyen. 

Még a legkisebb hibája — bár kitűzött czéljával 
hozza ellenkezésbe —, hogy nem a ma magyar nyelvén 
van írva, hanem hemzseg régiességektől. (2: 9-ben hű-
ségesen követi a Károlit: előttük megy vala, bár az ere-
deti szöveg azt mondja, hogy: vezette őket.) 2 : 12-ben 
a hazatér helyett a régies megtér-1 használja. 4 : 5-ben 
az állat igét találjuk, állít, helyez értelemben. A nehéz-
kes annakokáért többször előfordul, ott is, a hol a Revi-
deált modernebbül fordít. Például 12: 12-ben : Szabad 
tehát szombatnapon jót cselekedni (Rev.), ezt Masznyik 
így fordítja: Annakokáért szabad szombatnapon jót mí-
velni. Lön (7: 28, 8 : 26). szóltanak (11: 13) régies 
igealakok. Imígy (11: 16), mígnem (2: 13), egyetemben 
(8: 11) szintén meglehetősen avult szavak ; ma már így, 
míg . . . nem és együtt jár ja . A nyoszolya (9: 2), a 
mennyiben igen erős szó a mai ember előtt, nagy ágyat 
jelent és nem könnyen felvehető pokrócz-fekhelyet, 
A tanítván, hirdetvén, gyógyítván, imádkozván (4: 23, 
6 : 7, 9 : 35) vagy előidejű időhatározót (miután taní-
tott . . . stb.), vagy okhatározót (mivel tanított , . . stb.) 
jelöl manapság, az egyidejű időhatározót va-ve raggal 
kell alkotni. Tehát rosszul'fordítja Masznyik: imádkoz-
ván, ne hadarjatok; helyesen így kelleíie: imádkozva, 
vagy: mikor imádkoztok. A Miatyánk kisértet-étő\ (6: 13) 
Masznyik se tud szabadulni, pedig az ma már nem 
kísértést jelent. 

No, ha több hiba nem volna az ú j fordításban, mint 
hogy a régiességeket nem eliminálja eléggé — ezt ugyan 
könnyen megbocsáthatnók neki. Sokkal nagyobb hiba 
már, hogy a fordító súlyos botlásokat követ el a jó ma-
gyarság rovására. Már pedig én inkább olvasom a bib-
liát a tegnap nyelvén jó magyarul, mint a máén, ha ez 
a mai nyelv magyartalanságoktól ^emzseg. 

József\ mint a féle igaz ember, úgy gondolta, hogy 
feltűnés nélkül válik meg tőle. (1: 19.) A Jordániáiról 

való tömérdek nép (4: 25.) Ilyet se Tiszatúl, se Dunatúl 
nem mond a magyar ember! Ne gondoljátok, hogy törölni 
jöttem a törvényt: nem törölni jöttem. (5: 17.) Törölni 
lehet a törvénykönyvet (ha poros), de itt talán Masznyik 
még sem azt akarja mondani. A helyes: eltörölni; ige-
kötő nélkül ezt ilyen értelemben ha használják is a „mai" 
magyar nyelvben — de nem a jó magyarok. Nevezetes, 
hogy fordítónk hogy fél az igekötőktől. 5 : 29-ben el-
pusztul helyett pusztul-1 ír, pedig tudnivaló, hogy ez így, 
igekötő nélkül folyamatban lévő történést jelent — tehát 
itt helytelenül van alkalmazva. Épen így 5 : 32-ben: 
A ki válik a feleségétől — házasságtörővé teszi azt! 
Válik a feleségétől az, a kinek a válópöre most folyik. 
Itt nyilvánvaló, hogy ezt kellett volna írni: elválik. 
A felöltő helyett (5 : 40) jobb lett volna a régi jó felső-
ruhát meghagyni. A felöltő-nek nagyon is modern szabó-
üzlet-illata van. A kölcsönzőtől el ne fordulj (5: 42); 
erre nem kell az embereket biztatni, hiszen kölcsönözni 
magyarul tudvalévőleg azt jelenti, hogy kölcsönaefan és 
nem kölcsön^éra?. 7 : 11-ben azt olvassuk: gonosz vol-
totok daczára; minek ez a németes kifejezés, mikor a 
gonosz létetekre teljesen jó volna. ,1 hullámok felborí-
tották a hajót (8: 24); magyarul: elborították. Mennyi-
vel inkább halmozza el jókkal mennyei Atyátok (7 : 11), 
magyartalan szórend. Mi a könnyebb, az- é, ha mon-
dom : meg vannak bocsátva bűneid; avagy ha mondom : 
kelj fel és járj ? (9: 5). Ez már igazán németül van. ha 
mondom. Lehetne: az-e, ha mondom, vagy ha meg is 
bocsátom, de itt csakis az azt mondom a helyes. A mi-
nek láttára a sokaságot félelem szállta meg (9 : 8). Engem 
meg bosszankodás. Ez nem mai magyar nyelv, hanem 
tiszta latinizmus: a mutatónévmás helyett vonatkozó név-
mást használni minden igaz ok nélkül; helyesen: ennek 
láttára. 9 : 18-ban: és ö életre kel —- a személyes név-
más fölösleges, magyartalan. A 11: 7—9. versekben 
háromszor egymásután fordul elő egy és ugyanaz a ma-
gyartalan szórend. Miért mentetek ki a pusztába ? Látni 
szélingatta nádat ? . . . Látni finom ruhás embert ? . . . 
Látni prófétát ? Ugyan mit akar dr. Masznyik ? Fordítani 
bibl iát?. . . A 12: 1 fordításánál valószínűleg azt hitte 
dr. Masznyik, hogy nagyon jó magyaros kifejezést talált. 
Hiszen igaza van : a kifejezés magyaros, de ide nemcsak 
hogy nem illik, hanem egyenesen nevetséges. (A tanít-
ványok) éhségükben kalászt tépdestek. Éhségében tépdes-
heti valaki a szakálát — de a kalásztépés s a kimor-
zsolt gabona eszegetése olyan természetes ós szokásos 
táplálkozás volt akkor szegény vándorok számára, hogy 
épúgy nem lehet azt mondani, hogy éhségükben tették, 
mint furcsa volna, ha azt mondanám, hogy: éhségemben 
megebédeltem. A helyes fordítás ez: (megéhezvén, vagy: 
mivel) megéheztek és . . . 

Igen bizonytalan talajra lép Masznyik, mikor csupa 
magyarosságból a szenvedő mondatszerkezetet ki akarja 
küszöbölni. Lassúnk egy pár példát. A hegyi beszédben, 
Jézus törvénymagyarázatánál ilyen fordítást ad : Hal-
lottátok, hogy megmondták eleinknek: Ne ölj. (5: 21.) 



Hallottátok, hogy megmondták: Ne törj házasságot. (5: 27.) 
Megmondották azt is: A ki válik a feleségétől. (31) stb. 
stb. Mivel ezeken a helyeken Jézus az ótestamentumi 
törvényt idézi, lehetetlen ezt az általánosságban mozgó 
megmondták-ot használni. A passzív szerkezet legalább 
is sokkal erőteljesebb. Ha a fordítónak más a véleménye, 
miért nem következetes s miért nem fordítja a meg-
kísértés történetében is a passzívumokat így : Megírták, 
nemcsak kenyérrel él az ember . . . Megírták, ne kísértsd 
az Urat; és a Miatyánkban: Szenteljék meg a te neve-
det? Itt persze érzi, hogy ez helytelen fordítás volna, 
de nem érzi a következőkben, a hol pedig, merem mon-
dani, a szenvedő alaknak cselekvőre változtatása sokkal 
helytelenebb, egyenesen értelemzavaró. Keressétek minden 
előtt az Isten ' országát és annak igazságát, és ráadásul 
azt mind megadják néktek. (6: 32.) Mivel az, a ki meg-
adja, az Isten, ez a fordítás rossz. Még rosszabb a 12: 31. 
Minden bűnt és káromlást megbocsátnak az embereknek, 
de a Lélek káromlását nem bocsátják meg. Kik? Az ilyen 
fordítás elveszi az eredetinek az értelmét és erejét. Sem-
mivel sem jobb a 11 : 23. És te Kapemáum, a kit 
majdnem égig magasztaltak, a pokolig sülyesztenek. 

Valószínűleg túlságosan magyaroskodni akarásból 
kerültek bele Masznyik fordításába ilyen nem irodalmi 
kifejezések : odébb (4: 21, 9 : 16), iszonytató (8: 6), a 
népek (az emberek értelemben) (5 : 19), veszedelmes nép-
ség (két emberről szólva!) (8: 28) stb. A mi pórias, az 
még nem magyaros! 

Találhatók olyan helyek is Masznyik fordításában, 
melyek, úgy látszik, a görög szöveg félreértésén alapul-
nak. 503-ban Mc.xáp'.o: OÍ TTTWJJOÍ, TW 7rvs6;xau, ezt így 
fordítja: Boldogok a szegények — lélekben. Tehát, ha 
test szerint nem boldogok is, lélekben azok. Tetszetős, 
de helytelen fordítás. Itt a lélekben szegényekről, lélek-
ben koldusokról van szó. Hiszen különben a 8. verset 
is így kellene fordítani: Boldogok a tiszták a szí-
vükben. A 13. versben sv TÍVI álind-r^Biai; magában for-
dítható volna úgy, mint Masznyik fordítja : mivel sózunk ? 
— de mivel a kontextusban az előtte lévő mondatnak 
is, meg az utánajövőnek is tö aXac (a só) az alanya, 
világos, hogy ide is az értendő s a helyes fordítás az, 
a mit a Károli a d : Mivel sózatik meg vagy magyarosan, 
a Rev. szerint: mivel sózzák meg ? A 6 : l-ben Meggon-
doljátok hát igazságtok dolgát -— nem tudom, hogy jó 
fordítás-e vagy rossz, mert egyszerűen nem értem, hogy 
mit akar vele a fordító mondani. A görög szöveg lehet, 
hogy kissé homályos s a Károli-fordítás helytelenül adja 
vissza Sixoaoaóv/j-t alamizsnával; itt igaz, kegyes cseleke-
detet jelent s vonatkozik úgy az alamizsnáskodásra, mint 
az imádkozásra, melyekről alább van szó. A 6 : 1 beve-
zetés a mindkét tárgyra vonatkozó intésekhez s talán a 
leghelyesebb fordítása ez volna: Ügyeljetek, hogy a mi 
jót tesztek, ne az emberek előtt tegyétek. Ezt akarta mon-
dani Masznyik ? Akkor nincs semmi ellenvetésem. — 
A 11 : 19-ben így fordít dr. Masznyik : Bölcseségre val-
lottak a (sc. Jézus) cselekedetei. A görögben: s-txauó&Yj 

ao'fía v.rJj ta>v spyoiv aí>ríjc. Az aör/jr nőnemű névmás, 
nem vonatkozhatik hát Jézusra, csak a oov ía-ra. Ezt 
nagyon elemi görög tudással meg lehet látni. — 12 : 33-at 
fordítónk egészen helytelenül adja vissza. Beszúr egy 
mondatot, a mely az eredetiben nincs meg (csak két eset 
lehetséges) s kihagy egyet, a mely ott megvan (ex -fáp . . . 
•ftvMoxérzi). Azt persze észrevette* Masznyik. hogy a régi 
fordítás helytelen, de a helyesbítésnek ez egy kissé fur-
csa módszere. Hát a 12:38-ban a uvee xwv YpafifiaTéíov 
xai <t>atoiaaí(ov hogyan jelenti azt, hogy: egy másik 
farizeus és írástudó, annak a fordító a megmondhatója! 

Jól tudom, hogy egy irodalmi mű jellemzése (még 
ha fordítás is az) még nincs kimentve azzal, ha a stilá-
ris hibákat meg a félreértéseket fölsorolja az ember. 
Sajnos, én még ezt a negatív jellemzést se végezhettem 
el a szükséges aprólékossággal, mindenre kiterjedve. 
Hogy többet ne említsek: példáimat mind az első tizen-
két részből vettem, a mivel azonban távolról sem azt 
akartam mondani, hogy a másik tizenkettőben nincsen 
fogyatkozás. 

Az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy 
egy-egy szerencsés kifejezésre is akadtam, melyek hatá-
rozottan találóbbak a régi fordítás kitételeinél, pl. keser-
gők (5 :4), idejekorán (5 : 25), erőltet (5 : 42), a pénzbál-
vány (6:24). 

Ha azonban az általános benyomást vizsgáljuk, a 
mit a Masznyik-féle bibliafordítás az olvasójára gyakorol 
— a kritikánk megint, nem lehet kedvező. Az, hogy a 
régi bibliakiadások képtelen módján nem darabolja föl 
a szöveget versekre, hanem a beosztást csak a margón 
jelzi, mindenesetre olvashatóbbá teszi ezt a fordítást a 
Károli-bibliánál — de egyéb nem igen. Hiába, nem tőrül-
metszett magyar nyelv a Masznyiké. A magyar fül meg-
érzi ezt. S az egész fordításon meglátszik az elsietettség. 
Hiába, a bibliafordításhoz idő kell. Ügyelni kell még az 
interpunkczióra is, meg a korrektúrára is és nem szabad 
megtűrni olyan pongyola interpunkcziót, mint teszem a 
9 :5-ben van, vagy olyan értelemzavaró sajtóhibát, mint 
a milyent az 5 : 16-ban olvasunk: jócselekedeteiket — 
jó cselekedeteiteket helyett. (Mellesleg megjegyezve, ettől 
a monstrum szótól egy modern bibliafordításban már, a 
jóhangzás kedvóért is jó volna megszabadulni.) 

Mindezek után a közönségnek csak azt mondhatjuk 
még, hogy ne fogadja meg dr. Masznyik Endre tanácsát, 
melyet e kis czikk elején említett felhívásban ad, s ne 
terjessze ezt a 16 K-ás újtestamentumfordítást a harcz-
téren küzdő s a kórházakban sínylődő katonáink közt, 
hanem terjesszen el inkább a régi 30 filléres újtestamen-
tumból ötvenszer annyit, ugyanazért a pénzért. 

Vargha Tamás. 

Igaz Gyöngyök. Szerkeszti Takaró Géza. Ez évi 
októberi száma a következő tartalommal jelent meg: 
Odaadni életünket. Szerkesztő. — Falusi képek. Sz. 
Piroska. — Feljegyzések a világháborúból. — Emlékez-
zünk régiekről. Dr. Kováts Lajos. — Az Igaz Gyöngyök 
sok száz példányban jutnak el sebesült katonáinkhoz. 
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E G Y H Á Z , 

Az új dunántúli ev. püspök. Mult számunkban 
lapunk zárta miatt már nem közölhettük, hogy a dunán-
túli ev. egyházkerület gyülekezetei nagy szótöbbséggel 
Kapi Bélát, jelenleg körmendi és már Szombathelyre, 
az ottani egyesült gyülekezetbe megválasztott lelkészt 
választották meg a nagyérdemű Gyurátz Ferencz utód-
jául. Avatott kézből közöljük az ifjú püspöknek életrajzi 
adatait : Kapi Béla, a dunántúli ev. egyházkerület új 
püspöke, született Sopronban 1879 augusztus 1. Szülei: 
Kapi Gyula soproni tanítóképző-intézeti nyug. igazgató, 
a híres zeneköltő és Hirschfeld Adrienne, gondos neve-
lésben részesítették. Mély vallásosságát, egyház-, haza-
s emberszeretetét főképen édeanyja oltotta "szívébe. Tanul-
mányait a soproni ev. főgimnáziumban, theol. intézetben 
s a rostocki és hallei egyetemen végezte. Rostockban 
két, Halléban egy félévet töltött. Segédlelkész volt Ne-
mesdömölkön. 1902 1904 ig püspöki titkár. 1903-ban 
nősült, elvette Hegedűs Gyulának, a soproni áll. épí-
tészeti hivatal főnökének leányát, Katalint. Boldog házas-
ságban élnek. Négy gyermeküket nagy gonddal nevelik. 
Felesége nemcsak papné, hanem igazi papnő, férjének 
jobbkeze, a háztartás gondos vezetője, gyermekeinek 
avatott nevelője. E kegyes papcsaládban mindennap van 
közös esti könyörgés : rövid éneklés harmóniumkísérettel 
és imádság. Kapi szeret zenével foglalkozni. Elnöke a 
körmendi dalos-egyesületnek. Legjobban érdeklik az 
egyházi zene kérdései. A körmendi templomban föleine-
lően szép az éneklés. Rövid idő alatt sok értékes művet 
írt. Művei nagyrészt, a „Luther-Társaság" kiadásában 
jelentek meg. Ilyenek: Hitünk igazsága. Az ev. és róm. 
kath. egyház közötti különbségekről. Erős várunk az 
Isten! Elmélkedések. Patikáriusék Bibliája-. Elbeszélés. 
Pálfy József életrajza. A műveltségről. Kis Káté a val-
tanokról. Kovács Balázs esete. Másutt jelentek meg : 
A Biblia és a társadalom. A boldogság könyve. Ad astra. 
Az ember tragédiájának világnézete. A munkáskérdés 
és a keresztyénség. A nemzeti élet erőforrása (a „Czél"' 
czímö folyóiratban). Háború és vallás, felolvasás-gyűjte-
mény. 1910 óta szerkeszti kitűnően a közkedveltségű 
„Harangozó" cz. vallásos néplapot. Kapi Béla. e nagv-
míveltségű, kitűnő szónok, buzgó pap, bizton hisszük, 
dísze, oszlopa lesz egyháznak, hazának egyiránt. Legyen 
üdvözölve az új fiatal, nagyrahivatott püspök, ez a sze-
rény férfiú. Jellemző szerénységére, hogy e sorok írójá-
nak most október 27-én kelt levelében úgy ír magáról 

kérve tőlem a katonák számára adandó ünnepi füze-
tébe új alkalmi énekeket —, mint „egyházunk egyszerű 
közkatonájáról". Sok ily közkatonát szeretett egyhá-
zunknak ! 

Új tábori lelkész. Alexy Béla, holló-lomniczi ev. 
lelkészt, a budapesti katonai parancsnokság hadi szol-
gálatra hívta be. 

Vád ós viszonvád. A jezsuiták folyóiratában mérges-
hangú czikk jelent meg abból az alkalomból, hogy egyik 
tábori lelkészünk a rendelkezésére bocsátott „Koszorú 
füzetek" közül egy Mészöly Győző által írt „A jezsuita-
rend eltörlése" cz. elbeszélést adott egy katonának. Kife-
jezést ad annak a meggyanusításnak is, hogy valószínű-
leg közpénzen terjesztenek ilyen iratokat, mert a „pro-
testáns részen nem szoktak nagyméretűek lenni az egy-
házi és vallási adakozások, pedig a katonákat az iratoknak 
egész özönével látják el". Csak néhány megjegyzésre 
szorítkozunk ezzel a vádaskodással szemben. Magunk 
sem vagyunk barátai annak, hogy a katonák között 

olyan traktátusokat osztogassanak, a melyek a gyűlöl-
ködés tüzét szítják ; e sorok írója igyekezett mindig gon-
dosan kiválogatni a Koszorú-füzetekből a legmegfelelőb-
beket ; a tábori lelkészek is ügyelnek erre. De a sok 
ezer között az ilyen meg nem felelő és nem helyénvaló 
iratok elvégre csak nyomtatványok. Hát ahhoz mit szól-
nak a jezsuita páterek, hogy nemcsak katholikus, hanem 
közpénzen fenntartott kórházakban is a mi katonáink 
folytonos zaklatásnak vannak kitéve a kath. egyház leg-
jobb térítő ágensei az ápoló apáczák részéről, a kik, 
mint erről nemcsak egyházi lapjaink, de mások is írják, 
valóságos hajtóvadászatot rendeznek szegény, elgyötört 
katonáink lelkére. A mindenféle amulettek stb. osztoga-
tásáról nem is szólunk. Azt is kijelenthetjük, hogy köz-
pénzből egyetlenegy traktátust sem osztottunk ki; gyüle-
kezeteink áldozatkészsége tette lehetővé, hogy „eláraszt-
hassuk" katonáinkat ima-, énekeskönyvekkel és más 
iratokkal. 

A Szent Doniokos-rend jubileuma. A Szent Do-
mokos-rend a napokban ülte alapításának 700 éves jubi-
leumát. Ezek a fehér ruhás, fehér skapulárés barátok, 
a mint hosszú sorokban áthaladnak az egymást követő 
századokon, különböző és nagyon vegyes benyomást kel-
tenek a lelkekben. Itt-ott egy szelid tekintet, jóságos 
arcz megkapja a figyelőt ebben a sajátos harczias, sok-
féle eszközzel dolgozó csoportjában az „egyedül üdvö-
zítő" egyháznak. „Doctor Angelicus", Aquinoi Szent 
Tamás jön együtt a jogtudós Pehnaforti Raymunddal s 
mögöttük Fra Angelico lépked palettájával. Viszont a 
fehér ruhán sok-sok vérfoltot is látunk, miket hiába 
mosogatott a szorgalmas mosóasszony, Uz idő — a fele-
dés vizében. A gőgös Cajetán bibornok, tovább Torque-
mada és a spanyol inkvizicziók minden vérlázító és vér-
ontó szörnyűsége, mint egy nagy véres árnyék, ott áll 
a dominikánusok, a nagy, kegyetlen inkvizítorok emez 
ünnepén. Talán ők is megérezték, hogy a halottakat 
nem jó most már felkelteni, s ezért mult el csöndben 
halkan a dominikánusok jubileumi ünnepe. 

Adjatok! . . . Sokszor felhangzott békében is ez a 
szó, de most kétszeres erővel kopogtat a szíveken. A bel-
ügyminiszter felhívást adott ki a törvényhatóságokhoz, a 
mely szerint az állani sok milliós költséggel sem tudna 
meleg ruhát adni az erdélyieknek, a kik hideg télbén 
térnek vissza üres, hideg lakásaikba. A társadalomnak 
kell az ő kopottabb, rosszabbik ruhájával s ha van, a 
másik meleg kendőjével betakarni ezeket a didergő szám-
űzötteket, nehogy a mikor kinyitják hazatérve az el-
hagyott s újra megtalált ház ajtaját, egyúttal a nyomor 
kapuját tárják ki maguk előtt. Hatóságokból és a tár-
sadalom vezető köreiből ruhagyűjtő bizottságok fognak 
alakulni. Ha a szószékből nemcsak sebesült lelkeket 
akarunk kötözgetni, hanem a praktikus keresztyén élet 
motívumait adjuk, akkor most eggyel több szomorúan jó 
alkalom kínálkozik arrra, hogy onnan is segítsünk erdélyi 
testvéreink didergő nyomorúságán. 

Az egyházkerület őszi közgyűlésének jegyzö-
könyve a nyomdai nehézségek miatt előreláthatólag némi 
késéssel fog megjelenni. Ezért az egyházkerületi főjegyző 
készséggel ad ki a hozzáforduló érdekelteknek jegyző-
könyvi kivonatokat a jegyzőkönyv megjelenéséig. 

Adományok. Az erdélyi menekült lelkészek részére 
Molnár Sándor Paksról 100, Üllő 83, Alsóuémedi 102"40, 
Hidegh János tábori lelkész 20 K-t küldött. ;— A ka-
tonák vallásos irataira Gerjen 6, Mester István vártüzér 
3 20, Varga Sándor tábori lelkész 30 K-t, küldött, mint 
a IV/13. hadtápalj 2. és 4-ik századának és IV/30. had-
tápalj 3-ik sz.-nak adományát. 



E G Y E S Ü L E T . 

A Protestáns Országos Árvaházban elhelyezett, 
Erdélyből menekült 12 gyermek részére adakoztak: Ágos-
ton Ilona Magyarbánhegyesről 10, Ferenczy Izabella Buda-
pestről 20, dr. ifj. Berzsenyi Jenő Siófokról 10, Veress 
Imre ref. lelkész Irinyből 10 K-t, utóbbi a következő 
sorok kíséretében: „Indítson Isten minél többeket a si-
ralmas helyzetben levő, szüleiket vesztett, vagy kereső 
növendékek segítésére." A jókedvű adakozók fogadják 
az árvaház menekültjeinek hálás köszönetét. 

Az Evangéliumi Leány-Diákszövetség november 
hó 4-én este fél 6 órakor a Lónyay-utezai gimnázium 
dísztermében (IX., Lónyay-u. 4/c, II. e.) jól sikerült tea-
estélyt tartott. Programin : 1. Elnöki megnyitó. 2. Szóló 
ének. Martin Anna. Zongorán kísérte Marczinetz Márta. 
3. „Az Evangélium jelentősége Hollandiában." Előadás. 
Tartotta Pók Margit. 4. Coralli: La Fólia. Dvorák: Hu-
moreszk. Hegedűn játszotta Kossin Ida. Zongorán kísérte 
Soltész Irén. 5. Erő — gazdagság. Bibliamagyarázat. 
Tartotta Mojsisowich Margit. 

A ,,Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egye-
sület" 1916 nov. 5-én, vasárnap este 6 órakor a ref. 
theol. akadémia (IX., Ráday-u. 28, II. em.) dísztermében 
családi estólyt rendez. Műsor: 1. Ének. 2. Ima és elnöki 
megnyitó: B. Pap István. 3. A vén czigány. Melodráma. 
Farkas Imrétől. Előadja Tomesányi Jolán, zongorán kí-
séri Schlitter Janka. 4. Magyar rapszódia. Zongorán elő-
adja Antal István. Szünet, 5. Bibliát magyaráz Takaró 
Géza, 6. Előadást tart Megyercsy Béla, országos titkár. 
7. Ének. 8. Ima. 

A „Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület" „Olajág" cz. 
lapjának ismertetésére 1916. évi nov. hó 4-én, szombaton 
este 6 órakor a Ref. Theol. Akadémia dísztermében 
(IX., Ráday-u. 28, II. em.) irodalmi estélyt tartott. Mű-
sor: 1. Megnyitó. Tartotta özv. dr. Misley Sándorné. 
2. a) Mozart: Ibolya, b) Gluck K. : Vágyamnak édes 
lángja. Énekelte Oeiger Mariska. Zongorán kísérte Geiger 
Stefi. 3. Költeményeiből felolvasott Lampérth Géza. 
4. Haendel: Larghetto; Wieniawski: Polonaise d-dur, 
Drigo: Szerenád. Hegedűn előadta br. Puchner Szilárd. 
5. Elbeszélés. írta és felolvasta Muraközy Gyula. 6. El-
mulasztott alkalmak. Dr. Patay Pál. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Lapunk zártakor vettük a szomorú hírt, hogy dr. 
Baksa Lajos, az egyetemes konvent előadója, a tiszán-
túli ref. egyházkerület világi főjegyzője, életének 61-ik 
évében hosszas szenvedés után f. hó 2-án elhunyt, Teme-
tése vasárnap d. u. 2 órakor a ref. székház zsinati elő-
csarnokából lesz. A gyászoló család mély bánatában 
őszinte részvéttel osztozunk. 

Komjáthy Béla ügyvéd, földbirtokos, az ungi egy-
házmegye lelkes gondnoka, okt. 27-én 69 éves korában 
Budapesten elhunyt. Koporsója felett Keresztesi Samu 
lelkész mondott gyászbeszédet. 

Ifj . Biberauer Tivadarné, szül. Vajda Anna, Bi-
berauer Tivadar rákosszentmihályi ref. h. lelkész neje, 
életének 30-ik és boldog házasságának 5-ik évében, 
hosszú és súlyos szenvedés után, okt. hó 25-én Buda-
pesten elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Pályázati h i rdetés . 
A felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett s 

halálozás folytán megüresedett denesházai lelkészi állásra 
pályázatot hirdetek. 

Javadalom: Az egyház pénztárából évi 1959'40 K, 
398"93 K kongrua; 12 kat. hold 834 négyszögöl szántó-
föld, 1 kat, hold erdő, 800 négyszögöl legelő haszna. 

A pályázati kérvények a II. t.-cz. 16. §-ában meg-
jelölt okmányokkal — segédlelkészek keresztlevelükkel 
is — felszerelve 1916. évi november hó 26-ig Nagy 
Imre espereshez (Kórós, u. p. Sámod, Baranya m.) kül-
dendők. 

Az állás 1918. évi április hó 24-én foglalandó el. 
Megváltandó beruházás nincs. 

Budapest, 1916 október 
Petri Elek, 

püspök. 

H I R D E T E S E K . 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneKesKönyu 
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 nagytiszteletű 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 
könyvkiadóhivata la 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



Első magyar viliamos erőre berendezett hanpszargyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszepgyáros, 
a m. kii. zeneakadémia, s z í n h á z a k , h a d s e r e g , műveszek siii. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöhár-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő 
s é g ü húros, vonós, fúvó- éa ütő hangszereit. 

Specxialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása 

Legnagyobb raktár és 
" g y á r . — 

Saját t a l á l m á n y ű (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solóhangszerré általam konstruál-
tatott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól följebb 
minden árban k a p h a t ó . Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük Ökoivtó! följebb. 

G A Z D Á K B I Z T p S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat 'elfogad tű2., jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feliéielek melleLt. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én : 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786-53 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban . . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óla 
kifizetett jégkárokban . . . . . 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
. „ » jégben „ „ . 
Eletüzlet állománya 

16.144,032-97 K 

16.061,000-- K 

7.832,000'— K 
1000.000,000 — K 

88.450,000-— K 
19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p , S e g é l y z ö - T á r s u l a t B u d a p e s t , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 
kor.-ig t e r jedő temetési segélybíztösítást nyújt , népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, kalonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Az 1916/17. tanévre szóló 

isholakönyv 
es 

tanszerjegyzék 
megjelent 

Kívánatra ingyen és bérmentve Küldi meg 

Hegedűsés Sándor 
a tiszántúli ref. egyházKerület főbizomá-
nyos protestáns isKolai KönyvKeresKedése 

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 

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. 
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cs. és Kir. udv. szállító Budapest, IV., Kálvin-tér 1 

Állandóan nagy k é S 2 í t m é n y ű
 női-> 

« # férfi- és gyermeki ehér-
railiar l nemitekből, asztalnemű, 

törülköző, z s e b k e n d ő , 
ágynemű és harisnyák-
ból, valamint 

menyasszonyi kelengyékből 

Ú J D O N S Á G ! 
Hol van megírva? 

SegédKönyv ismertebb bibliai helyeK megtalálásához 

Bibliai egyezményes szövegtár 
TöbbeK KözreműKödésével Készítette 

Dohányos János 

A Mester jelleme! 
Vezérfonal bibliatanulmányozó KöröK és magánosoK 

számára 

írta FosdicK E. H. 

Fordította ifj. Victor János 

Második Kiadás 

r 
Ara 4 Korona Ara 2.50 Korona 

Kaphatók KóKai Lajos hönyvKereskedőnél 
Budapest, IV., Ramermayer Károly-u. 3. sz. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR ca. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN . 65103. 



PROTESTÁNS X 

EGYHAZIÉSISKOLAI LAP 
Megjelenik m inden 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 : 
BILKE1 P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr.f 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előf izetés i ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinsz5vetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetés i d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczád oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Éle t Könyvéből : Az Élet és az Én. Dr. Molnár Jenő. — Vezérczikk : A protestáns napilap kérdéséhez. T)r. 
Gesztelyi Nagy László. — Második cz ikk : Egy fontos határozat. — Táreza • Farkns József emlékezete. IX. Dr. 
Pruzsinszky Pál. — Belföld : Levél a szerkesztőhöz. Orth Ambrusné. — Külföldi hírek. — A mi ügyünk. — 
Irodalom : Jézus erkölcstana a hegyi beszéd alapján, m. k. — Egyház. — IskoLa. — Egyesüle t . — Gyászrovat. 
— Szerkesztői üzenetek . — Pályáza t . — Hi rde tések . 

Az Élet Kön3rvéből. 
Az Élet és az Én. 

Pál,: „Élek pedig: többé 
nem Én..." 

Bizony meder az En. Kősziklába vagy homokba 
sikált meder, a min kristálytiszta vagy szennyes folyam 
fut végig: az Elet. Van-e fogalmad arról a harczról, mit 
a meder és folyója, az En és élete pillanatnyi fegyver-
szünet nélkül egymással vívnak? Antidiluviális idők víz-
őröméi, a f&gW* glt^jui w jei barázdákat szántottak a föM 
gránit arczába s mikor újabb világaíakulások nyomán 
hegyekké nőttek a korailök mészvázai s mérhetetlen 
szárazföldek emelkedtek elő, akkor a gleccser szántotta 
gránit kapun, vagy ha nem. hát évezredes szünetlen 
harczban, önhatalmúlag vájt ágyon siklott végig a dia-
dalmas ellen, a folyam. Az alpok varázsa, a gránit és 
víz évmilliós liarcza elbűvöli a muítakba tekintő lelkét. 
Az értő előtt felpattannak a létezés legtitkosabb a j tó i : 
szünetlen küzdelem, elemek csatája, a párává foszló víz-
csepp diadala. Lépj be egy rohanó hegyi patak medrébe 
s meglátod, minő arcza van: minden vonása egy évszázad 
munkája. A gránit törvénye az, hogy daczoljon s a viz-
cseppé pedig az, hogy formáljon, győzzön. Az örök taga-
dás és a szünetlen teremtés isteni színjátéka folyik le 
szemeid előtt. 

Bizony meder az En. Arczulatának minden vonását 
évezredes mult s az iménti pillanat szülték. Gránit és 
vízcsepp! Mi keményebb az egyiknél és mi lágyabb a 
másiknál s mégis a vízcsepp homokká őrli a gránitot, 
mert minden paránya a győzelem törvényét rejti méhében. 
Kezdetben dacz és lázadozás és tagadás, azután pedig 
alázatos teherhordozás : ez az En története. Vonás, vonás 
után gránit mederbe, évezredeken át pillanatról pillanatra 
születő istenarez: ez az Elet története. 

Az Ént akarod ismerni? Lépj közel e csodálatos 
mederhez ott. a hol tiszta a folyó vize s kiveheted arcz-
vonásának minden hajlását s a reá boruló sötét faunát, 
hogy a mint a felkavart iszap elrejti előled a folyó med-

rének arczát, vágyak és indulatok saisi fátyolt vonnak 
arra az arczra, mit az Énbe vésett az Élet győzelmes 
törvénye. Vágy és indulat, szenvedély és engedetlenség 
csak fátyol az Én történetében, a mi eltakar vagy leg-
fölebb sejteni enged. Ha azonban így el van rejtve előt-
ted az az Én, keresd meg vonásait tetteiben. Az ember 
az, sem több, sem kevesebb, mint a mit tesz. S ha oly 
tettekre bukkannál, miknek nagysága mellett nyomorult 
porszemnek érzed magad, jusson eszedbe, hogy az En 
csak meder, min győzelmes, isteni Elet ömlik át, mit 
minél odaad óbban hordoz, annál gazdagabban teteint, 
alkot annak győzelmes e re je : „Élek pedig többé nem 
En, hanem énbennem a Krisztus." A tagadás és dacz 
áldozatos engedelmességgé vált, a vízcsepp, mely az 
imént ostromolt, most éltet, üdít. 

Az Életet akarod ismerni? Oh nézd, a mint küzd, 
teremt, sujtol, összemorzsol és alkot mennyországot vagy 
poklot milliónyi Énben. Itt hullámzik és zúgva törik meg 
árja, szennyesen kavarog amott, de mégis győz. Mert 
erre teremtetett. Ki kételkedik abban, hogy el fog jönni 
az „Ország11, ha tudja, hogy munkában áll az Elet, mely 
formálja az Ént. Ki ne tudná közöttünk, hogy minővé 
kell válni az Én arczának, mióta közöttünk jár t a Ná-
záreti. Oh, minő munkája van még hátra az Életnek, 
az 0 életének, míg annyi Énre rávési az isteni bélyeget. 
Van, a hol gránit az akadály, mily ragyogóan tiszták itt 
az ostromló habok. Tagadás és teremtés, pokol és menny-
ország merőn állanak egymással szemben. Másutt a gránit-
alapra vastag palástot vont a bűn: Az Én, mely homokba 
vont meder, mi mindent megkísérel. Simán hajlik meg 
az Elet előtt, kitér, elnyeli, tévútra veszejti. Az ostromló 
habok mily szennyesek ott, a hol iszap és homok az Én. 
Mihelyt azonban a meder készen áll a szilárd gerinczig, 
a kristálytiszta cseppeken millió színben törik meg a su-
gár. Teljes a győzelem. 

* 

Gondoltak-e már az Életnek s az Ennek erre a 
küzdelmére ? Bizony, csak meder az Én ! Minden büsz-
kesége, egész Világa csak Maja fátyola, álom és káp-



rázat. Fichtetől Bőhmig itt tévedtek az Én prófétái. 
Mernéd-e azt állítani, hogy a himnuszt a betű teszi vagy 
akár százezernyi ólomdarab összeállhatna valaha ódává, 
vagy hogy gazdag palettája teszi a festőt s nem a Lélek, 
mely még soha nem hallott akkordokat csendítve áramlik 
át rajta. Puszta vehikulum az Én. Az, mi rajta átömlik, 
az teremt, az morzsol szét. „Élek pedig többé nem 
Én . . Itt a kulcs az Én és az Élet történetének meg-
értéséhez. Ott, a hol az Én engedelmes mederré lesz, 
az Alkotó évmilliók óta munkás akarata telik be. S mert 
ismerem a nevet, melynél más nem adatott, hiszem Uram, 
hogy a rémek, a fellázadt szörnyek minden mai liarcza 
nyomán jönni fog a Te Országod . . de akkor mái-
minden cserépedényt, törékeny Ént kitölt a Te Lelked! 

Dr. Molnár Jenő. 

A PROTESTÁNS NAPILAP KÉRDÉSÉHEZ. 
Közeledvén az 1917. október 31., egymást érik az 

egyházközségi, egyházmegyei és egyházkerületi gyűlése-
ken a reformáczió 400 éves emlékére megvalósítandó 
tervek, eszmék, javaslatok. 

Ma még a vandalizmussá fajult véres küzdelem zaja 
viharzik körülöttünk. Az egész földtekén „csattognak, 
mint az ég, a fegyverek": de már a népele, nemzetek 
szívében ott lappang a békevágy, minden tettükben ott 
sarjadzik az építő, teremtő szellem, az egymást és a 
mult emlékeit értékelni tudó kor szelleme. 

Már forr, érik mindenütt az az erő, mellyel a béke 
munkáját meg fogják kezdeni a hadakozó felek. Ue kell 
is. hogy így legyen, mert egy váratlan érkezett béke 
készületlenül találván bennünket, megfosztana a jövő fej-
lődés biztosítékaitól. 

Az egymással liarczban álló nagy államok: Német-
ország és Anglia is ünnepet fognak ülni 1917 október 
31-én. Ünnepre készül az egyetemes magyar protestáns 
egyház is és a 400 éves emlékünnepet valami naggyal, 
maradandóval, építő, nevelő, erősítő alkotással akarja 
megörökíteni. 

Magyarországon az ünnepelni készülők program in-
jában a protestáns napilap és ifjúsági lap gondolata 
is benne van, mely azt mutatja, hogy azok megvalósítá-
sát. fontos érdekek követelik. 

Mindnyájan kívánjuk ós akarjuk, hogy legyen egy 
sajtóorgánumunk, mely érdekeink (és ezek nemcsak egy-
házi, hanem magyar nemzeti érdekek is!) szolgálatában 
álljon. Épen ina van nekünk, protestánsoknak, erre nagy 
szükségünk, mikor látjuk, hogy a sajtó mily óriási ha-
talom azok kezében, kik tudnak vele bánni. 

Kath. szomszédaink kezében erős és virágzó lapok 
vannak (Alkotmány, Elet. Magyar Kultura, Zászlónk stb.), 
melyekkel érdekeiket megvédhetik, eszméiket széles e 
hazában, a társadalom minden rétegében terjeszthetik. 
Ezek mellett irodalmi vállalatokkal, sajtóegyesiilettel. 
nyomdával, kiadó- és terjesztő vállalatokkal tartják össze, 
erősítik híveiket. S ha hozzávesszük, hogy mily anyagi 

erő áll rendelkezésükre, elmondhatjuk, hogy mi tespedő 
tétlenségünkben e téren alig vehetjük fel velük a ver-
senyt. 

Szükségessé és indokolttá teszi egy prot. napilap 
alapítását egyebek mellett az a hírlapi és irodalmi irány 
is, melt az ú j magyarok, a radikálisok, a szabadgondol-
kodók lapjaiban jut kifejezésre. Mult. hagyomány, család, 
vallás, becsület, hazaszeretet, igazság, j o g : mindez előt-
tük nevetséges és lomtárba való. 

Ilyen eszmékkel telített lapokat, olvasmányokat nem 
adhatunk hiveink kezébe. De hát mit olvastassunk velük, 
mikor pár lapot leszámítva, az összes nagy lapok a ke-
resztyénellenes törekvések számára egyengetik az utat ? ! 

A keresztyénség összes erkölcsi elveit gúny tár-
gyává teszik őt : e mellett megtámadják a magyarságot, 
a hazaszeretetet, a nemzeti ideálokat s ezek helyett a 
pornográfiának és a nihilizmusnak állítanak szobrot. 
A magyarság nevében és érdekében kiabálnak, holott ők 
maguk csak születésükre nézve magyarok, de érzésben, 
szellemben, a közös mult tiszteletében nem; nem is tud-
nak, nem akarnak azok lenni! 

Ez irodalmi irány ellen emelt szót Kenedi Géza 
1911 deczember 16-án a parlamentben mondott beszé-
dében. Irodalmi kérdésekben — úgymond — az államnak 
közvetlen beavatkozási joga nincs. De mikor az irodalmi 
művek teljesen szabadon teremnek, ezekkel is kellene 
törődni! Egész destruktív irányok kezdenek kibontakozni, 
egy részük pedig teljesen elvesztette a nemzeti karak-
tert. Itt arról van szó, hogy — különösen — az ifjúsá-
got meg kell védelmezni ez irodalmi tolakodástól, mely-
lyel ezeket- a termékeket eléjük viszik! 

Ez irodalom hatása a gyermek-öngyilkosságok sza-
porodásában, a karakterek elaljasodásában és az egész 
életfelfogás eltorzulásában áll. 

íme, már a törvényhozás házában is megnyilatkozott 
az ellenhatás e destruktív irány romboló hatásával szemben! 

Mindezeket azért említettem fel, hogy ez úton is 
indokolva lássuk egy prot. napilap elodázhatatlan szük- ' 
ségességét. Ha a háború utáni építő nagy munkában nem 
a szigorúan keresztyénies gondolkozás és érzület lesz a 
vezető elv, ha népünket e romboló szellem keríti hatal-
mába, akkor meghódoltunk annak az iránynak, mely elő-
segíti a magyar fa j pusztulását. 

Prot. napilapra tehát ezeknél fogva is szükségünk 
van. Meg is egyeznek a vélemények ebben; s abban is, 
hogy annak alapítására most van itt a legalkalmasabb idő ; 
de hogy miként és hogyan öltsön ez eszme testet: azzal 
még nem vagyunk egészen tisztában! 

Nálunk, ha valamely életrevaló eszme felszínre ke-
rül : tárgyalják, meghányják-vetik, de csak külső formá-
jában ; hangoztatják, hogy mily helyes, üdvös, czélszerű, 
de közelebbi lehetőségét nem nyújtják, sőt még a lehető-
ségre vezető utat sem jelölik meg a legtöbb esetben. 

így vagyunk a protestáns napilap kérdésével is. 
Nagyon fontos egy prot. napilap megindításánál, 

hogy annak főintézése ne pap- vagy tanár-író kezébe 



kerüljön, hanem egy széles látókörű, újságírói tapaszta-
latokban gazdag, vérbeli újságíró vállalja azt. Nagy kü-
lönbség van ugyanis egy hetenkint vagy havonkint meg-
jelenő partikuláris lap s egy országos napilap szerkesz-
tése között. Egy ilyen lap életképességéhez nagyon fontos 
a vezető, irányító megválasztása. Legczélszerűbb volna 
egy tekintélyesebb protestáns újságírót megnyerni, ki tel-
jes biztosítékot nyújtana a lap adminisztratív intézéséhez. 
Természetes oly anyagi ellátásban kellene részesíteni, 
hogy egészen e lapnak szentelhetné minden idejét. 

Kellene aztán melléje rovatvezetőket állítani, kik 
már lehetnének odavaló egyházi és világi emberek; ezek 
volnának a tulajdonképeni írói a lapnak s kik itt élné-
nek a fővárosban és teljes szellemi erejüket e lap érde-
kében mozgósítanák, mit azonban csak úgy tehetnének 
meg, ha kellő fizetéssel láttatnának el. 

Kellene ezeken kívül úgynevezett „riportereket", 
tudósítókat állítani a lap szolgálatába, kik az ország kü-
lönböző részeiből küldenék tudósításaikat a lapnak. Vá-
lasztanának ilyet az egyházkerületek, egyházmegyék, sőt 
nagyobb egyházak és főiskolák, hogy ezúton minden lé-
nyegesebb, fontosabb mozzanatról tájékoztatnák a lapot, 
mely így az egész prot. közvélemény útmutatója, irányí-
tója, képviselője lenne. 

A lap rovatai között ott kellene lennie az egyház-
politikai és szocziálpolitikai rovatoknak, mert ezekre há-
ború után a prot. vallásoknak nagy szükségük lesz: e 
két eszme a háború utáni társadalmi kérdések előterében 
fog állani. 

Egy negatív czólt okvetlen körvonalozni óhajtanék 
az új lap programmjában: azt, hogy ne legyen az a 
felekezeti torzsalkodás gyúpontja és gyűlhelye, ne legyen 
az az egyházak, vallások, egyházak és világiak közötti 
béke megrontója, hanem szolgálja az minden betűjében, 
minden sorában, egész szellemében az Isten országát! 

Utoljára hagytam a legfontosabb és legkényesebb 
részt: az anyagiakat. Ez adja a legnagyobb gondot a 
szervezőknek. S tényleg egy új napilap alapításához tőke 
nélkül hozzáfogni annyit jelent, mint a kezdet után csak-
hamar letenni a tollat. 

Ma a gazdálkodás, a termelés minden ágában a 
nagy tőke viszi a szerepet, melyet vagy egyes vállalko-
zók állítanak akczióba vagy sok kis tőke összehalmozá-
sából állítják azt elő a kis magángazdaságok. 

A társadalmi fejlődés teljes mértékben az utóbbi 
felé törekszik, mit a szövetkezeti, részvénytársasági for-
mában valósítanak meg. 

Egy létesítendő prot. napilapot is legczélszerűbb 
volna részvénytársasági alapokra építeni. 20—50 esetleg 
100 K-ás részvényjegyek, melyek egyháziak és világiak 
között helyeztetnének el és a melyből befolyt összeg 
szolgálna a vállalat alaptőkéjéül: mindenkor biztos bázis 
volna egy esetleges válsággal szemben. 

Előfizetői a társadalom különböző rétegeiből, egy-
házi és világi elemekből és a nép fiaiból kerülnének ki. 
Azért hangsúlyozom a népet, mivel legtöbb ilyen irányú 

lapnak az a hibája, hogy a rossz szerkesztés miatt a 
nép nem olvashatja. Ez volt a hibája a Magyar Szó-nak, 
e miatt nem népszerű a katholikusok Alkotmány-a, me-
lyet, mintha a nép kizárásával, egyenesen a papoknak 
szerkesztenének. 

Nekünk arra kellene törekednünk, hogy a nép mi-
nél szélesebb rétegeiben is otthonos legyen e lap, mert 
6—8—10,000 előfizetővel napilapot megindítani igen, de 
fenntartani nem lehet! 

Nehéz kérdés még a lap politikai iránya is. Tud-
juk, hogy prot. egyházi ós világi hiveink között a leg-
ellentétesebb politikai pártárnyalatok vannak képviselve 
s így oly lapnak, mely tulajdonképen belső, lelki érde-
keket volnál hivatva szolgálni, külső politikát nem lehetne 
egy irányban határozottan követni. Ide kellene a legna-
gyobb mérséklés és a helyes „arany középút" eltalálása. 
„Az Est" pl. nem folytat semmiféle pártpolitikát, mégis 
a legelterjedtebb napilapunk, mit ügyes, jól szervezett 
szerkesztésének köszönhet. Megmondja mindenről és min-
denkiről az igazat, a való tényt és a további kommentá-
rokat az olvasóra bízza. Ügyes újságírói tollal és kézzel 
e kérdést is meg lehetne oldani. 

(A fenntiekben kifejtett gondolatokat épen azzal az 
újságíróval volt szerencsém megbeszélgetni, a kinek ille-
tékes helyről a létesítendő új lap vezetését felajánlották.) 

Azért vetettem fel ilyen formában most e gondola-
tot, hogy egyházi és világi fórfiaink hozzászólva, igazí-
tással, több oldali megvilágítással a lehetőleg helyes és 
kielégítő megoldáshoz jussunk úgy, hogy mikor az 1917. 
évnek békés, megértő napjaiban a reformáczió 400 éves 
évfordulóját üljük, már megvalósításhoz közel vagy készen 
álljon ki erős prot. lapunk az új korszak küzdőterére. 

Ih\ Gesztelyi Nagy László. 

EGY FONTOS HATÁROZAT. 
Már lapunk 34. számában megemlékeztünk arról, 

hogy kerületünk közgyűlésének egyik fontos teendője 
lesz a nagygeresdi egyezség megszűnése folytán szük-
ségessé vált intézkedések elrendelése. 

Az ügynek, mint azt már a gyűlésről szóló tudósí-
tásunkban is jeleztük, dr. Benedek Zsolt konventi titkár, 
kerületünk vil. aljegyzője volt az előadója, a ki az egy-
házmegyék javaslatainak beható ismertetése során jelen-
tette, hogy a nagygeresdi egyezség felmondása daczára 
is mind a nyolcz egyházmegyénk az ev. testvéregyházzal 
való testvéries együttműködés álláspontján van és a leg-
több egyházmegye a javasolt intézkedéseket csak ideig-
leneseknek tekinti az új egyezség létrejöttéig. 

ígéretünkhöz képest közöljük dr. Benedek Zsoltnak 
a kerületi közgyűlés által elfogadott határozati javaslatát, 
mert úgy hisszük, hogy az nemcsak kerületünk, hanem 
egész református egyházunk véleményének is hű kife-
jezője : 

Az egyházkerületi közgyűlés annak tudatától át-
hatva, hogy nekünk reformátusoknak és evangélikusok-



mik annyira azonosak eszményeink és czéljaink, hogy 
azokat közös forrásból eredő veszedelmekkel szemben 
— úgy mint eddig évszázadokon át — a jövőben is 
csak összetartó, czéltudatos munkával és testvéries együtt- • 
érzéssel és együttéléssel tudjuk megoltalmazni s annak 
mérlegelése mellett, hogy evangélikus testvéreinket az 
1833 óta fennálló nagygerezsdi egyezség- felmondására 
nem az eddigi testvéri viszony megzavarásának szándéka 
vezette, hanem épen az a czélzat, hogy az eddigi egyez-
ség hiányai új szerződés kötése által kiküszöböltessenek, 
azt a meggyőződését fejezi ki egyetemes konventünk 
előtt, hogy a reformáczió négyszázados évfordulójának 
méltó megünneplésének mozzanatai közé a testvéries jó 
viszony formaszerű fennállását is tanúsító és hirdető új 
egyezség megkötése is beillesztendő volna. 

Azon kényszerhelyzetből kifolyólag, melyben a szer-
ződésen kívüli állapot következtében egyházkerületünk 
magát találja, az alábbiakban útmutató intézkedéseket 
tesz ugyan közgyűlésünk, de nyomatékkal hívja fel az 
azok végrehajtására illetékes egyházi hatóságokat, hogy 
intézkedéseiket mindenkor a helyi viszonyok szorgos 
mérlegelése mellett kellő tapintattal az eddigi békességes 
viszonyok megzavarása nélkül tegyék meg, sőt azokon a 
helyeken, hol a korábbi testvéries jó viszonyt a két egy-
házegyetem között kötött szerződés felbontása nem za-
varta meg, a békesség fenntartása érdekében, ha az in-
tézkedések azonnali végrehajtását nyomós okok nem 
parancsolják, azokat egyelőre tartsák függőben. 

Az újabb egyezség megkötéséig azon általános ren-
delkezés mellett, hogy a nagygerezsdi egyezségnek mind-
két fél által megnyugvással fogadott s a gyakorlatba 
átment intézkedései lehetőleg érintetlenül fenntartandók, 
a közgyűlés kimondja a következőket: 

1. Ugyanazon városban vagy községben fennálló 
református és evangélikus egyházak lelkészei egymás 
helyett kölcsönös megegyezéssel, úgy mint eddig, ezen-
túl is eljárhatnak, de a kölcsönös helyettesítés köteles-
sége rájuk nézve nem áll fenn. 

2. Az egyesült leány- és anyaegyházak jogviszonyát 
különösen ott, hol az egyesülést mindkét egyház főható-
ságai által jóváhagyott szerződés szabályozza, a nagy-
gerezsdi egyezség felbontása nem érinti. 

E külön szerződések azonban szintén felbonthatók, 
de az egyesiiltség megszüntetése csak a külön szerző-
désben körülírt módon, ily rendelkezés hiányában pedig 
a nagygerezsdi egyezség II. részében megállapított mó-
don történhetik. 

3. Az eddig csatlakozási viszonyban volt hívek 
lelkigondozása tekintetében a közgyűlés azt az óhaját 
fejezi ki, hogy a csatlakozási viszony, ha a hivek és 
elöljáróság egymással békességben vannak, továbbra is 
fenntartassék. Az eddig mivelünk csatlakozási viszonyban 
volt s ebben megmaradni kívánó evangélikusok gondo-
zása lelkészeinknek továbbra is kötelessége marad. A test-
véregyliázhoz csatlakozott református híveknek e viszony-
ban való megmaradása továbbra is megengedtetik. 

Hol híveinknek e módon való gondozása nem le-
hetséges vagy meg nem felelő, ott, ha azt a lélekszám 
és egyéb körülmények megengedik és kívánatossá teszik, 
református fiókegyházközség alakítandó s ez a legköze-
lebbi református anyaegyház lelkészének gondozása alá 
helyezendő. Ha a fiókegyházzá tömörítésnek nincsenek 
meg az előfeltételei, a református hivek mint szorvány-
beli hivek helyezendők az illetékes református lelkész 
gondozása alá. 

4. A szórványokban lakó reformátusok lelki gon-
dozásának nagy fontosságát kiemelve s ezt a munkát 
egyrészt az egyházkerületi missziói bizottság, másrészt a 
szórványokkal bíró anyaegyházak lelkészeinek figyelmébe 
ajánlva, a közgyűlés megállapítja, hogy a szórványbeli 
hívek gondozása tekintetében a nagygerezsdi egyezség 
felbontásával a helyzet nem változott s így az egyezség 
felbontásával kapcsolatban e tárgyban különleges intéz-
kedés szüksége nem forog fenn. 

5. A kölcsönös hitoktatás, továbbá a köztartásokban 
való ellátási díjak, végül az ösztöndíjjogosultság tekinte-
tében a közgyűlés — mindaddig, míg testvéregyház ré-
széről növendékeink hasonló elbánásban részesíttetnek 
— a viszonosságnak megfelelő jelenlegi állapotot kívánja 
fenntartani. 

Minden olyan helyen azonban, hol az evangélikus 
lelkész részéről gyermekeinknek eddig végzett vallások-
tatása megtagadtatnék vagy ez nem volna kielégítő, a 
megfelelő vallásoktatásról való gondoskodás az illetékes 
református anyaegyház kötelessége leend. 

Egyúttal kimondja a közgyűlés, hogy a vallásokta-
tásnak külön szerződésekkel való rendezését is szívesen 
látja, a szerződések jóváhagyását azonban a közgyűlés 
magának fenntartja. 

Jelen határozat megküldendő a főtiszteletű egyete-
mes konventnek további kegyes intézkedés végett, úgy-
szintén szíves tudomásulvétel végett a bányai és dunán-
túli ág. h. evangélikus egyházkerületnek. 

Az egyházmegyék felhívatnak, hogy a jelen hatá-
rozat alapján tett intézkedéseikről az 1917. őszi kerületi 
közgyűlésre jelentést tegyenek. — 

Bizonyára mindenkit örömmel és megnyugvással 
tölthet el ez a határozat, a melynek az érdekeltek részé-
ről való elfogadása és hív betartása lehetővé teszi a 
testvéries viszony ápolását és előkészítheti a lelkeket az 
ú j és az előbbinél jobb egyezség megkötésére. 

T Á R C Z A . 

Farkas József emlékezete. 

IX. 

Az a hely, a hol a legotthonosabban érezte magát, 
a hova mindenünnen vissza-vissza vágyott, iskolai kathed-
rája volt. Szerette az iskola levegőjét, szerette azokat a 



felettébb szegényes előadószobákat ott a régi épületben, 
a melyekhez őt annyi évnek emléke fűzte, szerette, mert 
tanítványait találta bennük, a kik őt megértették s vi-
szont a kiket ő is megértett. Ugyan vájjon ha megérti, 
hozzá tudott volna-e szokni az új, fényes épülethez, a 
metybe azóta az intézet költözött ? Nehezen. A régi em-
ber a régi házzal összenő, az ú j lehet mutatós, szép, de 
hideg marad és idegen örökre. Bármint legyen is a do-
log, Farkas József ragaszkodott egyszerű előadószékéhez 
abban a szegényes régi iskolában és még szegényebb 
viszonyok között sem lett volna hajlandó attól megválni. 
Összhangban van ezzel egykori tanítványának az alsó-
baranya-bács-szlavóniai egyházmegye esperesének tájé-
koztatása, a ki idevonatkozókig így nyilatkozik: „Saját 
szájából hallottam, hogy alkotmányos életünk kezdetén 
magas állami hivatalokra csalogatták, de ő nem bírt 
megválni az egyszerű, de neki kedves tanári széktől." 

Az előadásokra pontosan megjelent, pontosan és 
vidáman. Csengetéskor „a tanárszobában a mondat kö-
zepén is abbahagyta beszédét és jött hozzánk az elő-
adást megtartani" — írja egyik volt tanítványa. Helyét 
az előadói székben nem foglalja el, hogy térben is kö-
zelebb álljon tanítványaihoz; az iskolai padok előtt áll, 
szeret tanítványainak a szemeibe nézni, hogy annál biz-
tosabban megtalálja elméjükhöz és szívükhöz az utat s 
miközben czeruzájával érintgeti a padnak felületét, taglal, 
magyaráz. Akár eszméket fejteget, akár a mult eseményeit 
adja elő, előadása mindig választékos, világos, minden 
ízében rokonszenves. Ezek az előadások maradtak meg 
a legjobban tanítványainak emlékezetében. Ahány tanít-
ványa beszél róla, mind vissza-visszatér az emlékezetes 
órákra, a melyekben a tanító és tanítványok figyelnie és 
érdeklődése összeolvadt s a mult eseményein elmeren-
gett. „Tiszta, folyékony volt előadása, mondja az egyik, 
ajkairól úgy ömlött a szó, mint a méz, oly tisztán stili-
zálva, hogy egyenesen a nyomdába lehetett volna kül-
deni a legkisebb stílusbeli javítás nélkül." „A mi már 
előadását illeti, írják Ságvárról, azt a legteljesebb tárgy-
ismeret jellemezte; soha készületlenül nem jött a tan-
terembe . . . ezzel is meg akarván tisztelni kathedráját s 
egyúttal a tőle tanulni vágyó ifjúságot, Mint a fennaka-
dás nélkül haladó patak csergedezése, úgy foly "ajkairól 
a választékos beszéd. Soha sem haboz, nem ismétel, mint a 
ki tisztában van tárgyával és hatalmában az épen szük-
séges kifejezéseknek. Ez volt az oka, hogy előadásaira 
mindig örömmel mentünk, de azt is mondhatom, hogy 
nagy lelki épüléssel és gyarapodással is távoztunk azok-
ról." Előadásainak hatását emeli megjelenése; tanít-
ványainak emlékezetében még ma is, annyi idő multán, 
ott áll az iskolai padok előtt az egyházi tanár, a „kül-
sőleg is imponáló megjelenésű szép férfiú, szelídséget 
sugárzó kék szemeivel s szép szőke bajusz és szakállal. 
Szabályos arcza, nyájas és szeretetteljes modora, behí-
zelgő, kellemes csengésű hangja, minden pózt nélkülöző, 
természetes fellépése, sokszor felcsillanó magyaros hu-
mora : mind oly tulajdonságok, a melyek egy csapásra 

megnyerték, sőt meghódították a külső előnyök iránt 
fogékony ifjú lelkeket". 

Előadásaiban az egyes korok eszméivel, ezek hatá-
sával szeret foglalkozni s miképen Farkas József ezekre 
rámutat, mindenkor hűen visszatükrözteti legbensőbb 
meggyőződését: providentia Dei regitur mundus. A világ-
történelem eseményeinek áramlataiban a Vezető erős kezét 
látja. A külső események egy nagy világterv szolgálatá-
ban állanak. Miként a fák a szél előtt csöndesen meg-
hajolnak, úgy kell nekünk is meghajolnunk a Gondviselő 
előtt. Történeti felfogását, mint írásai és előadásai mu-
tatják, az a konzervatív életnézet jellemzi, mely a múlthoz 
való ragaszkodást a szó nemes értelmében vett liberális 
gondolkozással párosítani tudja. Előszeretettel mutogatja, 
mit köszönhet a világ a szabadelvűségnek s miután ide-
vonatkozó érveit csoportosítja, kérdezi: „hát nincsen áldás 
a liberális eszméken?" A protestántizmusnak éltető eleme. 
Szereti összehasonlítani a középkort a későbbi száza-
dokkal, hogy éreztesse a szabad vizsgálód ásnak üdvös 
hatását. Alkalomadtán részletesebben áttér a kérdésre. 
„Alt kor, hirdeti egy alkalommal, az osztálykülönbségek 
ledönthetetlen válaszfala különözte el az embereket egy-
mástól : ma a pór fia előtt is nyitva áll az út a leg-
magasabb méltóságokhoz s viszont a legfőbb családok 
tagjai egy ugyanazon törvényszék előtt állanak egykori 
jobbágyaik, rabszolgáik utódaival. Akkor a világ leg-
első tudósa is csak óvakodva, félve közölte legbizalma-
sabb emberével is gondolatait és a röpülni vágyó szel-
lem kénytelen volt érezni minden mozdulatnál a százados 
hagyományok s babonás tévtanok lebilincselő kötelékeit: 
ma az eszmék előtt tárva az egész világ. Akkor még a 
gazdag családok gyermekéinek is országról országra kel-
lett járni, hogy némi ismeretekre szert tehessenek, ma 
felkérik a legutolsó falu népét, fel a pusztai kunyhók 
szétszórt lakóit, hogy velük az ismeretek elemeit közöl-
jék. Hajdan a nép tudatlanságának arányához mérten a 
legembertelenebb börtönök, botozás . . . napirenden vol-
tak : ina a humanizmus eszközeivel fékezik a durvább 
emberi természetet. És a merre széttekintünk az egyház, 
az állani, a társadalom körében, új világgal találkozunk, 
a réginél mindenütt szabadabb s elevenítőbb szellem 
lengedez." 

Az igaz, hogy a szabadabb felfogás temérdek küz-
delemnek forrása, sok küzdelemnek az egyházi téren is. 
Karlstadt kikél Luther ellen, ez Zwinglit kárhoztatja, a 
szigorú lutheristák érvényre emelik a Formula concordiae 
igazhitűségét, majd jönnek a syncretisták, diadalt nyernek 
a pietisták, ezeket támadja a raczionálizmus, ezt viszont 
Schleiermacher, de a küzdelmek a jobb felé vezetnek. 
„A harczosok idővel kidőlnek, a heves versengések meg-
szűnnek és az emberiség egy fokkal előbbre haladott. 
A czikkázó villámok egymásután kialszanak, az egymás-
nak visszhangot adó, egetrázó mennydörgések lassankint 
elnémulnak • s eközben a levegő megtisztult, az áldásos 
eső megtermékenyíté a talajt," 

Farkas József előadásaiban a részletek között nem 



téved el, alkalomadtán felemelkedik arra a magaslatra, 
a hol a láthatár szélesebb, a legegyetemesebb, a leg-
általánosabb elvek jobban szemügyre vehetők s hallgatóit 
is ide segíti. Ide vonatkoznak azok a följegyzések, a 
melyekben egykori tanítványai az érdemes professzorról 
megemlékezvén, csaknem valamennyien megegyeznek: 
„Farkas József az egyháztörténelemnek nem csupán szá-
raz és krónikaszerű eseményeit magyarázta és adta elő 
az évszámok csudálatos pontos felsorolásával, <le a mi 
fontosabb, igyekezett a különböző korok uralkodó esz-
méit és az eszményeket mozgató és irányító lelket is 
szemléltetni tanítványaival, a melyhez hasonló előadást, 
így folytatja tájékoztatását a szíves tudósító, csak a pápai 
kollégium nagyhírű históriai professzorától, a jó öreg 
Bocsor Istvántól hallottam egykoron." Emlékezőtehetsége 
csudálatos, a mit olvasmányaiból, az újságokból stb. el-

• inéjében, hogy úgy mondjuk, fölraktározott, azzal minden 
perczben rendelkezik és a legmegfelelőbb szavakkal egy 
„ad vocem" kapcsolatában összefüggésbe hozza tárgyával, 
a mi előadásának érdekességét, élénkségét nem kis mér-
tékben emeli. Üde emlékezőtehetsége, derült kedélye, 
bőséges mértékben bocsát megfelelő gondolatokat ren-
delkezésére, miközben pedig ezeket szavakba önti, szinte 
önkénytelenül megnyilatkozik természetes humora. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Kedves Szerkesztő úr! 

Meglepetéssel olvastam múltkori levelemhez fűzött 
megjegyzését, melyből az tűnik ki, mintha én a temetők 
és sirok kegyeletes rendben tartását, gondozását hely-
teleníteném. 

Ilyesmit egy szóval sem írtam benne és soha sem 
mondottam máshol sem. Annyira elemi kötelességnek 
tartom azt t. i., hogy a sírok csinnal is rendben tar-
tassanak, hogy azt gondoltam, hogy erről említést tenni 
fölösleges. Én különben olyan elhanyagolt temetőt nem 
láttam, eléggé megrovandó, a hol van ilyen, a mi a jó 
ízléssel is teljesen ellenkezik! 

Én, mint asszony, látom a rengeteg virágot s 
egyebet, a mit kihordanak állandóan az asszonyok, lá-
tom azokat, a kik évek óta naponta kijárnak a temetőbe 
halottaikhoz (sokszor be sem merik vallani a pap előtt 
és titokban teszik), látom azokat, a kik nemcsak mástól, 
hanem maguktól is elvonják a falatot, hogy a sírokat 
díszíthessék, azokat, a kik elfordulnak kötelességeiktől, 
mely munkára ösztönözné őket, mert csak hátra tekin-
tenek egy sírra és a múlton évődnek, keseregnek egye-
dül s nem is akarnak vigasztalást elfogadni. 

Ezt nem helyeslem, mert látom a lelki egészség 
elcsenevészedését, tétlenséget, mikor annyi a tennivaló 
s ezt is némileg önzésnek találom. Ezek ellen írtam és 

nem a köteles tisztelet, kegyelet nyilvánulásai ellen, a 
melynek elhanyagolása engem is sértene.* 

Kedves Szerkesztő úrnak maradok igaz híve : 
Orlh Ambrusné. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Modus vivendi Hollandiában. Ez a ezíme annak a 
tervezetnek, melyet a pártok békés együttműködésének 
reményében az utrechti egyetem theol. fakultása szerzett 
és a melyet az idei tavaszi zsinat, mint a holland ref. 
egyház (Hervormde Kerk) legfőbb intézőbizottsága egy 
szavazattöbbséggel elvben elfogadott. A különböző pártok 
már évek óta nem hagyják nyugodtan dolgozni az egy-
házat és a „furor tlieologicns" ugyanazon erővel dühöng, 
mint a 19. században, mikor két nagyobb párt kilépett 
(1834. és 1886.) és külön egyházat alakított. (Mellékesen 
megjegyezve, ennek a Kuvper-féle egyháznak vehetjük 
most mi a legtöbb hasznát, mert teljes súlyával a mi 
pártunkra állt ebben a nagy harezban. Jellemző, hogy a 
Hervormde Kerk, mint mindenütt, úgy itt is megoszlott 
és erkölcsi pártállásra még ma sem jutott a háborút 
illetőleg. A gereformeerdek itt is velünk vannak.) Az ut-
rechti egyetemi kart tehát ez a tarthatatlan állapot és 
az aggodalom, hogy a régebbi ref. egyház teljesen alá-
siilyed, ösztönözte a tervezet elkészítésére, mit a fakultás 
valamennyi tanára, ki a Hervormde Kerk ne k is tagja, 
aláírt. Jellemző, hogy az összes irányok képviselve van-
nak az aláírókban. — A javaslat lényege az, hogy az 
egyes egyházközségek kebelén belül a különböző pártok 
úgynevezett „gyülekezetet" (gemeente Kerk) alkothatnak, 
illetve a csekélyszámú tagok csatlakozhatnak egy másik 
közelben fekvő egyházközség hasonelvű „gyülekezet" -
éhez, de természetesen az eredeti egyházközségükben 
levő tagságuk fenntartásával. Joguk van egy meghatá-
rozott szám esetén intézőbizottságot alkotni, belkebli sza-
bályzatot alkotni, mint a „classicaal bestuur" (az egyház-
megyei bíróság) van hivatva jóváhagyni. De joga van 
minden egyes gyülekezetnek „tagjai vallásos szükségle-
téről olyan módon gondoskodni, a hogy czélszerűnek és 
szükségesnek látja" (11. art.), vagyis joga van pl. lel-
készt is választani, mint a javaslat mondja, de ezek a 
lelkészek csak olyanok lehetnek, kik a Herv. Kerk sza-
bályzatának aláírtak. Azonkívül az ilyen gyülekezetek 
jógi személyekké válnak, de csak a tartományi vezetőség 
(Prov. Bestuur) jóváhagyásával (16 art.), egyébként pedig 
a Hervormde Kerk kebelében maradnak, annak szabály-
zatai rájuk, mint tagokra érvényesek. A gyülekezeteknek 
joguk van továbbá tagjaik száma arányában az egyház-
község vagyoni erejére (7. art.) és a mennyiben ez nem 
volna elég, szabad a saját hatáskörükön belül intézked-
niök (8. art.). A tervezet eléggé érdekes és még ha 

* Megjegyzésünknek czélzata csupán az volt, hogy a másik 
túlzás, t. i. a kegyeletlenség és annak megnyilvánulása ellen is 
fel kell emelni szavunkat. 



nem is lett elfogadva (mert a nálunk is szokásos bizott-
ságokhoz és tartományi hatóságokhoz stb. küldték vagyis 
annak kivitelét elhalasztották, alighanem ad Graecas Ca-
Iendas) is jellemző példa marad az egyházi pártok kér-
désének megoldására. Természetesen, miként az előző 
évben a „geerten hoofdzaah" kérdésével tettek, úgy most 
is heves vita fejlődött ki e miatt s a röpiratok meg a 
különböző gyűlések egymást érik. A harezvonalban ma-
gától értetődőleg ott vannak az utrechti tanárok is, H. 
Vischer-rel az élén, ki nézetünk szerint az egész modus 

vivendi tervének megindítója is volt. Ez a tanár, ki kü-
lönben pártállására nézve gereformeerd, Tijd rypt cz. 
röpiratában világosan bebizonyítja, hogy a 'mi a kérdés 
lelki oldala, ahhoz a fennálló törvényeknek eddig sem 
volt semmi köztik, a mi pedig az anyagi, arról meg ma 
már tudományosan be van bizonyítva, hogy szintén nem 
a Hervormde Kerk tulajdona, hanem az egyes egyház-
községeké annak kebelén belül. Megjegyzendő, hogy e 
kérdés a korábbi szakadásoknál nagy szerepet játszott, 
de akkor az ellenkező álláspontot foglalta el az egyház, 
nem* kevésbbé érdemes arra is rámutatni, hogy a 7. art. 
ezt az elvet aztán törvényszerűvé fogja tenni. 

A Hervormde Kerk ethisch tagjai megoszolva állnak 
e kérdéssel szemben, a gereformeerdek és a modernek 
szívesen látnák. Tagadhatatlan, hogy sok nehézsége volna 
a bevezetésének, de egyet sem vesznek észre a küzdő 
felek, hogy az a hatáskör, mit a gyülekezetnek biztosít-
unk, utat nyit az indepcndentizmusnak, mit elő fog se-
gítni a 7., 8. és 11. articulus. Maga Vischerjital arra már-
is röpiratában, hogy ha a vagyon kérdése nem volna, a 
különböző pártok rég búcsút mondtak volna egymásnak 
és ment volna mindegyik a maga útján, hogy tagjainak 
lelkiszükségletéről maga gondoskodjék. Az is igaz, hogy 
a különböző pártok rég nem kíváncsiak már a más párt-
állású lelkész prédikáczióira. — Bennünket magyarokat 
a kérdés csakis elvileg érdekel és az, hogy az 1816-iki 
új kormányforma, mely mellőzte a régi elveket, minden-
féle bajnak lett gyökere Hollandiában, a mitől még ma 
sem tudtak megszabadulni. A jelen kérdés alapelve min-
denesetre gereformeerd, bár az is bizonyos, hogy a Kuy-
per-féle egyház nem fog soha egyesülni hervormed test-
véreivel, a mai szabályzat és kormányforma mellett. Akár 
elfogadják, akár nem, a mai állapotok mellett igazán 
csak idő kérdése, mikor ama, „ha egy ház önmagában 
meghasonlik, meg nem maradhat az a ház" beteljesül, 
a minek persze a mi számunkra is van valami mondani-
valója a rneghasonlásokat illetőleg. (m.) 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Lapunk mai számához mindazok részére, a 
kilf előfizetésükkel hátralékban vannak, utalványo-
kat mellékeltünk. Kérjük előfizetőinket, hogy az 
utalvány szelvényén feltüntetett összeget szíves-
kedjenek lehető legrövidebb idő alatt beküldeni. 
Ezzel előfizetésük f. év végéig rendezve lesz s mi 

is eleget tehetünk ebben a válságos helyzetben 
hátralékos nyomdai kötelezettségünknek. 

A lelkészek és tanítók betegsególyezésének esz-
méjét egymásután teszik magukévá az egyházmegyék. 
A dunántúli egyházkerület is foglalkozott ezzel a kér-
déssel október 15-iki közgyűlésében s az ebben a tárgy-
ban hozott határozatát a napokban kaptuk meg az alábbi 
jegyzőkönyvi kivonat alakjában : 

„131. jkvi pont. A komáromi, barsi, belsősomogyi, 
pápai egyházmegyék pártolókig terjesztik fel a dr. Ko-
váts István theol. tanár által felvetett s a Kálvin-Szövet-
ség részéről eléjük terjesztett azt az indítványt, hogy a 
lelkészek és tanítók s általában az egyházi belhivatal-
nokok országos betegsegélyző egyesülete alakíttassék meg. 

A ker. közgyűlés melegen üdvözli, korszerűnek 
s az összes belhivatalnokok érdekében állónak tartja 
a betegsegélyző egyesület megalakítását s ugyanazért 
megkeresi a Kálvin-Szövetséget, hogy az egyesület 
szabályzatát minden irányban kidolgozni s egyidejűleg 
mind az öt kerület elé terjeszteni méltóztassék. 

Kerületünk álláspontja általánosságban az, hogy 
az egyesület lehetőleg országos jellegű legyen, az ösz-
szes református bel hivatalnokokra kölelezőleg kiterjed-
jen s a betegsegélyezésen túl lehetőleg a balesetbiz-
tosítás és életbiztosítás kérdését is felölelje, mert úgy 
találja kerületünk, hogy minél terjedtebb üzletkörrel 
működik az egyesület, annál erősebb és életképesebb 
lesz az. 

Az eredeti jegyzőkönyvvel megegyezően kiadta dr. 
Antal Géza egyh. ker. 1. főjegyző." 

A betegsegélyző-intézet létesítésére és működésére 
vonatkozó alapelvekről már lapunk mostani számában 
kívántunk írni, de a „Lelkészegyesület" legutóbbi számában 
Vas Mihály esperes tollából erre a tárgyra vonatkozó 

czikksorozat indult meg, megvárjuk annak végét, hogy 
az abban fölvetett megoldási módra is reflektálhassunk. 

Őszinte örömünkre szolgál, hogy az ORLE. el-
nökétől, dr. Baltazár Dezső püspöktől azt az utasítást 
kaptuk a napokban, hogy a lelkészek és tanítók beteg-
segélyezésének kérdését a november 14-iki választmányi 
gyűlés tárgysorozatába pótlólag fölvette. 

I R O D A L O M . 

Jé/us erkölcstana a hegyi beszéd alapján. Irta King 
Churchill Henrik. Fordította Fazekai Lajos. 72 1. Ára 1 korona. 
Kiadják a pápai ref. theol. akadémia hallgatói, mint a „Theologiai 
dolgozatok" II. füzetét. 

Szerző „The Ethics of Jézus" czímű munkájának 
egy részlete ez a kezünk alatt lévő füzet. Úgy emlé-
kezünk, hogy a Dunántúli Prot. Lap hasábjain jelent 
meg a fordítás először. Méltónak tartjuk mi is arra, 
hogy egy lap hasábjairól kiemeltessék. Jól cselekedték 
a pápai theologusok, hogy kiadták. 

Bemutatja a hegyi beszéd vázlatát, Jézus felfogását 
az élet alapvető tulajdonságairól. A makarismosok tanul-
mányozása közben szól 1. a jellemről. 2. a boldogság-
ról, 3. a befolyásról, mert ezekből áll az élet. A har-
madik részben az élet nagy indítékait sorakoztatja egymás 
mellé, a hogyan azt a hegyi beszédben találta, úgymint 
1. a belső élet egységét, 2. annak betöltését, 3. a test-
vériséget, 4., az Isten atyaságát. Közben utal arra, hogy 



Jézus ez indítékokat hogyan használja a hegyi beszéd-
beit. Minden fejezet végén jegyzetekben figyelmeztet á 
felhasznált előkelő s gazdag irodalomra. 

Rendkívül értékes kis munka. Világos, összefüggő 
tárgyalás, éles judicium, nagy átfogó képesség, a tárgy 
és irodalmának teljes ismerete, építő előterjesztés: ezek 
a munka ós írójának jelességei. Nyereség a magyar theol. 
irodalom számára. 

Hálásan köszönjük a fordító gondos, sikerült mun-
káját. Látjuk, hogy szeretettel végezte. Örülnénk, ha a 
munka többi fejezetét is megszólaltatná magyarul. Olva-
sóink figyelmét is felhívjuk a füzet megszerzésére. 

m. k. 

Fegyverben czímen jelen meg egy aktuális háborús 
könyv; a híres 69-es bakák (Hindenburg ezrede) egyik 
zászlóaljának két éves harezairól ad leírást és epizód-
szerit élményeket. A könyv jövedelme is az ezred kato-
náinak özvegyeié és árváié lesz. Egyik szerzője Vasadi 
Balogh György dr., a kinek tollából már sok szép rajz 
és elbeszélés jelent meg a háború folyamán. A könyv 
előfizetési ára 5 K és e hó 25-ig a nevezett író atyjához, 
V. Balogh Lajos lelkészhez Gyúró (Fejér m.) küldendő. 

Az „Ellenség a front mögött" czímű munka, me-
lyet Lapunk mult heti számában ismertettünk, darabonkint 
30 fillérért, az összeg előzetes beküldése mellett meg-
rendelhető a Kálvin-Szövetség titkári hivatalánál (IX., 
Ráday-u. 28.). Minden megrendelt öt példányra egy in-
gyen példányt adunk. 

E G Y H Á Z . 

Tanácsbíróválasztás. A tiszántúli ref. egyházkerület 
•gyülekezetei presbitériumai nagy többséggel dr. Márk 
Endre debreczeni polgármestert választották meg egy-
h áz kerületi ta n ácsbíró ni. 

A brünni „gyülekezet''. Kájel Endre briinni tá-
bori lelkész az ottani katonaotthonban a ref. katonákat 
Isten igéje körül „gyülekezetbe" tömörítette, mint erről 
az ő czikkeiből lapunk olvasói is értesültek. A gyüle-
kezet, mint a most vett tudósításból (a tábori lelkészek 
ós a „gyülekezet" tagjai által aláírt jegyzőkönyvi ki-
vonat) értesültünk, Hajós -Józsefet, a solti egyházmegye 
gondnokát a szép munka patronusát főgondnokává vá-
lasztotta. 

Kimutatás. Az erdélyi menekültek részére a Püs-
pöki Hivatalhoz ez ideig a következő adományok foly-
tak be: kecskeméti egyházmegye 957 10, külsősomogyi 
egyházmegye 1760*08, pesti egyházmegye 331'52, solti 
egyházmegye 3480'10, tolnai egyházmegye 2375'48, 
vértesaljai egyházmegye 1435'29 K. Egyházközségekből; 
Babarcz 33, Baja 26*36, Bácskossuthfalva 260, Beczmen 
32, Bellye 27*62, Beska 50, Haraszti HO'62, Herczeg-
szőllős 92-53, Karancs 27, Kopács 264 81, Kölked 171'34, 
Laskó 50, 'Laslovó 42*04, Magyarrétfalu 214, Maradék 
114*50, Mohács 167, Oszivacz 50, Piros 15*70, Sepse 
12'92, Sidski-Banovczi 172, Tiszakálmánfalva 19, Tor-
dinczi 15, Torzsa 222*60, Ujsové 504, Ujszivacz 50, 
Ujverbász 178'94, Újvidék 400, Várdarócz 58'50, Vörös-
mart 30, Vukovár 50, Óverbász 50, Velimirovacz 84'78, 
11-70, Csúza 21L08, Kő 35'18, Izsák 320, Nagykőrös 
Bogyiszló 137, Kiskunhalas 38846, Sárbogárd 34*27, 
Baracska 10, Seregélyes 4, Tök 10, Bazsó Lajos tábori 

lelkész gyűjtése 140 K. Összesen 15,470 K 12 f. Kis 
János püspöki titkár. 

Az ág. h. ev. egyház egyetemes közgyűlése f. hó 
8-án és 9-én volt; előző nap folyt le az Egyetemes Lel-
készegyesületi közgyűlés. Mindezekről jövő számunkban. 

Hírek Erdélyből. A Református Szemle két utóbbi 
(37.. 38.) számát most vettük. A „Repatriálás" cz. érde-
kes czikkből értesülünk, hogy az egyelőre Maros-Torda. 
Udvarhely, Nagy- és Kisküküllő-, Fogaras-, Szeben- és 
Huny ad vármegyékbe térhet vissza a menekült lakosság, 
még pedig elsősorban a földmívelő lakosság a lelkészek-
kel együtt és pedig különösen azért, hogy népünk zömé-
vel együtt utazva, tanáccsal és lelki vigasszal láthassák 
el őket és mint dr. Némethy államtitkár mondta, mint Esd-
rások állhassanak híveik mellett a nehéz időkben. A szé-
kelység zöme, a háromszékiek még nem térhetnek vissza. 
— A lapban olvassuk Bodor Gézának, a kézdii espe-
resnek levelét, a melyben tudatja a szerkesztővel, hogy 
Brassóban istentiszteletet tartott és hogy a templomok, 
papházak épségben maradtak. —- A brassói ref. lelkész, 
Tőkés Ernő is már visszaköltözött, levelében irja, hogy 
eklezsiájából csak az öreg gondnoknak, Gábor Dénes-
nek Vilma nevű leányát hurczolták el az oláhok. — 
A második szomorú hír, hogy a fogarasi ref. egyház, ki-
váló lelkészét, Balta Károlyt, az oláhok túszul elvitték. 

- A kolozsvári ref. e. m. nov. 28-án tartja közgyűlését. 
— A szász ev. egyház főkonzisztóriuma Nagyszebenben 
megkezdte működését, 

A zuglói ref. parócliiális tanács és a zuglói pol-
gárok liíidsegélyzö-bizottsága f. évi nov. hó 12-én d. u. 
5 órakor a zuglói ref. templomban (Róna-u. 75.), részben 
az erdélyi menekültek, részben a Zugló területéről hadba-
vonultak családjainak felsegélyezésére orgonahangversenyt 
rendez. Műsor: Bach .1. S. Es-dur prelúdium, orgonán 
előadja Krausz Gusztáv. Arokháty Béla: a) A XXIX. 
zsoltár (Recitativo és Ária), fr) Templomi ének. Énekli: 
Berkes Biri. Orgonán kíséri Arokháty B. Hegedű. Elő-
adja Losonezy Lajos. Orgonán kíséri Krausz Gusztáv. 
Bossi: Conzoncina, Orgonán előadja Arokháty B. Arok-
háty B.: Álom a sátorban. Melodráma Gyóni Á. Géza 
költeményére. Előadja Fiers Elek, orgonán kíséri Arok-
háty B. Bach: Pünkösti kantáta. Énekli Berkes Biri, 
orgonán kíséri Arokháty B. Hegedű. Előadja Losonezy 
Lajos, orgonán kíséri Krausz G. Ov. Ravanello: Elégia. 
Orgonán előadja Arokháty Béla, 

Az alsózempléni egyházmegye október 10-én tar-
totta Sárospatakon őszi közgyűlését, Es alkalommal tette 
le az esküt Kérészy Sándor, az újonnan választott egy-
házmegyei ügyész. Papi aljegyzővé ifj. Bálint Dezsőt, 
egyházmegyei levéltárnokká Gulyás Józsefet választották 
meg. A belmisziói munka nyilvántartása czéljából a fő-
jegyzőt egyházlátogatóknak kiosztandó táblázat készíté-
sére utasították. Végül egyértelmű határozattal kimondotta 
a közgyűlés, hogy a kebelbeli lelkészözvegyek segélye-
zésére minden kebli kongruás lelkész évi 15, a nem 
kongruás évi 30 K-át tartozik fizetni. — A lelkészözve-
gyek szomorú sorsán talán még nem sokat segít ez az 
évi pár ezer korona. De sokat jelent, hogy itt is, ott is 
kezdjük észrevenni ezeket a szomorú, nehéz sorsban, 
néha nyomorban tengődő özvegyeket s megérezzük a 
tiszta és szeplőtlen istentisztelet (Jakab l t í 3 ) — nagy kö-
vetelményeit. * 

Bizonytalanság. A mikor e sorokat ü'juk, még 
nagy a találgatás Wilson-e vagy Hughes ?! Úgy érezzük, 
hogy egyikben sem és az egész amerikai kormányzatban 
sem lehet nagy gyönyörűségünk. . . Municziógyártó vé-
reinkre gondolunk! 



A dunamelléki egyházkerület közgyűléséről „Tu-
dósító" tollából megjelent tudósításunkkal kapcsolatban 
Bocsor Lajos egyházkerületi aljegyző annak a kijelenté-
sére kért fel minket, hogy a belmissziói bizottság tagjait 
illetőleg ő, mint előadó, a közigazgatási bizottságban elő-
terjesztést nem tett, hanem a bizottság tagjainak aján-
lását a közigazgatási bizottság tagjaitól kérte, így az 
előterjesztett előadói javaslat a közigazgatási bizottság 
javaslata volt, nem az ő egyéni propozieziója. A jelzett 
közlemény természetesen nem volt sértő szándékú. 

Hogyan ismernek bennünket nagy napilapjaink. 
Egyik elterjedt napilapunk mult heti egyik számában 
dunántúli református püspökválasztásról beszél. — Egy 
másik Darányi Ferencz főgondnok elnöklete alatt tartatja 
a dunamelléki ref. egyházkerületi közgyűlést. Ugyanez a 
lap okt. 30-iki számában Fejes István püspök által te-
metteti el Komjáthy Bélát. — Hát csak eléggé ismerik 
az általunk olvasott és fizetett lapok a viszonyainkat? 
Prot. napilap, „hol késel az éji homályban?" 

Eladó könyvek. Szűcs László baranyahidvégi lel-
kész elhalván, egyházi könyvei, prédikácziós kötetek, az 
Igehirdető több évfolyama, jutányos áron eladók. Venni 
szándékozók forduljanak Szűcs Erzsébethez, Baranya-
hidvég. u. p. Sámod. 

Adományok. Az erdélyi menekült lelkészek részére 
újabban Kiss Dániel Sárbogárd 10, a nagyvátyi egyház 
32 K-t; a vak katonák bibliáira Bányay Mihályné 2, a 
nagyvátyi egyház 6 K-t küldött. — Sürgősen kérünk 
adományokat a katonák vallásos irataira! 

ISKOLA. 
A budapesti egyetemi hallgatók vallási statisz-

tikája. Most adta ki a. budapesti Tudományegyetem az 
1915/16-iki iskolai év történetéről szóló beszámolóját. 
A hallgatók statisztikai adatai a következők: Az iskolai 
év 1. félévében az egyetemnek 5409 hallgatója volt. Kö-
zülük róm. kath. 2115, izr. 2113, gör. kath.' 120, gör. 
keleti 126. ref. 559, ev. 357, unit. 15. mohamedán 1, 
felekezetnélküli 3 volt. — A II. félévben az egyetemi 
hallgatók száma 4920 volt. Ebből róm. kath 1988, izr. 
185í, gör kath. 119, gör. keleti 123, ref. 521, ev. 301, 
unit. 11, mohamedán 1, felekezetnélküli 5 vo l t .—Karok 
szerint a vallási statisztika ilyen (I. — első félév, II. = 
második félév a részletezés az első szám — I., a máso-
dik = II.): I. Hittudományi kar : I . : 107, II . : 104. 
Rom. kath. 83, 80. Gör. kath 24, 24. II. Jog- és ál-
lamtudományi kar : I . : 2173, II.: 1911. — Róm kath. 
1061, 946. Izr* 595, 512. Gör. kath. 25, 22. Gör. keleti 
43, 40. Ref. 293, 260. Ev. 146, 123. Unit. 9, 6. Moha-
medán 1, 1. Felekezetnélküli 0, 1. III. Orvostudományi 
kar : a) Orvostanhallgató I . : 2111. II.: 1946. Róm. kath. 
468, 482. Izr. 1256, 1112. Gör. kath. 41, 41. Gör. keleti 
68, 63. Ref. 161. 146. Ev. 112, 98. Unit. 2, 1. Moha-
medán 0, 0. Felekezetnélküli 3, 3. — b) Gyógyszertan-

hallgató : I . : 48, II . : 25. Róm. kath. 15, 10. Izr. 20 ,9 . 
Gör. kath. 1, 0. Gör. keleti 0, 1. Ref. 10, 4. Ev. 2, 1. 
Unit. 0, 0. Mohamedán 0, 0. Felekezetnélküli 0, 0. IV. 
Bölcsészettudományi kar : a) Bölcsészettan-hallgató I.: 
902, II . : 887. Róm. kath. 462, 443. Izr. 216, 199. Gör. 
kath. 28, 32. Gör. keleti 13, 17. Ref. 87, 106. Ev. 92, 
75. Unit 4, 4. Mohamedán 0, 0. Felekezetnélküli 0, 1. 
— b) Gyógyszertan hallgató: I . : 68, IT.: 57. Róm. kath. 
26, 27. Izr. 26, 19. Gör. kath. 1, 0. Gör. keleti 2. 2. 
Ref. 8, 5. Ev. 5, 4. Unit. 0, 0. Mohamedán 0, 0. Fele-
kezetnélkiili 0. 0. — A második félév végén, tehát a 
háború második esztendejének vége felé százalékban 
kifejezve, a hallgatók vallási statisztikája a következő 
volt: Róm. kath. 40'470 , izr. 37-6%, gör. kath 2*4%, 
gör. keleti 2'57o, ref. 10-5%, ág. ev. unit. 0'2Ü/G, 
mohamedán 0'02°/0 és felekezetnélküli 0 '1%- Ezzel 
szemben a magyar birodalom polgári és katonai népes-
sége 1910-ben vallás szerint így oszlott meg (újabb 
hiteles népesedési statisztika nincs): Róm kath. 10.888,138 
(52*1%), izr. 932,458 (4-5%), gör. kath. 2.025,508 (9*7°/«), 
gör. keleti 2.987,163 (14"3%), ref. 2.601,329 (12 6°/<0, 
ev. 1.340,143 (6'47o), unit. 74,296 (4.570), egyéb 17,452 
(0-1%). Érdekes, tanulságos adatok!! 

E G Y E S Ü L E T . 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület november hó 19-én, vasárnap este 6 órakor a 
Ref. Theologia dísztermében (Ráday-u. 28, I I ) családi 
estélyt rendez a következő programmal: Közének, meg-
nyitó, dr. Kováts J. István theol. tanár előadása „A nem-
zetnevelés alapelvei" czímen, Göllner Miklós csellójátéka, 
Beck Margit éneke, Takaró Géza bibliamagyarázata, .le-
gyek 2 és 1 K-ért előre kaphatók Ráday-u. 28 sz. alatt. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület és a Budapesti 
Evangéliumi Keresztyén Diákegyesület Hölgybizott-
sága a Ref, Theologia termeiben deczember elején gróf 
Tisza Istvánné védnöksége mellett, jótékonyczélú karácsonyi 
vásárt rendez. A vásár iránt .prot. világunk vezető körei 
előre is a legmelegebben érdeklődnek. Remélhetőleg nagy 
sikere lesz a két egyesület együttes akcziójának. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület imahete a jövő 
héten lesz. November 27-én a varróórán B. Pap István 
tanár tart előadást „Énekes könyvünk" czímen és Mura-
közy Gyula tartja bibliamagyarázatát. - November 19-én 
d. e. fél 12-kor az egyesület három diakonissza-próba^ 
testvérét avatják fel a Ráday-utczai díszteremben. 

Építő iratokat katonáinknak! Ennek a parancs-
szerű jelszónak igyekszik eleget tenni a Magyar Evan-
géliumi Keresztyén Diákszövetség és az „Igaz Gyöngyök" 
szerkesztősége azáltal, hogy építő iratoknak katonáink 
között való terjesztésére deczember" hó 9-én orgona-
hangversenyt rendez a Kálvin-téri templomban, melyen 
BÁppl Irén templomi énekművésznő, Sclimidthauer Lajos J^-



orgonaművész és Némethy Ferencz hegedűművész fognak 
közreműködni. Rippl Irén művésznő, a ki a prágai kór-
házakban fekvő magyar katonák között végez áldásos 
szeretetmunkát és ennek érdekében magyarul is meg-
tanult, önként ajánlotta fel közreműködését kifejezetten 
a fent jelzett czélra. Ez a tény magában is felemelő és 
rokonszenves és reméljük, hogy közönségünk úgy á czélt. 
mint annak buzgó és önkéntes munkásait szeretettel fogja 
felkarolni és szívébe zárni. Jegyek november hó 20-tól 
lesznek kaphatók az összes lelkészi hivatalokban és evan-
géliumi egyesületeink irodáiban. A részleteket meghívón 
és plakátokon tudatják a közönséggel. 

Összejövetel leányok részére. 1916 november 
12-én, vasárnap d. u. fél 5 órakor a ref. főgimn. dísz-
termében (Lónyay-u. 4/c.). Programm : 1. Hogyan felejt-
hetném e l? Énekli a Lorántffy Zs.-Egylet Leányköre. 
2. Leányok küzdelmei. Előadást tartja Vidor Erzsébet. 
3. F. Drdla: Serenade Nr. 1. A-dur. Hegedűn előadja 
Szabó Gizella. 4. Mocskonyi: „Fohász". Szavalja Huszár 
Teréz. 5. Medvey: „A hol a Bug hulláma zúg". Énekli 
Babay Margit. Zongorán kíséri Péter Jolán. 6. (Győze-
lem. (II. Mózes 17.) Szalay Teréz. Belépő díj nincs. — 
A „Leánykör" minden vasásnap d. u. 5 és szerda d. u. 
6 órakor felnőtt leányok — vasárnap d. u. 3 és pénte-
ken d. u. 6 órakor serdülő leányok részére bibliatanul-
mányozó órát tart helyiségében (IX., Csillag-u. 4., II.). 
A tél folyamán több közös teadélutánt, tavasszal pedig 
szép kirándulást rendez. Kellő számú jelentkezés esetén 
német nyelvi, szabászati, betegápolási stb. tanfolyamot 
kezd. Részvétel mindenütt díjtalan. 

GYÁSZROVAT. 
Dr. Baksa Lajos temetése mult vasárnap, f. hó 

5-óíi folyt le nagy részvét mellett. A mélyen lesújtott 
özvegy, szül. ns Dosics Alexandra, az elhunytnak négy 
leánya, itthon levő három veje, közelebbi ós távolabbi 
rokonai álltak a koporsó mellett, a melyet a gyászszer-
tartás megkezdése előtt a konventi székház zsinati helyi-
ségének bejárója elé helyeztek. A temetésen ott voltak 
— az erdélyin kívül, a ki nem jöhetett — összes püs-
pökeink, főgondnokaink, a tiszántúli egyházkerület, a 
békésbánáti egyházmegye, hódmezővásárhelyi egyház 
képviselete és az elhunyt barátai, tisztelői közül sokan. 
A koporsónál Haypál Benő lelkész mondott szép imát 
és dr. Baltazár Dezső püspök az elhunyt életét, nagy 
szolgálatát híven jellemző gyászbeszédet; dr. Kun Béla 
a tiszántúli egyházkerület nevében vett búcsút a boldo-
gulttól, mint a kerület nóh. főjegyzőjétől. A sírnál Futó 
Zoltán, a békésbánát esperese mondott búcsúszót. 

Most, súlyos megpróbáltatásának idejében hunyt 
el itt Budapesten Erdély egyik kiváló erős hitű buzgó 
kálvinista asszonya, báró Kemény Kálmánné, szül. báró 
Bánffy Polixéna. Eötvös-utczai palotájából temették nagy 
részvét mellett. 

Áldott legyen emlékezete! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Sz. M. E—s. Köszönet, legközelebb jön, — K—s D—1 

S —rt. Majd utánajárunk a dolognak. Szép kis okmány ! — V—a 
S—r harc/ tér . A levélről bővebben megemlékezünk a jövő szám-
ban. A mit lehet, megteszünk a jó ügy érdekében: 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

Pályázati hirdetés. 
A felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett s 

halálozás folytán megüresedett dencsházai lelkészi állásra 
pályázatot hirdetek. 

Javadalom : Az egyház pénztárából évi 1959'40 K, 
398"93 K kongrua; 12 kat. hold 834 négyszögöl szántó-
föld, 1 kat. hold 800 négyszögöl erdő, 8 kat. hold 400 
négszögöl legelő haszna.* 

A pályázati kérvények a II. t.-cz. .16. §-ában meg-
jelölt okmányokkal — segédlelkészek keresztlevelükkel 
is — felszerelve 1916. évi november hó 26-ig Nagy 
Imre espereshez (Kórós, u. p. Sámod, Baranya m.) kül-
dendők. 

Az állás 1918. évi április hó 24-én foglalandó el. 
Megváltandó beruházás nincs. 

Budapest, 1916 október 28. 
Petri Elek, 

püspök. 

* Mult számunkban ez a részlet hibásan lett szedve. 

HIRDETÉSEK. 

CSUHA ANDRÁS K I S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ara K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 
Pál 3.— 

Akarsz-e diadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzeteh: 
211. Az az egy is elesett . Irta Kiss Géza —.10 
212. Izsák. Irta Bitay Béla —.10 
213. A hatpecsétes könyv. Irta Bitay Béla —.10 
214. Elet a halálban. Irta Marjay Károly —.10 
21^. Napoleon vallástétele. Irta Marjay Károly —.10 
216. Husz János. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula —.10 
218. Jancsi . Irta Losonczy Lajos - . 1 0 
219. Ács Jancsi. Irta Szabó Miklós - . 1 0 
220. Hermán Ottó. Irta Gönczy Miklós —.10 
221. Nagy idők ösvényén. Irta Sántha Károly.. —.10 
222. Ének a szeretetről . Irta Sárándy István.. — 10 
221 Az apák eszik meg az egrest . Irta Babay Kálmán —.10 
224. <v mit nem vehet el senki. Irta Moravcsik Gyuláné —.10 
225. A szeretet fája. Irta Csite Károly ' —.10 
226. Csaták tüzében, Isten kezében. Irta Kövy Árpád —.10 
227. Megtalálta a szívét. Irta Dessewffy Berta —.10 
228 A mi Istenünk beszéde megmarad örökké. Irta Kiss Samu —.10 
229. Szabad az Isten mindnyájunkkal. Irta Lengyel Gyula.. .. --.10 
230. A be lmissz ló atyja. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
A nagytiszteletü Lelkész és igen tisztelt Tanító urak szíves ügyeimébe 

ajánljuk a kiadásunkban megjelenő 

„ R E F O R M Á T U S É N E K E S H Ö N Y V - E T 
(úgynevezet t BUDAPESTI ZSOLTÁRT). 

Kapható kis és nagy alakban, különfele egyszerű és díszesebb kötésben, 
1.10-28 K-ig. Különösen ajánljulc a közkedveltségnek örvendő, a hábo-
rús viszonyok és anyaghiány ellenére néhány száz példányban megszer-
zett fehér és fekete ce l lu lo idkötésű kis alakú énekeskönyvet, mell-

nek ára pé ldányonkint 6 5 0 K. — Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. Ker., Bkadémia-utcza 4. sz. 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörft 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 mm — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
O T f m / A O C r n l os.éskir.Judvari hangszergyáros, 
A I l l l l l f M A A h K ml a m- k , r zene-akadémia, szin-
V I U ® I n v U I . l l U l házak, művészek stb. szállítója. 

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

Hangfokozó gerenda! 
mely heged fi, gordonka, beillesztése 
atáu sokkal jobb, erösebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

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

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

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott i900-ban. Igazgatóság: 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokai elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 3I-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000-— K 
19.200,505 — K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
„ jégben „ „ . 

Eletüzlet állománya 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-

intézménve a „GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - T á r s u l a t B u d a p e s t , IX. , 
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. 

Legkedveltebb háborús imádságosKönyv. 
Rövid idő a la t t 10-ik: bővítet t k iadásban jelent meg 

Szolnoky Gerzson 

Háborús idők i m á d s á g o s k ö n y v e 
hadbavonultak és azoh családja számára. 
A gyönyörű költői szép nyelven, mélységes áh í t a t t a l , 
rendkívül körül tekintő gondossággal megír t imádsá-
goskönyv messze, magasan kiemelkedik minden ed-
digelé megjelent ilyen i r ányú m u n k a fe le t t és meg-
nyug ta tóan elégíti ki minden i r á n y b a n a kívánalma-
kat . — Tartalmaz: A háború minden viszonyára alkalmas 
14 hétköznapi és vasárnapi, 16 hadbavonultak, 25 hadba-
vonultakért mondandó imádságot, 9 hadbavonultak elhalt 
hozzátartozóikért és elesett hadbavonultakért mondandó 
imádságot, zsoltárokat és dicséreteket. Tisztelettel kérjük a 
nagytiszteletfi lelkészi kart, hogy ezen kiváló és hézagpótló 
imakönyvre a hivek figyelmét felhívni kegyeskedjenek. — 
A most már kibővítet t , 176 oldalra t e r jedő 12% X 8 e m -
nagyságú, zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti 
á r a díszes vászonkőtésben 120 K, 10 drb vételnél 
96 f , 25 drb vételnél 90 f, 50 dpb véte lnél 84 f , 100 
drb vételnél 78 f, 500 drb vételnél 72 f, 1000 drb vétel-
nél 65 f. Portóra egyes péMányok megrendelésénél, ha a 
pénz előre küldetik, 10 fill. küldendő. — Megrendelhető: 

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 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. 



• 

• 
• 
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STERN JÓZSEF 
cs. és kir. udv. szállító Budapest, IV., Kálvin-tér 1 

Állandóan nagy s a i á t k é S 2 í t m é n y ü n ő i ' 
D , l f f r f « r 1 p 1 r 

. , térti- es gyermekreher-
r a l i l a i ! neműekből, asztalnemű, 

törülköző, z s e b k e n d ő , 
ágynemű és harisnyák-
ból, valamint 

menyasszonyi kelengyékből 

• 

• 

• 

W 

Ú J D O N S Á G ! 
Hol van megírva ? 

SegédKönyv ismertebb bibliai helyeK megtalálásához 

Bibliai egyezményes szövegtár 
TöbbeK közreműködésével Készítette 

Dohányos János 

Ara 4 Korona 

A Mester jelleme! 
Vezérfonal bibliatanulmányozó KöröK és magánosoK 

számára 

írta FosdicK E. H. 

Fordította iQ. Victor János 

Második kiadás 

Ara 2.50 Korona 

Kaphatók Kókai Lajos könyvkereskedőnél 
Budapest, IV., Ramermayer Károly-u. 3. sz. S ^ a 1 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 1 3 1 . 



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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész érre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

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

Hirdetés 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 a „még egyszeri" Balatoni István. — Vezórczikk : Egy nevezetes évforduló. Biberauer 
Richárd. — Második cz ikk : Iratterjesztésünk. p. — T á r c z a : Farkas József emlékezete. X. Dr. Pruzsinszky Pál. 
— Külföldi hírek. — A mi ügyünk. — Irodalom : Mentsük meg a jövő nemzedéket, — l. — Egyház. — Iskola . 
— Egyesüle t . — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek . ,— Hi rde tesek . 

Az Élet Könyvéből . 

Az a „még egyszer!" 

Vigyázzatok! Meg ne ves-
sétek azt, a ki szól, kinek 
szava akkor megrendítette a 
földet, most pedig ígéretet 
tesz: még egyszer megrázom 
nemcsak a földet, hanem az 
eget is. Az a „még egyszer" 
pedig jelenti az állhatatlan 
dolgok megváltozását... stb. 

Zsid. XÍÍ.'2ö-29. 

A rettenetes idők ily hű kifejezését sehol se olvas-
tam, mint ezekben az igékben. 

A kovács vasát tűzbe teszi, üllőjén erős, izmos 
karjával, kalapácsával formálja . . . a mire akar ja . A min-
den idők nagy kovácsa az embert akarja kiformálni az 
ő országa gyermekévé, romolhatatlan kincsei birtokosává 

az ember ellenére i s ! Az idvezítési terv útja felséges. 
Lebomlásra késztő. Először: csak szól. Én vagyok a te 
Urad Istened, csak engem imádj, csak nékem szolgálj. 
Azután in t : vigyázzatok: meg ne vessétek, a ki szól . . . 
Mert nincsen bizonyságtétel nélkül. Megrendíti a földet, 
elsötétíti a napot, megrepeszti a templom kárpitját, a 
holtakat kihozza ! 

Az ember még akkor sem vigyáz arra, a ki szól. 
Erre sem tér meg. 2000 év a dokumentum, hogy Jézus 
szava még ma is csak szó, nem valóság, nem élet : hen-
nánk. Pedig kivüle minden csak állhatatlan, minden csak 
üresség —- polyva! 0 a valóság! 0 a ,,mozdíthatatlan 
ország" királya! És birodalma? . . . a szívek? . . ., se-
r ege? . . . a népek? . . ., fegyverei? . . . az igazság? . . 
szeretet? . . ., békesség? . . ., kegyesség? . . ., j ó s á g ? . . . 
hol és merre ? Elfoglalva — letiporva. Helyébe ül t : a 
nemzetközi jog, tengeri jog, hadi jog, genfi egyezmény, 
hágai békekonferenczia, népjog, magánjog, közjog — és 
sok-sok emberi szó . . . 

-Még egyszer megrázom a földet . . . nemcsak, 
hanem az eget i s ! . . . hanem az a „még egyszer" jelenti 
az állhatatlan dolgok megváltozását és a rendíthetetlen 

dolgok megmaradását! Igazán ma van az, hogy üllőre 
tette a megtüzesedett vasat a nagy kovács, hull szerte-
széjjel a kalapácsütés alatt a rozsda, a mely a vasra 
rakodott! 

Hogy pattognak le, Istenem, az örökkévaló élet 
e foltjai a mozdíthatatlan országról! Mily csodálatos 
fölénnyel fog kikerülni a vad zivatarból Jézus, mint 
a mozdíthatatlan ország királya! . . . Mint tiszta érzék, 
mint használatra egyedül jogosított eszköz: a béke fog 
megszületni a rettenetes vajúdásból. 

Ez a „még egyszer" is az Űr szava, ez a meg-
rázás az Ur ereje ! Hiszem, erősen vallom az Űr diadalát! 

De a hit más kötelezést is ró ránk. „Szolgáljunk 
az Istennek tetsző módon, kegyességgel — ós félelem-
mel . . 

Nem uralkodni: szolgálni! . . . Mert az Úrnak való 
szolgálat nagyobb méltóság, mint a népek felett való 
uralkodás! A valóságos kegyesség Istennek tetszőbb, 
mint az emberekkel szemben való —dölyf és kevélység, 
az iránta való félelem nemesebb minden aranynál, min-
den gyémántnál! E mellett az igaz érték mellett minden 
csak uti kavics, melyre rálépsz, vagy pehely, mit elfú 
a szél. 

Fel tehát, te mozdíthatatlan ország hálás népe! 
Az evangéliumi hit tiszta világa a te mozdíthatatlan or-
szágod ! Ennek törvényével rendezd be életed. Elméd 
bölcsesége ezen épüljön fel, szíved indulata ebből in-
duljon ki, minden akaratod és igyekezeted — ide ver-
gál jon: soha sem fog diadalmat venni rajtad az ellen ! 
És ha az Űr még egyszer megrázza a földet, te akkor 
is megmaradsz! Mert országod rendíthetetlen! 

Balatoni István. 

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

Szövetség titkári irodájában (IX. ker., Ráday-
utcza 28. szám). 



EGY NEVEZETES ÉVFORDULÓ.* 

1866—1916 deczember 3. 

Deczember 3-án nevezetes és ritka ünnepély lesz, 
mely jelentőséggel bír nemcsak Budapest, hanem az egész 
ország és főleg az egyetemes magyar református egyház 
szempontjából. Nevezetes az ünnepély azért, mert egy 
olyan ügynek az ünnepe, a mely mind háborúban, mind 
békében egyaránt nélkülözhetetlen, ritkának azért mond-
ható. mert 50 éves jubileum. Ez az ünnepély a buda-
pesti Bethesda református diakonissza-kórház fennállá-
sának 50-ik évfordulója, mely deczember 3-án a főváros 
templomaiban rendezendő hálaadó istentiszteletek és egy 
rendkívüli közgyűlés keretében fog megtartatni. Illő és 
méltányos dolog tehát, hogy ez alkalomból tájékoztassuk 
a gyülekezetek hivatott vezetőit: a lelkészeket és általuk 
egyházaink tagjait a magyar református kórház, és dia-
konisszaügy történetéről és jelentőségéről. Es ez annál 
inkább szükséges, mert a mi hosszú, nagy harczunk után, 
melyet hazánk szabadságáért vívunk olyan idők közepette, 
a mikor az országok pusztulnak, új országok születnek, 
csak akkor lehet a győzelem és a győzelmet követő béke 
igazán értékes, ha addig is, míg folyik a háború, a most 
még több sebből vérző magyar nemzet gyógyításának, 
megtartásának eszközeit, a melyek közé tartozik a Be-
thesda diakonissza-kórház is, meleg érdeklődéssel, oda-
adó szeretettel felkaroljuk ós segítjük. 

Lássuk hát nagy vonásokban a Bethesda történe-
tét! A Bethesda-kórházat 1866-ban alapította néhány 
Budapesten élő református úriember, „a kiknek bár né-
met volt a nyelve, de Magyarországért dobogott a szíve". 
Kezdetben kicsiny, nagyon kicsiny : 6 embernek való 
kórház volt, szerény bérházban. Kórház nyílt meg már 
azelőtt is Budapesten, sokkal nagyobb, sokkal szebben 
berendezett. De Bethesda, az irgalmasság hajléka, mely-
ben diakonisszák ápoltak, még nem nyílt meg. Nem volt 
még eddig ilyen intézmény, melynek kimondott czélja az, 
hogy a Krisztusban megjelent isteni irgalomra hivatkozva 
vállalja a beteg test gyógyítását, nem felejtkezvén meg 
a sokszor igen beteg lélekről sem. A kis kórház, mely 
43 évig volt a budapesti német református egyház tulaj-
dona, az idők folyamán egyre fejlődött, nagyobbodott és 
mikor az 1903-ban megalakult Filadelfia diakonissza-
szövetség, saját lelkészének vezetése alatt, vállalta a kór-
ház gazdasági és ápolási teendőinek ellátását, teljesen 
meg is magyarosodott. A megnagyobbodott kórház sok 
minden baja, gondja idővel mindig jobban nyomták a 
kis leányegyházat, úgy hogy annak vezetői czólszerűbb-
nek látták, ha a Bethesdát vagy megszüntetik vagy tel-

* Ügy hisszük, lapunk olvasói iigyelemmel és nagy megér 
téssel olvassák el a Bethesda-kórház lelkészének alkalmi czikket 
és sokan lesznek, a kik az évforduló alkalmával megemlékeznek 
erről a nagyszerű intézményünkről, a mely most a nagy nehéz-
ségek között is híven és nagy önfeláldozással teljesíti a reábízott 
krisztusi szeretetszolgálatot. 

jesen magyar kezekbe adják át, annyival inkább, mert 
magukat a kórház azon rendeltetésének, hogy benne az 
újabb kor kívánalmai szerint magyar diakonisszák képez-
tessenek, sem hivatva, sem alkalmasoknak nem találták. 
A kis egyház a kórház eladása ügyében először a buda-
pesti református egyházzal tárgyalt hosszabb ideig. De 
miután ez egyéb nagy feladataira való tekintettel sem a 
vétellel járó újabb anyagi terheket, sem a diakonissza-
képzés nehéz feladatát nem vállalhatta, a különben is 
diakonisszaképzés czéljaira alakult Filadelfia magyar dia-
konissza-egylet 1909-ben megvette a kórházat felsőbb 
egyházatósági engedéllyel. A Bethesda ára 245,085'78 K 
volt, Ebből 70,000 K-t készpénzben kellett kifizetni, a 
többi 175,085*78 K alapítványi összeget képezett,* mely 
összeget a Bethesda régi tulajdonosa a kórház épületébe 
és felszerelésébe fektetett bele s így a vevő az ezen 
alapítványokkal, mint a tőke egyenértékét képező, de 
készpénzben meg nem levő összeggel kapcsolatos köte-
lezettségek teljesítését vállalta. A vételárt gyűjtés útján 
érkezett adományokból és kamatmentes kölcsönökből fe-
deztük. 

A Bethesda-kórház új tulajdonosa kezében Isten 
segítségével szépen, nyugodtan fejlődött tovább. De nem-
csak a kórház fejlődött, hanem vele együtt a magyar 
diakonissza-ügy is : növekedett a testvérek száma. A hely-
hiány veszedelme így mind fenyegetőbbé vált s épen ez 
a körülmény kényszerítette a Filadelfia diakonissza-egy-
letet 1914 júliusában arra, hogy a neki vételre felaján-
lott Bethesda-kórházzal szomszédos telket és házat meg-
vegye. Az új ingatlan 250,000 K-ba került. A Festi 
magyar kereskedelmi bank ezt az összeget évi 30,000 K-ás 
törlesztés mellett rendelkezésünkre bocsátotta. A nagy 
vétel, igaz, nagy áldozatot követel, de egyszersmind meg-
könnyíti a kórház fejlődését, a mennyiben a kórházi épü-
letnek egy egész emelete felszabadult, a mi lehetővé 
tette azt, hogy a Bethesda a háború után egy új osz-
tállyal: a szülészeti osztállyal bővüljön. A háború alatt pe-
dig lehetővé tette azt, hogy ezekben a megüresedett lak-
osztályokban 30 sebesült és beteg katona ápolásáról 
gondoskodhassunk 16 hónapon át. Az idén meg & Buda-
pesti központi segítöbizottság l. számú szülőotthonának 
adhattunk helyet ugyanott; ez az otthon 20 ággyal van 
berendezve. Azonkívül erdélyi menekülteket is elhelyez-
hettünk, oly módon, hogy diakonissza-testvéreink közül 
most sokan a megvett szomszédos épületben, az új test-
vérházban találtak lakást. Ebben a testvérházban lakik 
a diadonissza-lelkész is családjával. 

1866-ban a Bethesda-kórház két szobájában hat 
beteget ápoltak, ma 17 kórszobában 100 beteg részére 
van hely s ezenkívül van még a 20 ágyas szülőotthon^ 
1866-ban a Bethesda nagyon szegényes, kezdetleges álla-
potban volt, ma a kórház két osztálya: a belgyógyászati 
ós sebészeti osztály fel van szerelve a modern kor köve-
telményei szerint; van Röntgen-laboratóriuma, mintasze-
rűen berendezett műtője. 1866-ban külföldről jött német 
diakonisszák ápolták a magyar betegeket, ma 30 magyar 



diakonisszánk van, a kik részint Budapesten, részint 
vidéken teljesítenek szolgálatot. 

Es íme, mily borzasztó csak elgondolni is, hogy ma 
mindezt a sok szép eredményt a pusztulás veszélye fe-
nyegeti. A háború alatt ugyanis annyira felszökött az 
élelmiszerek, gyógy- és kötszerek s a kórház üzemben-
tartásához szükséges fogyasztási és használati czikkek 
ára, hogy az alig emelkedett ápolási díjbevételek mellett 
képtelenek vagyunk a folyó kiadásokat mind fedezni, a 
miért is tartozásaink összege eddig, sajnos, már 62,000 
K-ra emelkedett. Itt hiábavaló minden igyekezetünk, ta-
karékodásunk, hű sáfárkodásunk! I)e miből," miképen 
elégítsük ki az élet anyagi követelményeit? 

Tekintve azt, hogy a Bethesda református diako-
nissza-kórház a maga csendben, de mégis állandóan nagy 
nyilvánosság-előtt végzett szolgálatával egyszersmind szol-
gálatot tett a hazai református egyháznak, szünes-sziin-
telen hirdetve annak fáradhatatlan agilitását, jó cseleke-
detekben való meg nem restülését, talán nem szerény-
telenség, ha munkánk 50-ik esztendejének befejezésekor 
odafordulunk magyar református egyházunk tagjaihoz s 
arra kérjük őket, hogy szíveskedjenek minket minél 
messzebbremenő erkölcsi és anyagi támogatásban része-
síteni. 

Arra kérjük református egyházunk lelkészeit, hogy 
ne sajnálják a fáradságot híveiknek megmagyarázni, hogy 
mi a Bethesda-kórház, rámutatván előttük, hogy ez az 
egyetlen magyar református diakonissza-kórház. Magyar 
kórház sok van, de magyar református diakonissza-kór-
ház csak egy van. 

Nagyon kérjük a református lelkészeket továbbá 
arra, hogy deczember 3-án, a mikor ünnepélyünk lesz, 
igehirdetésükbe lehetőleg szőjjék bele a mi ügyünket, 
adják elő híveiknek, hogy nagy küzdelmek között, az 
anyagi élet ezer gondjaival terhelten munkálkodunk egy 
nagy és nemes czél érdekében : a magyar református 
társadalomnak olyan kórházat és olyan diakonisszákat 
nyújtani, a hol és a kik a testi szenvedést is Krisztus 
örök szeretetével: az 0 nevében és az 0 dicsőségére 
igyekeznek gyógyítani. 

A református lelkészekhez intézett ezen kérésünk 
annál megokoltabb, mert több egyházkerület megegye-
zése szerint a deczember 3-án tartandó istentiszteletek 
perselypénze a Bethesdáé lesz és így ezen jótéteményt 
nagy mértékben előmozdíthatják a ref. lelkészek azzal, 
hogy — mint fentebb említettük — híveiket már előze-
tesen előkészítve, a deczember 3-iki istentiszteleten ügyün-
ket azok meleg pártfogásába ajánlják. 

Biberauer Richárd, 
a Bethesda lelkésze. 

Távíratmegváltási lapok ! £ T u l + £ 
sére a Kálv:n-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám), j* j* j* & & 

IRATTERJESZTÉSÜNK. 
A háború kezdete óta már sok czikkben, felhívás-

ban megemlékeztünk arról, hogy egyházunknak elenged-
hetlen kötelessége, hogy a harcztéren kimondhatlan fára-
dalmakat, terheket hordozó ezer veszélynek kitett és a 
kórházakban sínylődő katonáinkat ellássa nemcsak az élő 
szó erejében, hanem a sajtó útján is a bátorítás, vigasz-
talás igéivel. Több ízben közöltünk kimutatást arról is, 
hogy a mi egyházkerületünkben is a gyülekezetek, egye-
sek és kerületünk áldozatkészsége folytán tekintélyes 
összeg (19,000 K) gyűlt be erre a czélra és eleddig az 
ima-, Koszorúfüzetek, „Ünnepi üzenetek", Kis énekes-
könyvekből több százezer példányt küldhettünk a kon-
venti iroda útján egyházunk legértékesebb tagjaihoz. De 
az utóbbi időben sok minden jött közbe, a mi a nagy 
akczióra zavarólag hatott. Jöttek közbe más nagy bajok, 
a melyeken segíteni kellett. Hiszen elég, ha a szegény 
erdélyi menekültek dolgát említjük, a kiknek segélyezé-
sére, mint lapunk mult számában olvashattuk, kerületünk-
ben 15,470'12 K gyűtt be. A háború is tovább tart, mint 
gondoltuk. Egyszóval a szépen megindult és sikerrel foly-
tatott, a legszükségesebb és legsürgősebb missziói munka 
hónapokon át stagnált. Hogy ez milyen bajokat okozott, 
-arról több panaszos levél ad számot, a mely hozzánk és 
a konventhez érkezett. S mint a konventen hallottuk leg-
alább 50,000 iratra lenne szükség, hogy az eddig beje-
lentett sürgős igényeket ki lehessen elégíteni. 

A konventi elnökség most tehát felszólítást intézett 
a kerületekhez oly czéíböl, hogy ezek fedezzék arányo-
san az igények lehető kielégítésének költségeit. A kerü-
letek mind igenlő választ küldtek, az erdélyi kivételével, 
a mely természetesen most nagy bajokkal küzködik. Most 
tehát valamennyire segítve lesz a bajon. De ez bizo-
nyára nem elég. Az egyházkerületek pénztárai is a sú-
lyos idők, a sokféle igény folytán nehéz helyzetben van-
nak ; kell hát, hogy a gyülekezetek és egyesek áldozatkész-
sége újból fellendüljön ennek a nemes czélnak érdekében. 
Itt is annak a jelszónak kell érvényesülnie: végig kitar-
tani ! Nem lehet, hogy az itthonlévők egy perezre is 
elfeledkezzenek azokról, a kikről gondoskodni elsőrangú 
és mindenekfelett való kötelességünk. Meg kell gondol-
nunk, hogy azok, a kik a halál torkában állnak, nem-
csak a testi eledelre gondolnak, hanem arra is, a mi a 
lélek megedzésére szolgál. 

De mindezeknél többet mond az a levél, a melyet 
nemrég vettünk Varga Sándor tábori lelkésztől, a mely-
ből adunk egynéhány részletet: 

„Az Egyh. Lap szerkesztőségének czímére a mult 
héten 22, tegnap pedig 8 lv-át adtam fel, mint a két 
utóbbi vasárnapon tartott istentiszteletünkön a katonák 
vallásos irataira begyűlt perselypénzt. Bizonyára kis ado-
mányaink meg is érkeztek azóta. (Igen, nyugtáztuk is! 
Szerk.) Bár volna alkalmam folytatólag is küldeni e czélra. 
Ép olyan örömmel tenném, mint a milyen nagy szomorú-
sággal látom, hogy a katonák vallásos iratainak anyagi 



forrása kiapadóban van vagy talán teljesen ki is apadt, 
En legalább két hónap óta egy fiizetkéhez sem tudok 
jutni, holott úgy a konventnél, mint a tiszántúli kerület-
nél jelentettem kérésem. Rendkívül sajnálatos ennek az 
akcziónak kimerülése. Számtalanszor van alkalmam meg-
győződni, mint takargatják katonáink legféltettebb, apró-
ságaik közt a hozzájuk jutott kis imakönyvet. Nem le-
hetne azt elég színesen leírni, minő öröm annak a szegény 
betegnek, ki idegen földön, sokszor merőben idegen 
környezetben hosszú hetekig sínlődik, egy-egy építő 
vallásos könyvecske s mint szívja lelkébe annak minden 
szavát. * 

De tovább megyek. Koszorúfüzeteink s az olyan 
szép munka, mint Csűrös füzete, nem kevés megbecsiil-
tetést szerez ref. egyházunknak másvallásúak előtt is, a 
kiktől — kivált mikor egyedüli magyar papként forgunk 
betegeink között — szintén nem tagadhatjuk meg a ke-
zünkben látott s kért füzetkéket. Hiszem is. hogyha még 
hivatalos alapjainkból áldoznánk is. csakhogy bőven ad-
hassuk ezeket a kipróbált vallásos termékeinket annak 
a sok testvérünknek, a kiknek kezébe még mindig nem 
jutottak el — az a befektetés még anyagilag is jó szá-
mítás volna. Mert ha valamikor, most alakul ki a mi 
vallásos iratainkat szerető s ha kell pénzért is kereső 
vevőpublikumunk. Hányan kértek meg, mikor még mó-
domban volt szüntelen ilyen füzetkékkel megrakodva 
járni kórházainkat, hogy a kapott füzetkéket ne kelljen 
átadniok az olvasmányokat összegyűjtő Schwestereknek. 
hanem magukkal vihessék családjuk körébe. Méltóztassék 
elhinni, elszorul az ember szíve, mikor látom, hogy nálunk 
minden sikerült akczió oly hamar pangásnak indul. F,s min-
dig átengedjük az alkalmas időt másoknak. A tavaszon még 
kath. kollégáim panaszkodtak, hogy nehezen juthatnak 
ilyesmihez, illetve az akkor velem együtt működők nem 
voltak olyan bőven ellátva mint én. Ma ők, a mint látom, 
dúsan fel vannak szerelve, de én üres kézzel járok. Szó-
val, igen kérem, vegyék hathatós pártfogásukba ismét e 
méltó, de úgy látom mostohává lett ügyet Nagyt. uram. 
Csak a régiekből kaphassunk; a kecskeméti imakönyvecske, 
a Harmatcseppek, a Hornyánszky által kiadott Kis éne-
kes és a Koszorú-füzetecskék mind nagyon, de nagyon 
alkalmas, mind áldott és drága ajándék, csak ezeket küld-
hetné kellő bőséggel küzdő fiainlmak egyházunk." 

íme. a sokat mondó sorok ! En azt hiszem, hogy 
lapunk olvasói körében visszhangra fognak találni. Ka-
rácsonyi ajándékot akarunk küldeni hős katonáinknak : 
fiaknak, apáknak. Aranyat és ezüstöt nem küldhetünk, 
ott erre nincs is szükség. A Jézus Krisztus nevében küld-
jük nekik azt, a mi megerősíti lelküket, hogy erősen 
megáll hassanak a hitben, a hősies önfeláldozásban. -
Kérünk sürgősen adományokat katonáinknak szóló val-
lásos iratokra! Ne mondjuk a sokat hallott kifogást: 
Mennyi kérő szózat, hány felhívás! Lehet-e, szabad-e 
megrestülniink a jótéteményben most és különösen akkor, 
mikor a mi hitünk cselédeiről van szó?! 

p. 

TÁRCZA. 

Farkas József emlékezete. 
X. 

Az ilyen ember morózus professzor nem lehet. Tanít 
és derültséget terjeszt az iskolában s az iskolán kívül. 
Csendes, egyenletes vidámságával (mely a jó szívnek 
megnyilatkozása) megnyer, leköt, ellentéteket kiegyenlít, 
összhangot teremt. Az ilyen embernek „kár megöregedni", 
az ilyen ember nagyon elkél minden körben. Nagy szük-
ség volt reá abban a respublikában is, a melyben az 
akkori tanárok és tanítványok együtt éltek. 

A hatvanas esztendőkben, a hetvenes években, sőt 
azon túl is három kiváló tanára volt a pesti theol. aka-
démiának : Ballagi Mór, Kováts Albert és Farkas József. 
A három tudós professzor egymást kiegészítette. Felfogás 
és temperamentum dolgában egymástól különböztek, de 
a harmónia közöttük mindig megvolt, Farkas József vi-
dámságával, minden ízében emberséges életnézetével tá-
mogatta azt a közszellemet, a mely a pesti theol. tanár-
kar kebelében évtizedeken át uralkodott s a mely annak 
kifelé is megfelelő tekintélyt, elismerést biztosított. Maguk 
a tanítványok jól ismerték professzoraik kvalitásait és 
ma, annyi esztendő múlva, nem érdektelen a régi tanít-
ványok (ma már tiszteletben megőszült férfiak) vissza-
emlékezéseit olvasgatni. „Hárman voltak, mondja a solti 
egyházmegye esperese, s minél távolabb vannak tőlünk 
időben, annál jobban kidomborodik a gárda nagysága." 
Mindegyiknek az egyéniségében, képzettségében volt 
valami, a másik kettőtől elütő, a mi az ifjúságnak a 
magatartását is befolyásolta. „A nagyhírű Ballagit óriási 
tudása és lelkes előadásáért mindnyájan tiszteltük, a 
kissé rideg Kovács Alberttől, e szigorú és kemény szé-
kelytől, nagy képzettségének elismerése mellett is, inkább 
feltünk. Farkas bácsit minden tanítványa nemcsak tisz-
telte, de mintha édesapánk lett volna, igazán szerette 

Az a három típus, a melyre ez a visszaemlékezés 
rámutat, többé-kevésbbé képviselve van ma is egyik-
másik tanítótestületben, de alig tévedne az, a ki állítaná, 
hogy a leggyöngébben épen az van képviselve, a melyet 
Farkas József képviselt hajdanában ott abban a kis 
respublikában. Nem hagyható szó nélkül, hogy az egykori 
professzor milyen jól tudta forgatni a szeretetnek fegy-
verét s tudta ifjait jószerével kötelességeinek határai 
között megtartani. Mikor erről szó van, ha nem épen 
valami roppant fontosságú, de a fiatal, forrongásban lévő 
emberek életére elég jelentékeny epizódok emlékének 
egész serege újul fel az egykori tanítványok emlékeze-
tében. Kicsiny, inuló dolgok, de a melyeknek nagy volt 
í\ jelentősége egykoron s a mélyekben azért tartoznak 
ide, mert bennük visszatükröződik a tanárnak jelleme, 
a ki övéi között valódi lelkigondozást, cura pasíoralist 
gyakorolt évtizedeken át. „Volt közöttünk, írja idevonat-
kozólag a solti esperes, egy jó, de könnyelműségéről 
ismeretes diák. Ez egy kollokvium alkalmával azt jeleli-



tet te: bocsánat, nem készültem. A tanár csak annyit 
mondott: jól van, legközelebb fogom kérni. Ám az 
ifjú ekkor újra csak azt mondotta: „még nem készül-
hettem". Farkas József szó nélkül másokat szólított, de 
óra után magához hivatta. Xagvon rövid ideig tartott az 
audienczia, annál feltűnőbb volt a delikvens mód nélküli 
sápadtsága. Ugyan mit mondhatott neki? Kérdésünkre, 
hogy megszidta-é, azt felelte, bárcsak megszidta volna ! 
Valami mást mondott, a mi neki csudálatosan fáj. Össze-
vissza ennyit mondott: már két ízben azt felelte nekem, 
hogy nem készült. Ezt személyes megbántásként már is 
megbocsátottam, de mondja meg őszintén : szabad-e így 
bánni velem? „A legközelebbin alkalommal, így egészíti ki 
tudósítását az esperes, kollokvált az itjú, ragyogó ábrá-
zattal, szépen; öröm volt hallgatni." 

Farkas József ismerte a deáki kebel mozdulásait 
és méltányolni tudta, veleszületett rátermettséggel és ta-
pintattal találta meg szívéhez a kulcsot. Akaratlanul, tud-
tán kívül közel állott hozzá, mert hiszen maga is fiatal 
volt' lélekben mindvégig. Ki ne emlékeznék szívből fa-
kadt egészséges nevetésére, a mellyel anekdotáit végezte, 
még akkor is, a midőn sírjához közelebb állott, mint 
gondoltuk ? 

Ismerte a fiatalságot, ismerte a kálvinista theologus 
szegénységét s rokonszenvvel fogadta a jókedvet, a mely 
a nélkülözéseket is fumigálni tudja. Évtizedeken át ott 
lakott a régi épületben, a „szeniori hivatal" szomszéd-
ságában s megérezte, ha odaát egy kis jókedv honolt, 
megérezte s osztozkodott benne. Mert a vidámság iránt 
fogékony szíve hamar nekilendült, különösen ha dal, 
vagy zene hangjai jutottak el hozzá. Még a legprimití-
vebb zene is kedvre deríté. Például egy időben felette 
lakott a második emeleten Somogyi Rudolf, a fizikának 
ismert, kimért modorú professzora, a ki minden zordon 
hajlamai mellett is hébe-korba zongorázni szokott. Farkas 
Józsefet a zongorának már a falon átszivárgó hangjai is 
vidámsággal tölték el; íróasztala mellett1 ülvén. „Ha So-
mogyi Rudolf úr, úgymond, zongorázik (mindig úrnak 
titulálta Somogyit, még leveleiben is, ha szóba került) a 
pennám úgy neki lendül, hogy alig tudom* megfékezni." 
Nos tehát, Farkas József szerette a dalt, a zenét. Mihelyt 
az ifjak ott a szomszédságban nótáztak, hegedültek, meg-
jelent a folyosón a professzor alakja, csendesen pipáz-
gatva élvezte a hangulatot, a melyet az ifjú kedvnek 
megnyilatkozása benne keltett. Néha napján át is ment 
a fiatal „kollegákhoz". Beült a tanterembe, mely egyúttal 
az „olvasó terem" büszke czímét is viselé azon oknál 
fogva, mert benne volt az a két-három lap, a mit az 
ifjak üres óráikban olvasgattak s lapozgatott ő is, egé-
szen elfelejtve, hogy ő már nem fiatal, beszélgetett, „ad 
vocéni" anekdotázott s szép hegedűszóban mondott el egy 
és más megszívlelendő dolgokat. „Csodáltuk, írja idevonat-
kozólag a gyúrói lelkész, hogy tudta minden cselekede-
tünket; szelíden figyelmeztetett, ha kellett dorgált. Köz-
vetlenül összekapcsolódott a tanítvány szíve az ő szelíd, 
jó ós türelmes lelkével." A hányan csak bőszéinek róla, 

a hányan csak reá visszaemlékeznek az emlékezetes 
órakra, barátságos beszélgetéseire, mindannyian más-más 
oldalról világítják meg alakját, de a visszaemlékezések 
mind rámutatnak arra, hogy helyét mint ember, mint 
professzor, veleszületett tapintattal, tökéletesen tölté be. 
Magánbeszélgetéseiről lévén szó, hadd álljon még itt 
néhány sor, a melyben a tanítvány hálája nyer kifejezést 
az egyházi professzor iránt, a kinek sírja fölött még 
virraszt az emlékezet és kegyelet: „Csudálatosan jó és 
bizalomgerjesztő tudott lenni. írják Nagykőrösről. A Kő-
rös-Kecskemét vidéki fiúknak ő volt a bizodalma. Ismerte 
tanárainkat, az itteni családokat, ezek szokásait, tréfáit, 
belső életét. Tréfásan kérdezősködött felölök s már mo-
solygott is hozzá. Kedves kapcsolat volt ez nekünk. Egy 
nagy város levegőjében, az otthontól elszakadva, e mel-
lett az ember mellett felmelegedtünk." 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

A skót theologusok száma alaposan megfogyott az 
ottani kötelező katonai szolgálat miatt, a mely alól ezek 
nem mentesek. Edinburghban a skót állam és az egye-
sült szabad egyházban mindössze 20 theologus jelent-
kezett. Ezért ott most egyesítették a háború idejére az 
egyetemi fakultást a szabad egyház új kollégiumával. 
Ugyanez történt Aberdeenben is, a hol az államegyház 
theologusai az egyetemen, a szabad egyházé az ottani 
kollégiumban tanulnak. Az így felszabaduló tanárok más 
egyházi munkát teljesítenek. 

A nemzeti egyház lelkészeinek feleségei Lausanne-
ban szeptember 12-én 88-an gyűltek össze koiiferencziára. 
Az előadók, kik szintén nők voltak, vallásos, társadalmi 
kérdéseket tárgyaltak. A gyűlést kitűnően szervezett 
énekkarok s énekek tették változatossá. Ennek a dán 
és norvég papnők által már régen szervezett gyülekezés-
nek bizonyára nálunk is meglennének a maguk mély 
és nagy áldásai. 

A genfi ifjúsági egyesület uj titkára. A míg Th. 
G-eisendorf, a régi titkár, az „internáltak Franczia Bizott-
ságának" elnöki tisztét tölti be,, az Ifjúsági Egyesület 
igazgatótanácsa ideiglenesen ú j titkárt választott. H. Ba-
dertschert, az egyesület régi tagját, a Keresztyén Diák-
szövetség volt elnökét, H. Badertscher német svájczi 
származású. Theologiai tanulmányait az Evangéliumi 
Theol. Fakultáson végezte. A mit róla hallottunk, mind 
nagyon biztató s hisszük, hogy mindenkoron nemes fel-
adatának magaslatán lesz. 

Rokkant theologusok és lelkészek. A német sajtóban 
nem régiben az a hír futott végig, hogy „a porosz egy-
házi kormányzatban úgy látszik hajlandóság nyil-
vánul az iránt, hogv oly theologiai hallgatókat, a kik a 
háborúban súlyosan megsebesültek, később ne alkal-
mazzon", mivel az ilyen sérülések a gyülekezetnél vissza-
tetszést szülhetnének. E híresztelések arra indították a 



brandenburgi kir. konzisztórium elnökét, thogy az ev. 
sajtóirodához a következő közleményt intézze : „A márka-
beli konzisztórium egy lelkészjelöltet, a ki mint tarta-
lékos hadnagy oly súlyosan megsebesült, hogy egyik 
lábát amputálni kellett, ordinálta (felavatta) és lelkészi 
állásba nevelte ki és hasonló esetekben máskor is ha-
sonlóképen szándékozik eljárni". Reméljük, írja a Chr. 
Welt, hogy nem lesz Németországban egyházi hatóság, 
a mely a haza védelmezőivel szemben e magától értetődő 
kötelességéről megfeledkezzék s hasonlóképen nem lesz 
német egyházközség, a mely ne tekintené megtisztelte-
tésnek. ha ily rokkant hős lesz á lelkésze. — Nálunk 
a budapesti!theol. akadémián hasonló eset történt: Szalay 
Aladár tiszthelyettes, a ki a harczmezőn mindkét szemét 
elvesztette, beállt theologusnak s az intézet tanári kara 
és elöljárósága a legnagyobb szeretettel fogadta őt körébe. 

A MI ÜGYÜNK. 

Lapunk mult számához mindazok részére, a kik 
előfizetésükkel hátralékban vannak, utalványokat mel-
lékeltünk. Kérjük előfizetőinket, hogy az utalvány 
szelvényén feltüntetett összeget szíveskedjenek lehető 
legrövidebb idő alatt beküldeni. Ezzel előfizetésük 
f. év végéig rendezve lesz s mi is eleget tehetünk 
ebben a válságos helyzetben hátralékos nyomdai 
kötelezettségünknek. _ 

A Kálvin-Szövetség választmányi ülése. Szövet-
ségünk választmánya nagyon látogatott gyűlést tartott 
november 12-én a theologia Ráday-olvasótermében, Petri 
Klek püspök és Bernát István elnökletével. A legutóbbi 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével kapcsolatban, az 
abban foglalt határozatok végrehajtásáról szóló jelenté-
seket hallgatta meg a választmány s az egyházi belhiva-
talnokok betegsególyző intézetének megvalósítása érde-
kében megindított mozgalom nagyarányú térfoglalását 
örömmel vette tudomásul. A januári konferencziának igen 
szépen sikerült emlékkönyve fölött elismerését fejezte 
ki a választmány. Örvendetes tudomásul szolgált a Lo-
sonczon rendezett májusi konferencziának minden vára-
kozást felülmúló sikere is. 13. Pap Istvánnak a Prot. 
Egvh. és Isk. Lap fölkarolása érdekében megindított 
mozgalom eredményeiről szóló beszámolója után, Fiers 
Eleket, a Szövetség utazótitkárát véglegesítette a választ-
mány ebbeli minőségében. Ezután dr. Kováts Istvánnak a 
januárban rendezendő újabb konferencziánkra vonatkozó 
előterjesztéseit tette magáévá a választmány. Második 
téli konferencziánk január 16—19-ig lesz. Az első három 
napra nemcsak a lelkészek, de komolyan érdeklődő világi 
híveink (férfiak és nők) is hivatalosak, a negyedik napi 
összejöveteleket azonban kizárólag a lelkészi résztvevők 
számára rendezzük. Bővebb részletekkel lapunk legköze-
lebbi számaiban szolgálunk. E mellett Szövetségünk a 
tél folyamán tizenkét vidéki gyülekezetünk körében elő-
adásokat tart aktuális szocziális problémákról, elsősorban 
a csecsemővédelem köréből. A Szövetség választmánya 
dr. Kováts István titkárnak azt az indítványát is magá-
évá tette, hogy nemzetünk és egyházunk jövőbeli szám-
beli erejének fokozása érdekében nagyobbarányú cse-
csemővédelmi munkásságot fejt ki. Ennek egyik eszköze 
gyanánt művészi kivitelű emléklapot ad ki sok ezer 

példányban, a melyek többek közt egyik legkiválóbb 
szakemberünk részéről a kisgyermekes anyák számára 
irandó „tíz parancsolatot" is tartalmazzák. Ezeket az em-
léklapokat ingyen bocsátja Szövetségünk minden ret'. 
lelkészi hivatal rendelkezésére, hogy a lelkészek a ke-
resztelés alkalmával minden szülőnek adhassanak abból 
egy-egy példányt. -A nagyobbarányú kiadások födözésére 
készséggel fogadunk adományokat, másfelől a tél folya-
mán nagyobb gyermekestélyt is tervezünk erre a czélra. 
Fiers Elek utazó titkár a nyaranként a nagykőrösi 
tanítóképző-intézetben és annak internátusában az ország 
ref. felekezeti tanítói számára, részben ingyenes, részben 
kedvezményes díjak mellett, rendezendő, egy-két hetes 
kurzusok eszméjét ismertette ezután. Az első ilyen tanítói 
kurzus 1917 nyarán lesz. Avégből, hogy Erdély háború 
sújtotta vidékei tanítóinak is lehetővé tegyük ezen a 
részvételt, erre a czélra deczember elsején este nagyszabású 
orgonahangversenyt rendezünk. Szövetségünk a világi 
elnök indítványára fölír a kereskedelmi miniszterhez, hogy 
a pornográfia termékeit tiltsa ki a vasúti pályaudvarok-
ról, hol többnyire serdületlen gyermekek árúsítják azokat. 
Hasonlóképen fölír a kormányhoz annak a méltánytalan 
állapotnak mielőbb való megszüntetése érdekében is, hogy 
a míg a legalacsonyabb rangosztályba tartozó állam?- és 
közigazgatási tisztviselők is a II. osztályon utazhatnak, 
addig az Erdélybe visszatérő lelkészek kénytelenek III. 
osztályon utazni. A Protestáns Irodalmi Társaságnak 
nyomda állítása tárgyában összehívandó tanácskozásaira 
Szövetségünk választmánya a maga részéről három tagját 
küldi ki. 

A Kálvin-Szövetség deczember 1-én este 6 órakor 
a Kálvin-téri templomban Tisza István gróf, Darányi 
Ignácz, Szilassy Aladár, Kenessey Béla és Petri Elek 
védnöksége mellett templomi hangversenyt rendez, erdélyi 
vallásos és nemzeti kultúruiunkája javára. A hangverse-
nyen közreműködnek: Szász Károly, a képviselőház al-
elnöke, Hubay Jenő hegedű-, Hammerschlag János or-
gonaművész, Sebeök Sári és Szemere Árpád, az Operaház 
tagjai. 

IRODALOM. 
Mentsük meg' a jövő nemzedéket. Háborús vonatkozású 

keresztyén tanítások az ifjúság érdekében. írta Uray Sándor 
debreczeni ref. lelkész. Ara 1 K. Debreczen, Hoffniai n és Krono-
vitz. 1916. 

» 
A melegszívű debreczeni lelkész, Uray Sándor for-

dul ezen könyvével a lelkészekhez, azzal a jó kíván-
sággal, hogy viseljenek gondot nyájaiknak nemcsak 
nagyjairól, hanem kicsiny báránykáiról is, fordul továbbá 
híveihez, a kik hallották élőszóból ezen beszédeket, hogy" 
megerősödjék szívükben olvasás közben a meghallott 
ige tanulsága. 

A jövő nemzedék megmentésére, tiszta keresztyén, 
igazán hazafias szellemben való nevelésére össze kell 
fognia minden hivatott tényezőnek. E tényezők között 
ott kell lennie a ref. lelkésznek is, a kinek a kezében 
ott van a legerősebb fegyver, az igéjének kétélű fegy-
vere. A személyes pásztori munka mellett a templom 
erejét is bele kell vinnünk ebbe a küzdelembe. Peda-
gógiai és napilapokban, egyházi újságokban napirenden 
van a panasz a serdülő ifjúság kétségbeejtő romlása, 



sőt egy részének züllése miatt. A városokban csak úgy, 
mint a falvakban a legénykék káros szellemben való nö-
vekedése rövidesen sok dolgot fog adni a rendőrségnek 
és csendőrségnek. A mennyire lehet, az előzetes óvó, 
mentő munkát meg kell kezdenünk. Uray Sándor a 
templomot járó szülőkhöz fordul evangéliumi igehirde-
tésével. Felmutatja előttük az örökké szép jelenetet: 
Jézust a gyermekekkel; szívükre köti az iskolai év ele-
jén a Jézus nagy missziói parancsolatából: elmenvén — 
tan í t sa tok— a reájuk, szülőkre háramló kötelességek 
teljesítését, a tanítók tiszteletét, 

Kedves és a ügyeimet mindvégig lekötő beszéd 
„A biblia és a jövő" czímű és az „Úr öröksége a fiak" 
czímű tanítás. 

Igazán építő, valódi evangéliumi keresztyén szel-
lemű beszédek Uray „tanításai". A szigorú kritika is csak 
külső szépséghibákat fedezhet fel rajta. Stiláris szem-
pontból mindegyik beszédre ráférne egy kis simítás, át-
dolgozás. Szinte érezzük a beszédeken, hogy a gondolat, 
az élet mint küzd a formával. Még szinte meleg a forma, 
csak nem szabályos, nem tökéletes, de lehetne azzá, Idő 
kellett volna hozzá. 

Frédikácziós köteteink között pusztán irodalmi szem-
pontból jobbakat találunk. De inkább a forma, a külső 
legyen gyengébb, mint a keresztyén tartalom ós jelleg. 
A kívánságunk persze ez: Valóban építő életet keltő, 
építő beszédek irodalmi színvonalú külsőben, művészi 
formában. —l. 

Háborús Adventünk. Imák három hétre. írta Kájel 
István felsőiregi ref. lelkész. Ára 1*15 K. Hoffmann és 
Kronovitz kiadása. Minden imádság előtt egy alkalmas 
bibliai lekczió van ; az egyszerű, meleg hangú, igazi evan-
géliumi, kálvinista jellegű imádságok is ezekhez igazod-
nak. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Előfizetési felhívás. Immár második kiadásában 
terjed el rövid két éven belül Fosdick E. H. „A Mester 
jelleme" czímű könyvének magyar fordítása, a mi leg-
jobb bizonysága ajánlható, elolvasásra érdemes voltának. 
Most ugyanennek a szerzőnek egy újabb, „Az imádság 
értelme" czímű, hasonló jellegű bibliai vezérfonalát ké-
szülünk kiadni. Jó szolgálatot fog tenni ez a könyv 
azoknak, a kik a háború tényei által ébresztett, vagy 
megerősített kételyekben keresnek maguknak támaszt, 
vagy akarnak másoknak segítséget nyújtani. A könyv 
deczember elején fog megjelenni. November 80-ig elő 
lehet íizetni rá fűzött példányonként 3 K, kötött példá-
nyonként 4 K beküldésével. Ezen a határidőn túl csak 
jóval nagyobb bolti áron kapható. Előfizetések, illetve 
megrendelések az alábbi czímre küldendők: Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség Budapest, VIII., 
Üllői-út 16/b. 

A vallásismeret elmélete. Theol. magántanári dol-
gozat. Irta : láss Vincze, dunántúli ref. püspöki titkár. 
Ismertetjük. 

Én vagyok a feltámadás ós az élet. Temetési 
beszédek (orácziók). Irta Pósa Péter cserépfalvi ref. lel-
kész. Ára 5 K. — Pósa Péter lelkészi szolgálatának 
10 éves jubileumára adta ki fenti, temetési beszédeket 
tartalmazó könyvét, A mint tíz éves szolgálatának termé-
kein végiglapozunk, a betűk mögött rokonszenvesen raj-

zolódik ki a szerző egyénisége. Nem nagy igényű s nem 
is túl változatos, fordulatos vagy eredeti gondolatokkal 
teli beszédek ezek, de egyszerű és tiszta érzés, evan-
géliumi szellem, nemzeti és társadalmi bajok helyes meg-
látása (gyermekhalandóság, tüdővész) jellemzik a jól 
felhasználható orácziókat. Ez a könyv nemcsak határjelző, 
hanem egyúttal bizonyságtevő is — komoly, nemes mun-
kában eltöltött tíz esztendő koporsó melletti magvetéséről. 

A/ Ú t szept.—okt. száma a következő gazdag tar-
talommal jelent meg: Csendes óra. „Ha valaki első akar 
lenni . . / (G. F.) Bízzatok! (R. L.) — Igehirdetés. 
Kultusz. A mi istentiszteletünk. III. Szimbolikus isten-
tiszteletek. (R. L.) — Vallásos nevelés. A konfirmácziói 
előkészítés czélja és lényege. (M. S.) — Gyülekezeti 
munka, pásztorkodás, belmisszió. Lelkipásztori munka 
egy falusi gyülekezetben. 2. Az ifjúsági munka alap-
vonalai. (I. L.) — Megbeszélések. Magunkról. (R. L.) 
A magyarázatos biblia. (R. L.) Nagy betegek úrvacso-
rával élése. (Dr. Gönczy Lajos.) Lelkészi értekezlet. (I. L.) 

Kalászok. Az igazi papné. (Sz. M.-né.) Egy régi tábori 
pap prédikáczióiból. (R. L.) — Irodalom. — Szerkesztői 
üzenetek. 

Az egyén viszonya a nemzethez czímen irt Gráf 
Elemér dr. szép eszméitető tanulmányt, a melynek tiszta 
.jövedelmét a Magyar Evangéliumi Diákszövetség Önkén-
tes-Otthonának ajánlta fel. Ára 90 fillér. Kapható a Diák-
szövetségnél (VIII., Üllői-út 16/b) és a Pfeiffer-féle könyv-
kereskedésben (Kossuth Lajos-u. 7). 

EGYHÁZ. 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület f. hó 14-én tar-
totta meg választmányi gyűlését Budapesten, a konventi 
székház zsinati termében. Daczára a nehéz viszonyoknak, a 
választmány tagjai nagy számban jöttek össze. Az ülést 
d. e. 10 órakor Baltazár Dezső püspök, az egyesület 
elnöke nyitotta meg meleghangú imádsággal. Utána dr. 
Szabó Aladár budapesti lelkész tartott mélyen járó biblia-
magyarázatot Máté 5 : 6. alapján. A tárgysorozat rendjén 
Baltazár elnök, megnyitóbeszédében kegyelettel emléke-
zett meg Hajdú Zsigmondról és Simon Ferenczről; az-
után pedig a tárgyalandó ügyek közül az egységes litur-
gia, a lelkészek anyagi helyzetének javítása és a katonai 
lelkészet rendezése ügyére hívta fel a választmány külö-
nös figyelmét. Mély sajnálattal emlékezett meg az oláh 
betörés következtében az erdélyi ref. testvéreket ért meg-
próbáltatásokról s jelezte, hogy a mint a veszedelem 
első pillanataiban a lehető legnagyobb szeretettel siettünk 
támogatásukra, úgy ezentúl is igyekezni fogunk szenve-
dett veszteségeik pótlására. Az elnöki megnyitó után 
Raffay Sándor budapesti ev. lelkész tolmácsolta az ev. 
lelkészegyesület testvéri üdvözletét; azután pedig Ignácz 
László erdélyi esperes köszönte meg a testvérkerületek 
ós az ORLE támogatását. Miután a tagokat számbavet-
ték, dr. Ferencz y Gyula tette meg titkári jelentését; 
majd pedig az elnök jelentette, hogy a miniszterek más-
nap délben fogadják az egyesület küldöttségét. Kovács 
Sándor számvevő a számadásokat mutatta be, a melyek 
szerint, bár a lelkészegyesületnél is igen tekintélyes a 
tagdíjhátralék, a pénztár állapota igen kedvező s az 
egyesületnek már módjában áll az is, hogy a hajdúbö-
szörményi Kálvineumot anyagilag támogassa. Kiss Fe-
rencz a Kálvineumról ós a Magyarázatos Bibliáról terjesztett 
elő jelentést. Az előbbire vonatkozólag a választmány azt 
határozta, hogy mindazon gyülekezetekbe, a melyek még 
nem adakoztak a Kálvineum javára, a nagyszerű in-



téznióiiy ismertetése czéljából egy küldöttet meneszt, 
hogy így még jobban kifejleszthesse áldásos munkáját. 
A Magyarázatos Biblia ügyében a munkatársak ismét 
összegyűlnek és a megjelent „próbafüzet"-re (Márk evan-
géliuma) adott vélemények, javaslatok figyelembevételével 
történik a nagy munka megvalósítása, Dr. Lenz Géza az 
egységes liturgia ügyében referált. Nagy figyelemmel 
hallgatott beszédében ismertette az úrvacsora lényegét és 
a vitás kérdések dolgát; egyhangúlag elfogadott .határo-
zati javaslata értelmében a választmány kifejezi ragasz-
kodását azokhoz a kérdésekhez, a melyeket a püspöki 
kar és a liturgiális bizottság a legutóbbi konventi gyűlés 
elé elfogadás végett beterjesztett. Bocsor Lajos a lelké-
szek anyagi helyzetéről, a nyugdíj és a lelkészválasztási 
törvény revíziójáról terjesztett elő határozati javaslatokat. 
Az elsőre nézve a javaslat a lelkészi fizetéseknek leg-
alább a középiskolai tanárokéval való egyenlősítését sür-
geti ; a lelkészválasztásra nézve a főkövetelmény: az 
5000 leieken felül való gyülekezetek külön paróchiákba 
való elosztása, a kellő ellenőrzés melletti próbaszónoklat 
engedélyezése és a választási visszaélések leküzdése 
czéljából a felsőség megfelelő befolyásának biztosítása. 
A nyugdíjtörvényre nézve a választmány javasolja," hogy 
a teljes nyugdíjigény a 35. szolgálati, illetőleg a 65-ik 
életév beálltával következzék el: az özvegyek a férj nyug-
díjának felét s minimálisan 1200 K-t. a félárvák 300, a 
teljes árvák 450 K-t kapjanak. A rendezetlen jogi hely-
zetű lelkészek ügyét ,Sörös Béla referálta; az előadása 
alapján elfogadott határozati javaslat a zsinatelőkészítő-
bizottság figyelmébe ajánlja azt. hogy a különböző alkal-
mazású lelkészek egyenlően rendes lelkészeknek tekin-
tendők. Minden lelkész a maga lelkészi jellegét valamely 
rendszeres gyülekezeti munkával tartozik kifejezésre .jut-
tatni és a lelkészek mindnyájan legyenek tagjai az illető 
presbitériumnak és egyházmegyei közgyűlésnek. A szép-
irodalmi la]) ügyét Nagy Yincze terjesztette elő; ebben 
a választmány az intézkedést az elnökség hatáskörébe 
utalta. A lelkészek és tanítók betegsegélyezésének esz-
méjét örömmel fogadja a választmány és meleg párto-
lással a zsinatelőkészítő-bizottsághoz terjeszti. Az 1917. 
évi ünnepélyes közgyűlésre nézve a választmány határo-
zata az, hogy annak idejét, programin ját az Ev. Lelkész-
egyesülettel egyetemben állapítja meg. A hosszú, 25 
pontból álló tárgysorozattal 9 órakor végzett a választ-
mány. Másnap délelőtt a háborús és családi pótlék ügyé-
ben a választmány tagjai a Raífay Sándor elnök vezeté-
sével megjelent MELE tagjaival együtt, a pénzügy- és 
kultuszminiszterhez mentek (a miniszterelnök távol volt). 
Egyik helyen Baltazár Dezső, a másikon Raffay Sándor ter-
jesztette elő a jogos kéréseket. A-válaszok biztatóak voltak. 

Az evangélikusok közgyűlései. F. hó 7-től 11-ig 
folytak le az evangélikus testvérek nagygyűlései. 7-én 
az Országos Lelkészegyesület (a MELE) tartotta közgyű-
lését a Deák-téri nagyteremben Raffay Sándor elnöklete 
mellett, Az elnöki megnyitó után Haypál Benő budai 
lelkész üdvözölte az ORLE nevében a testvéregyesületet. 
Gyürky Pál kishonti főesperes a lelkészi fizetésrendezés-
ről értekezett. Ott is nagy bajokat okozott a gazdasági 
helyzet változása folytán a terményeknek készpénzben 
való megváltása s így az előadó javaslata alapján új ter-
vezetet készítenek és terjesztenek az újból összehívandó 
zsinat elé. Draskóczy Lajos eperjesi theol. tanár „Szo-
cziális törvényhozásunk ismertetése és a bel misszió taní-
tása" Duszik Lajos szatmári lelkész „Szocziális felada-
taink", Korén Pál törökbecsei lelkész a „Kertészkedés 
felkarolása", Jahn Jakab kiskéri lelkész a Tartós béke" 
ezímen tartott előadást. A délutáni ülésen Jánossy Lajos 

komáromi esperes a katonai lelkészekről, báró Podma-
niczky Pál felsőszelii lelkész a belmisszió feladatairól és 
módjairól értekezett. A kerületi lelkészértekezletek munkáit 
Wagner Gusztáv Adolf. Pröhle Henrik, Madár Mátyás és 
Paulik János ismertették. — Ugyanaznap tartotta köz-
gyűlését az Egyetemes Gyámintézet Bognár Endre lovász-
patonai lelkész és Láng Lajos elnöklésével. A szokásos 
istentiszteleten Sztehló Gerő beszterczebányai lelkész pré-
dikált. A gyűlés főtárgya a segélyek kiosztása volt, 
A nagy szeretetadományt (6604 K) a cselibereki egyház-
nak adta. — 7 én és 8-án volt a Luther-Társaság köz-
gyűlése is Osztroluczky Miklós elnöklete molett. Érdemes 
a följegyzésre, hogy a társaság 51.000 K értékű iratot 
osztatott ki ingyen a katonák között. A 400 éves évfor-
duló alkalmából a Társaság megíratja a reformáczió tör-
ténetét és népirat alakjában Luther M. három főművét, 
A Társaság „Biblia-Társulat" megalakítását is elhatá-
rozta. — Az egyetemes közgyűlés 8-án nyílt meg és négy 
napig tartott. Báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő ós dr. Baltik Frigyes legidősbb püspök 
voltak az elnökök. A gyűlést megelőző istentiszteleten 
Raffay Sándor prédikált. Az egyetemes felügyelő lelkes 
megnyitóbeszéde után a gyűlés üdvözölte a távozó Gyu-
rátz Ferencz és a helyére választott új püspököt, Kapy 
Bélát, a ki gyengélkedése miatt nem volt fenn. A gyűlés 
egyik világi jegyzőjéül dr. Mikler Károlyt választották 
meg. Itt is tárgyaltak sérelmeket. Feltűnő dolog, hogy 
ma is megtörténhet az, hogy olyan községben, a hol ev. 
iskola is van. az evangélikusokat a róni. kath. iskola és 
paplak építéséhez való hozzájárulásra kényszerítik. Mikor 
szűnik már meg ez a középkorba illő dolog?! A gyűlés 
tárgysorozatának egyik kiemelkedő pontja volt az egye-
temi theol. fakultás kérdése. A gyűlés hosszú vita után 
Geduly püspöknek azt az indítványát fogadta el, hogy 
nem elégszik meg az egyetemtől különálló, hanem ezzel 
szerves kapcsolatba hozott theol. fakultással. A theol. 
akadémiák helyzetéről Bancsó Antal soproni igazgató 
referált. A nyugalomba vonult Csengey Gusztáv eperjesi 
tanár helyére dr. Deák Jánost választotta meg a köz-
gyűlés az ótestamentumi tanszékre. Itt is feliratot intéz-
nek a lelkészi szolgálatnak a nyugdíjigénybe való "beszá-
mítása érdekében. — A középiskolai jelentések során 
érdekes adat vol t /hogy az ev. főgimnáziumokban a mult 
tanévben 161 leánytanuló volt; a kőszegi felsőbb leány-
iskola leánygimnázium lesz; Szarvason tanítónőképző-
intézet alakul. Gyürky Pál nyugdíjintézeti ügyvivő jelen-
tése szerint a nyugdíjintézetnek több mint négy millió 
korona vagyona van. 122 lelkész. 240 özvegy és 100 
árva élvezi ennek áldásait, A gyűlés utolsó napján ha-
tároztak a reformáczió 400 éves megünneplése tárgyá-
ban. Az ünneplés napjai: október 28, 31 és november 4 
(tehát helyesen, nem egy napra összezsúfolva minden); 
istentiszteletek, ünnepélyes közgyűlések és iskolai ünne-
pélyek lesznek. Az egyházegyetem nov. 8-án ünnepélyes 
közgyűlést tart. Kiadják dr. Szelényi Ödön pozsonyi theol. 
tanárnak az „Ev. iskolák története" cz. művét. A köz-
gyűlés dr. Baltik Frigyes imájával ért véget. 

Kitüntetés. Örömmel értesültünk egyházi életünk 
egyik legkiválóbb és legrokonszenvesebb munkásának, 
Kálmán Gyulának, a külső somogyi egyházmegye espe-
resének kitüntetéséről. O felsége a király, hű szolgálata 
elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét ado-
mányozta neki. Melegen gratulálunk. 

A kecskeméti egyházmegye bíróságának időszaki 
tanácsa Takács József h. esperes és dr. Kiiry Albert 
gondnok elnöklete mellett f. hó 14-én tartotta ülését. 
A bíróság az évek óta összegyűlt 10 darab ügy közül 



9-et végzéssel vagy ítélettel intézett el. — Ugyanezen 
alkalommal bontotta fel a bizottság néli. Mészáros János 
és Simon Ferencz elhunytával megüresedett tanácsbírói 
és dr. Kovács Pál elhunytával megüresedett vil. főjegyzői 
állásra beadott szavazatokat. A lelkészi két tanácsbírói 
állásra Barsy László szabadkai és Veress István izsáki 
lelkészek, a világi főjegyzői állásra pedig dr. Joó Gyula 
kecskeméti jogakadémiai igazgató választattak meg. 

Lelkészvalasztás. Az alsószellősi (Xógrád m.) ev. 
gyülekezet Bolclis János selmeczbányai ref. s.-lelkészt 
választotta meg lelkészéül. 

Lelkészbeiktatás. Október hó 15-én iktatta be Biky 
Ferencz máramaros-ugocsai esperes a tekeházai új ref. 
lelkészt, Dencsházy Sándort, tíenkő Viktor utódját. Az 
új lelkész a mult évben a bázeli egyetemen folytatta 
tanulmányait. 

Belmisszió Debreezenben. Október utolsó vasár-
napján nyitotta meg Uray Sándor lelkész az általa ren-
dezett vallásos-estélyek 7-ik téli cziklusát a Kossuth-
utczai templomban. Á Kossuth-utczai templom is szűknek 
bizonyul az érdeklődők befogadására. Az első estélyen 
Kiss Ferencz egyetemi tanár imádkozott s Uray Sándor 
lelkész magyarázott bibliát, a melyben a legközelebbi 
jövő legsürgősebb feladatait vázolta. Sürgeti a vasárnapi 
iskola, ifjúsági egyesület, ifjúsági istentisztelet beveze-
tését, a konfirmáltak bibliával ellátását, minél több he-
lyen vallásos estély tartását, melytől a templomlátogatók. 
számának emelkedését reméli. 

Tábori lelkészek köréből. A hadügyminiszter a 
hosszú időtől fogva sikeresen működő Benedek József 
tábori lelkészt állásából felmentette. — Csighy Andor 
debreczeni tart. tábori lelkésznek érdemes tevékenysé-
geért a katonai parancsnokság dicsérő elismerését fe-
jezte ki. 

Amerikai magyar lelkész halála. Az amérikai 
magyar ev. egyházat nagy veszteség érte. Egy nagy 
vasúti katasztrófa alkalmával életét vesztette Váiyi Gusz-
táv detroiti magyar ev. lelkész, ki épen Cleveland felé 
volt útban, hogy neje számára a konzulátusnál a haza-
utazási engedélyt kieszközölje. Hivein kívül ifjú felesége 
s másféléves gyermeke siratja, 

A Statisztikai Haviközleinények augusztusi füzete 
ismét szomorú adatokban ad számot a népesség fogyá-
sáról. Házasságkötés volt a magyar birodalomban (Hor-
vátországot is beleszámítva) 4821 (1000 lélekre 2'6). — 
Élve született 26,676 (1000-re 14'6), halva született 541. 
— Meghalt 7 éven alul 12,834, felül 19,047, összesen 
31,881 (1000 lélekre esik 17'5). Augusztus hónapban 
tehát a népesség 5205-el (1000-re 2'9) fogyott. Ezekben 
az adatokban természetesen nincs benne a hadban el-
nemztek és meghaltak száma. Megdöbbentő a 7 éven aluli 
halálozások nagy száma. A szeptemberi statisztika az 
erdélyi menekülés miatt még szomorúbb lesz! 

A bibornokok. Érdekes kimutatást közölt nemrégen 
a bíbornoki kollégiumról egyik napilapunk, a mit a kath. 
papok lapja jónak látott kiigazítani. E szerint a statisz-
tika szerint a bíbornoki kollégiumnak 58 tagja van, kik 
szerzetek szerint így oszlanak meg: 29 olasz, 5 spanyol, 
5 franczia, 5 amerikai, 3 osztrák, 2 magyar, 2 német, 
2 angol, 2 portugál, 1 ír, 1 holland, 1 belga bibornok. 
E szerint az entente-államok képviselik a többséget 41-el; 
velük szemben a semleges államokba 10 ós a központi 
hatalmakra 7 esik. — Vájjon meddig dominál ennyire 
az olasz elem s ha most kerülne pápaválasztásra a sor, 
ki tudnák-e zárni a skrutiniumból nemzeti érzéseiket a 
különböző nemzetek bibornok-fiai ? 

Sikerült vallásosestély volt Kőbányán a máv. északi 
főmű hely telepi iskola tornatermében a következő műsor-
ral. Legenda a frontról, Szabolcska Mihálytól, szavalta 
Sehmidt Margit. Felolvasást tartott Takaró Gyula, a 
LXXX. zs.-t énekelte Halápi Sarolta és Szelepesényi Lí-
dia. Reformáczió emlékünnepén Szuhay Benedektől, sza-
valta Gál István. Oh j ö j j e t e k . . . szólóban énekelte Ha-
lápi Sarolta. Bibliamagyarazatot tartott Sípos Mihály. 

Egy kishirdetés . Lapunk egy vidéki barátja egy 
a B 11.-ból kivágott kishirdetést küldött be hozzánk. 
Ebben egy ref. lelkész, a ki magát, mint a jog- és állam-
tudomány doktorát, mint századosi ranggal bíró, 12,000 
K-t élvező tábori lelkész mutatja be, nősülés czéljából 
kér ajánlatot, Elmondja, hogy a zajos frontszolgálat után, 
most „nyugalmas és zavartalan" (sic!) élet: kórházi szol-
gálat jutott osztályrészéül és a háború után is fényes 
jövőt ígér, mert, mint mondja, ezután a hadbírósághoz 
téteti át magát, Mindezekért ellenértékül csak szerény 
40—50,000 K hozományt kér. — Valóban figyelemre 
méltó hirdetés! Ajánljuk az illetékes felsöségek figyel-
mébe. Alaposan utána keli járni, ki élvezi most lelkészeink 
közül ezt a „zavartalan, nyugalmas" életet egyházunk 
azilumában ; és talán nem ártana egy kissé megzavarni 
ezt a kellemes, hozományvadászásra is időt engedő nyu-
galmat ! 

Adományok. Az erdélyi menekült lelkészek részére 
az ó-budai ref. egyház 17'50, a szadai 144, a gödöllői 
35, Ádor Sándor kői lelkész 6, Czanik Árpád Budapest 
10 K-t, a vak katonák bibliáira Fráter Zsóíi Budapest 
újból 20 K-t küldött. 

ISKOLA. 

Az egyetemi hallgatók száma. A budapesti kir. 
magyar tudományegyetemen az 1916/17. tanév I. felére 
összesen 3913 hallgató (a mult tanévben 3889) iratkozott 
be. Az egyes karok között ez a szám így oszlik meg: 
a hittudományi karra beiratkozott 92 hallgató (tavaly 94), 
a jog- és államtudományi karra beiratkozott 1248 (tavaly 
1434), az orvostudományi karra 1538 (tavaly 1425). a 
bölcsészettudományi karra 958 (tavaly 860)' ós a gyógy-
szerészi tanfolyamra 77 (tavaly 76) hallgató. így tehát 
a folyó tanfélévre 24 hallgatóval több iratkozott be, mint 
a mult tanévben. A beiratkozott 3913 hallgató közül 1073 
(tavaly 780) nő hallgató és pedig a jogi karon 139 (ta-
valy 118), az orvostudományi karon 426 (tavaly 277), 
a bölcsészettudományi karon 465 (tavaly 357), a gyógy-
szerészi tanfolyamon 43 (tavaly 28). A nőhallgatók száma 
tehát az idén 239-el több, mint volt a mult tanévben. 

A kolozsvári tlieologusi fakultásra 24 theologus 
jelentkezett felvételre. A mult hó 9-én tartott megnyitó-
ünnepélyen azonban mindössze 9-én vettek részt, Bizony 
szomorú idők! 

A debreczeni kollégium igazgató-tanácsa f. hó 
8-án tartott ülésén, a melyen dr. Baltazár Dezső püs-
pök és gr. Degenfeld József elnökölt, Az alkalmazottak-
nak drágasági és felemelt családi pótlékot szavazott meg." 
Tárgyalták azt a javaslatot, hogy a lelkészképző igazga-
tója együtt lakjék és étkezzék a theologusokkal, mint 
nálunk Budapesten. A javaslatot a felső oktatási intézet 
tanácsához tették át részletes tervezet kidolgozása czél-
jából. A tanítóképző-intézetben a következő tanévben a 
3-ik párhuzamos osztály is megnyílik. 



' EGYESÜLET. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület, mint erről mái-
több ízben megemlékeztünk, nagy szolgálatot teljesített 
az erdélyi menekültek segélyezése körül. A fasori ref. 
paróchiális teremben naponkint több, mint 200 menekült 
számára terítettek asztalt több héten át az egyesület és 
a paróchiális kör buzgó asszonyai Szilassy Aladárné e. 
elnök vezetése mellett. Mult héten 15-én volt az utolsó 
ebédosztás, a mely alkalommal megható volt a kölcsönös 
búcsúvétel. A szegény menekültek nevében egyik erdélyi 
lelkész mondott hálás köszönetet a szeretet- és figyelem-
mel teljes szolgálatért. 

A szatniár líemetii Lorántffy Zsuzsámul egyesület 
meghívta vendégül a Debreczeni Prot, írod. Társaságot, 
mit ez utóbbi szíves örömmel fogadott. Deczember első 
vasárnapján fognak eleget tenni a meghívásnak, mely 
alkalommal Szatmáron dr. Baltazár Dezső püspök pré-
dikál, dr. Tankó Béla egy. tanár pedig értekezést tart 

GYÁSZROVAT. 
Szabó Lajos, a pátyi ref. gyülekezet 56 éven át 

volt lelkipásztora folyó évi november hó 13-án reggel, 
életének 83-ik évében, hosszas szenvedés után csendesen 
elhunyt. 

Papp László borsii ref. lelkész életének 35. évében 
hosszas szenvedés után elhunyt. 

Tömöry Jenő debreczeni ref. tanító szept. 15-én 
Wippachnál hősi halált halt. 

Id. Fíileki Kovács Mihály túrkevei nyug. ref. 
tanító f. hó 6-án, munkás életének 84-ik, boldog házas-
ságának 54-ik évében hosszas és súlyos szenvedés után 
elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Sz. Ó. H—k. Bosszantó tévedés történt, H—t a hadiszíntér 

területén lévőnek vélte az ixpediáló. — M. K. M—r. A két 
aktuális czikk miatt a jövő számban. — Lapunk 37., 42. és 43. 
számai elfogytak, kérjük azokat az előfizetőinket, a kik a lapot 
nem gyűjtik, hogy ezeket a számokat szíveskedjenek hozzánk 
költségünkre beküldeni. 

Felelős szerkesztő : B. Pap I s tván . 

HIRDETESEK. 

E R Z S É B E T H I R Á L Y N E S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mull évben ú jonnan épült minden modern 
kényelemmel felszereU hatemele tes házzal bővült . — Szoba-
íírak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

PAPI ES POL-
GÁRI 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 f l ® MP EBRESZTO 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 
Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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 

J magyar nemzet hatalmas gon-
® dolatát. 
® Előfizetéseket elfogad és mutatvány-
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: 

Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. 

® ® 

® ® ® 

® ® 

® 

® ® ® 

® ® ® 

® 
® 
® 
® 

® ® 

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® ® ® 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Beformtitus Kis EneMönyu 
katoná ink 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 - 2 2 fillér 

Kérjük a nagytiszteletű 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 : 

Í00—500 példányig darabja 20 fillér 
500-1000 „ „ 18 „ 
1000 példányon feliil darabja 16Va„ 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
k ö n y v k i a d ó h i v a t a l a 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



Első magyar villamos erőre berendezett hangszargyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. k i r . zeneakadémia, színházak, hadsereg, műveszek stb. szál l í tó ja. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőhár-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speczialistrt: 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 ós 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesseg minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk 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 6kor.-tól följebb. 

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 iSOO-baii. Igazgatóság: 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére ;i legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgát az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 2.550,540 — K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000 — K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832,000 — K 
Biztosított érték tűzben 1915. évben 1000.000,000 — K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet állománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - T á r s u l a t B u d a p e s t , 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. 

Legkedveltebb háborús imádságosKönyv. 
Rövid idö a la t t 1 0 - l k bővített k iadásban jelent meg 

Szolnohy Gerzson 

H á b o r ú s idők i m a d s á g o s h ö n y v e 
hadbavonultak és azok családja s z á m á r a . 
A gyönyörű költői szép nyelven, mélységes áh í t a t t a l , 
rendkívül körül tekin tő gondossággal megír t imádsá-
goskönyv messze, magasan kiemelkedik minden ed-
digelé megjelent ilyen i r á n y ú m u n k a fe le t t és meg-
nyug ta tóan elégíti ki minden i r á n y b a n a k ívánalma-
ka t . — Tartalmaz : A háború minden viszonyára alkalmas 
14 hétköznapi és vasárnapi, 16 hadbavonultak, 25 hadba-
vonultakért mondandó imádságot, ÍJ liadbavonultak elhalt 
hozzátartozóikért és elesett hadbavonultakért mondandó 
imádságot, zsoltárokat és dicséreteket. Tisztelettel kérjük a 
nagytiszteletű lelkészi kart, hogy ezen kiváló és hézagpótló 
imakönyvre a hivek figyelmét felhívni kegyeskedjenek. — 
A most már kibővítet t , 176 oldalra t e r jedő 12 Va X 8 em. 
nagyságú, zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti 
á r a díszes vászonkötésben 120 K, 10 d rb vételnél 
«M> f, 25 drb vételnél 90 f , 50 drb vételnél 84 f, 100 
drb vételnél 78 f, 500 drb vételnél 72 f, 1000 drb vétel-
nél (»5 f. Portóra egyes pél 'ányok megrendelésénél, ha a 
pénz előre küldetik, 10 fill. küldendő. — Megrendelhető: 

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 

H AN 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. 



STERN JÓZSEF 
cs. és Kir. udv. szállító Budapest, IV., Kálvin-tér 1 

Állandóan nagy saJ'át készítményű női » O* p w P« r 1 í 1 r 

. # térti- es gyermekteher-
r a m a r ! nemitekből, asztalnemű, 

törülköző, z s e b k e n d ő , 
ágynemű és harisnyák-
ból, valamint 

menyasszonyi kelengyékből 

Ú J D O N S Á G ! 
Hol van megírva? 

SegédHönyv ismertebb bibliai helyeK megtalálásához 

Bibliai egyezményes szövegtár 
TöbbeK Közreműködésével készítette 

Dohányos János 

A Mester jelleme! 
Vezérfonal bibliatanulmányozó HöröK és magánosok 

számára 

írta Fosdick E. H. 

Fordította ifj. Victor János 

Második kiadás 

• y 

Ara 4 korona Ara 2.50 korona 
• 

Kaphatók Kókai Lajos könyvkereskedőnél 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3. sz. ^ Z T ^ S r ^ V t ^ f . 

i— 
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 1 6 0 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZhl SK01AI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr . 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr.t 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

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, nyolczád oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Vezérczikk : A király.^. — Második c z i k k : Bibliafordítás. Dr. K. I. — H a r m a d i k c z i k k : Egy-két szó a 
protestáns sajtóról. Gyökössy Endre dr. — K r ó n i k a : Érzékenykedés. Meglepetés. Mit vesztett a budapesti ref. 
egyház? A pozsonyi Erzsébet-egyetem. — T á r c z a : Farkas József emlékezete. XI. Dr. Pruzsinszky Pál. —- Bel-
fö ld : Református katonák lapja. Dr. Molnár Jenő. Lelkészértekezlet Kiskunfélegyházán. — A mi ügyünk . — Iro-
dalom. — Egyhá,z. — Iskola . — H i r d e t é s e k . 

idegenkedések 
tőlünk. Ki gondolta 

A KIRÁLY. 
Itt ezen a helyen emlékezünk meg arról az 

életről, a melynek elmulta olyan mély és igaz gyászba 
öltöztette a lelkek millióit. Milyen hosszú, milyen 
csodálatos élet volt! Valamikor nagyon távol volt 
tőlünk; a télreértések, kölcsönös 
egész tengere választotta el 
volna akkor V. . . . De az örökkévaló Király gondo-
latai nem emberek és földi királyok gondolatai. 
Meg sem álmodott események viharai korbácsolták 
szét a mélységes, elválasztó vizeknek özönét és egy-
másra találtak, kezet foghattak egymással azok, 
a kiknek isteni rendelés szerint egymás mellett volt 
a helyük és a kiknek egyesült erővel kellett alkotni, 
építeni, hogy ennek a nemzetnek uj élete szebb és 
dicsőbb legyen a réginél. Valóban, ha a kezdetre 
és a végre gondolunk, ha képzeletünkben áttekint-
jük a hosszú élet ós uralkodás eseményeit, álmél-
kodással teljes lélekkel kell mondanunk az igét: 
Mely igen kikutathatlanok az 0 ítéletei és kinyo-
mozhatlanok az 0 utai! 

Most még olyan közel vagyunk az elköltözött-
höz ; sok mindent látunk még homályosan s mint-
egy tükör által, de mégis annyit tudunk már most 
is, hogy a mult évtizedeket a „nagy korszak" néven 
nevezi majd a történelem. A hibák, mulasztások, 
a melyek a nemzeti élet fejlődését gátolták, mind 
kisebbeknek fognak feltűnni azok mellett, a kik a 
nagy, csodálatos le ndiiletet és fejlődést lehetővé tették. 

De nemde természetes, hogy mi e helyen első-
sorban arra is gondolunk, hogy elhunyt királyunk 
hosszú uralkodása alatt milyen utat tett meg és hol 
áll most egy nagy élet zárókövénél a mi egyházunk. 

Járta ez is a megpróbáltatások tövises útjait, de 
most ott áll az igazán és mélyen gyászolók sorá-
ban, mert volt neki is része a megértés, az együttes 
építés nagy örömében. A jövő történetírója majd 
meglátja, hogy a mi magyar ref. Sionunk ekkor 
épült ki és ekkor foghatott hozzá a szebb és dicsőbb 
jövő alapjainak lerakosgatásához. 

Van okunk a gyászra, van arra. hogy köny-
nvező, aggódó lélekkel tekintsünk a jövőbe. Hi-
szen úgy rendelte az isteni Gondviselés, hogy most 
ne csak a J íMénségben* csendesen elhunyt, agg 
királyunkért g^Msoljunk, hanem azoknak ezreiért 
is, a kik az ő parancsára hagyták el otthonukat, 
családi tűzhelyeiket. De nem gyászolunk mint olya-
nok, a kiknek reménységük nincsen. Nagy kérdő-
jelek, a bizonytalanságok sötétje előtt állunk. De 
bízunk sokat megpróbált nemzetünk Isten által meg-
szentelt életerejében, bízunk, hogy bár fogyva, de 
meg nem törve érjük meg a nagy vér- és tűz-
keresztség után nemzeti és egyházi életünk újjászü-
letését. 

Meghalt az öreg király, fájó, gyászoló szívvel 
kísérjük el lélekben oda, a hova porladó testét el-
helyezik. Ott pihen majd a mellett, a kinek lelkét 
az övével együtt itt a földön annyi éles tőr hatotta 
át. Vége a földi dicsőségnek és szenvedésnek, el-
jött az elköltözés ideje; nagy harczot harczolt, nehéz 
volt futása ; az ő hite és a mi hitünk szerint legyen 
az övé az Elet koronája! 

Es jön utána a másik, az i f j ú király. Hódoló 
tisztelettel köszöntjük jövetelét és kezeinket imára 
kulcsolva mondjuk: jöjjön vele áldás, jöjjön a 
nagy Király, a dicsőség, a békesség, az el nem 
muló Élet Fejedelme ! p. 



BIBLIAFORDÍTÁS. 
Nagy csodálkozással pillantottuk meg a „Budapesti 

Hírlap" november 12-iki számának vezetőhelyén ezt a 
czímet. Csodálkozva kérdeztük: hogy került ez erre a 
helyre, a hol a napi politika vagy a világháború kérdéseit 
bonczolgatják nap-nap után? Már az első hasáb végén 
megleltük a magyarázatát: dr. Masznyik Endre kartár-
sunknak a főszerkesztőhöz írt levele kapcsán. 

A levél érdemes arra. hogy Lapunkban is nyoma 
legyen. Sietünk megjegyezni: távolról sem azért, mintha 
örvendtünk volna annak, hogy ez a levél ott megjelent! 

A levél, néhány szó kihagyásával, így szól : 
„Az Új Testamentom első füzetét itt nyújtom . . . 

Utolsó nagy munkám . . . a reformáczió négyszázados 
emlékünnepére készült, de, azt hiszem, minden magyar 
keresztyént érdekelni fog, mert szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy ez a bibliafordítás irodalmi esemény-
számba megy. 

A kik ugyanis nálunk eddig Bibliát fordítottak, a 
betű szerint való inspiráczió dogmája alapján állva, betűt 
fordítottak. Ez az oka1 hogy magyar fordítás nincs. 
A betűk magyarul hangzanak, de a lélek idegen . . . 

En a betűkben élő lelket akarom megszólaltatni a 
ma magyar nyelvén. Az első kiadásnál még óvatosan, a 
másodilmái azonban lerázok majd minden hagyományos 
nyűgöt . . . Méltóságod volt az. a ki „A szép, mint fensé-
ges" munkácskámat 1881-ben bemutatta a magyar közön-
ségnek. Méltóságod volt az, a ki „Pál apostolom "-mai föl-
magasztalt: legyen Méltóságod az, a ki engem élbúcsúztat 
„Új Testamentom "-ómmal a magyar közönségtől." 

Azt hisszük, szükségtelen bővebben fejtegetnünk, 
miért nem örvendtünk, a mikor ezt a levelet egy napilap 
vezetöhelyén kellett végigolvasnunk. E^y egyházi lap 
hasábjain se olvastuk volna valami n a g ^ l e l k i gyönyö-
rűséggel ! Ugyanis távolról sem az a lélek szól belőle, 
a melynek a bibliafordítás szent munkájára vállalkozónak 
egész lényét el kellene töltenie. Miközben a legélesebb 
bírálatban részesíti eddigi bibliafordításainkat és meg-
állapítja vállalkozásáról azt, a mit talán másnak illett 
volna megállapítani afelől, elárulja, hogy hiányzik belőle 
a bibliafordítás felséges munkájához az az egyik legfőbb 
kellék, a mit a B. H. főszerkesztője is — igen helye-
sen — nyomatékosan hangsúlyoz: az emberi elme alá-
zatossága és maga alá rendelése, más szavakkal: a 
legnagyobbfokú szerénység. E nélkül lehet valaki a 
legkiválóbb tudós, kezelheti a legmesteribben nyelvünket: 
arra azonban nem vállalkozhatik, hogy az isteni izenet 
tiszta csengésű, hamisítatlan visszhangja legyen száz- és 
százezer lélek számára ! 

Már Masznyik előfizetési fölhívása is kisebb-nagyobb 
megütközést keltett erre is, arra is. Nem is lehet némi 
megütközés nélkül elsiklanunk az ilyen-fajta „odaveté-
sek" fölött: „A jó ö r e g . . . Károli Gáspár kiszolgált." 
— „Ma már nincs Károli Bibliánk. A mi van — az a 
senki Bibliája." — „Ez a munka . . . lehet jó vagy 
rossz is, — azzal nem törődöm— „Odateszem a közös 
oltárra: engesztelésül minden vétkeimért!" 

Előfizetési fölhívásának — hiába szépítgetnék a 

dolgot — némi reklám ize van, bár azt mondja, hogy 
„nem a magam hiú dicsősége vezérel a szándékomban" 
— „harmincznégy esztendős theologiai tanári működé-
semnek utolsó gondosan érlelt gyümölcse" kiadásában. 
Sőt, a mi szintén alig volna megengedhető ilyen vállal-
kozásnál, szerény véleményünk szerint egy kis üzleti 
szaga is van. Tudtunkkal drága füzetes vállalatban még 
nem jelent meg bibliafordítás. Mikor készen voltak vele, 
kiadták. Előfizetési fölhívást se szoktak kiboesájtani 
bibliafordításhoz és tíz előfizető után sohasem ígértek 
még tiszteletpéldányt! Hagyjuk ezeket holmi regénykiadó 
vállalatok számára, de tartsuk távol a mi legdrágább 
kincsünktől: a Bibliánktól! 

Máskép kellett és lehetett volna Masznyik Endrének 
nagy munkájához látnia, ha csakugyan „nagy lelki ví-
vódás után" fogott ahhoz ós valóban „a Lélek vitte és 
kényszerítette reá". Önkéntelenül eszünkbe jut, hogyan 
látott hozzá Károli Gáspár a maga, Masznyik szerint 
„kiszolgált" bibliafordítása kiadásához. A fiatal Szenczi 
Molnár Albert ép abban az esztendőben ment tanítójával, 
Szabó Farkassal Gönczre, a mikor ott Károli Gáspárt 
és iskolamesterét, Pelei Jánost a bibliafordítás nagy 
munkája foglalkoztatta szünet nélkül, éjjel és nappal. 
Az ifjú lelkében mély nyomokat hagyott, a miket ott 
hallott ós látott. Ezeket meg is örökíti Hanauban 1608-ban 
kiadott „Szent Bibliá"-ja Dedikatio-jának 5. lapján. 
Leírja, „mily nagy isteni félelemmel és böcsületességgel 
kezdett az első kibocsátáshoz a becsületes Károli Gás-
pár". Arról is megemlékezik, hogy előtte állott egyszer, 
a mikor arról tanácskozott iskolamesterével, hogy össze-
hivatja az esperességéhez tartozó lelkipásztorokat közön-
séges könyörgésre az elkezdett dolognak jó előmeneteléért. 
Majd arról szól, hogy „mikor már a könyv nyomattatnék 
is, egynéhányszor hallottam, hogy fohászkodván, ígyen 
szólott: Csak az Isten addig éltessen, míg ez Bibliát 
kibocsáthassam s kész leszek meghalni és Krisztushoz 
költözni". Kívánsága teljesült, azután csakugyan Krisz-
tushoz költözött az agg pásztor . . . 

Micsoda más érzés fog el minket, mikor ezt olvas-
suk, mint Masznyik levelének és előfizetési fölhívásának 
olvasásánál! Mennyivel szívesebben vettük volna, ha ér-
demes kartársunk is ilyesféle fölszólítással fordult volna 
mindnyájunkhoz. Mily örömmel kulcsoltuk volna véle 
együtt mi is imára kezünket, hogy a ma magyar nyelvén 
írt Újtestamentummal ajándékozhassa meg csakugyan 
nemzetünket! 

Ámde e helyett — nagy fájdalmunkra — azt kell 
éreznünk, hogy épen ez az imádságos lélek hiányzik 
belőle s a mi ezzel kapcsolatos: a mélységes alázatos-
ság. Ilyen körülmények közt pedig hiába emlegeti, hogy 
a többiek csak szavakat fordítottak: félünk, hogy ő is 
csak szavakat fog fordítani, a Szentírás lelkét azonban 
nem tudja megszólaltatni. Az Isten igéjének, az Atva 
hívogató szavának titokzatos halk hangjait csak az alá-
zatos lélek sejtelmes ösztöne hallja meg. érti meg és 
tudja tovább adni, a mint a titokzatos forrású szél halk 



zizegését is csak az eolhárfa érzékeny húrjai tudják 
fölfogni és visszaadni. A bibliafordításhoz nem elég sok 
tudás; nem elég egy munkában eltöltött élet solf-sok 
eredménye sem: ezek talán elégségesek a gyümölcs 
„gondos ápolásárade megértetésére már nem! Ehhez 
az imádság vizében gyakorta megfürdő hívő lélek nagy 
alázatossága kell. Ez a titokzatos erejű gyümölcsöző 
meleg napsugár! 

Az Isten igéjének a hirdetéséhez is sok alázatosság 
kell, hát még ahhoz, hogy valaki az egész Újtestamen-
tumot új fordításban adja népünk százezreinek kezébe s 
azok az ő lelkén keresztül liallják meg Isten öröniize-
netét. S ha azt valljuk, hogy senkise mehet föl a szó-
székbe a nélkül, hogy elfogódottság ne venne rajta erőt 
és ne kérné Isten segedelmét, mennyivel inkább elvár-
hatjuk ezt egy bibliafordítótól! -S mivel ezt a lelket nem 
érezzük ki Masznyik soraiból, félünk, hogy fordítása 
— sem első, sem kilátásba helyezett második kiadásá-
ban — nemcsak a mának, de a holnapnak se lesz a 
Bibliája! 

Végtelenül sajnáljuk, hogy a különben részünkről 
is oly nagyrabecsült kartársunk vállalkozásáról mind-
ezeket el kellett mondanunk és mondandóinkat nem önt-
liettük olyan édes labdacsokba, mint a B. H. főszerkesz-
tője, a ki laikusoktól valóban szokatlan tapintattal és 
érzékkel szólt ehhez a kérdéshez. Nem holmi beteges 
kegyeskedés, hanem „a Lélek vitt és kényszerítettu minket 
is erre. Idézett leveléből és felszólításából ugyanis azt 
kellett kiéreznünk, hogy elfeledte a modern élet porától 
nem egészen ment saruit leoldani, mielőtt a legszentebb 
helyre lépett s Isten örömizenetének hivatásos tolmácsa 
kívánt lenni száz- és százezer magyar lélek számára! 
Ezt — bármennyire fájlaljuk — nem hagyhattuk szó 
nélkül. Dr. K. I. 

EGY-KÉT SZÓ A PROTESTÁNS 
SAJTÓRÓL. 

— Reflexiók dr. Gesztelyi Nagy László czikkéhez. — 

A magyar protestáns világ öntudata ébredezni kezd 
s valósággal reneszánszát akarja előkészíteni a magyar 
református egyház is. Csak az a kérdés: van-e elég 
aczél ereje újjászületéséhez? Mert az kétségtelen, hogy 
jófejű, modern harczi bárdok forgatására tudással fölké-
szült emberei vannak bőven. 

Egyelőre örvendetes az is, ha meggyőződünk arról, 
hogy reneszánszunkat elszántan — akarjuk. Ha meg-
győződünk arról, hogy a mai sokmindenakarás nemcsak 
ünnepi felbuzdulása az egyházmegyék ós egyházkerüle-
tek papi és világi rendből alkotott vezérlő testületeinek, 
hanem az egyházmegyék ós egyházkerületek gyűléseiből 
kizengő szónokiások és kihömpölygő határozatok az élet 
fogaskerekébe akarnak logikus határozottsággal bele-
kapaszkodni, hogy — belőlük is élet fakadjon. Még 
pedig protestáns élet! 

Mindenesetre jó jel, hogy szinte sóvárgó akarással 
akarja ma már minden valamit jelentő protestáns ala-
kulás, testület — kisebb ós nagyobb egyaránt — a pro-
testáns egyetemes sajtót. Azaz, a minden protestáns 
magyarnak szerkesztett — lapokat. 

Valóban az egyetemes sajtó — természetesen a leg-
magasabb színvonalon dolgozó, küzdő, harczoló sajtó — 
ma a szellemi élet modern közlekedési eszköze. Az egye-
temes protestáns sajtó lehet csak a mi protestáns szel-
lemi életünknek gépkocsija és repülőgépje, a melyre fel 
kell szállanunk, ha nem akarunk lemaradni az élet kö-
nyörtelen versenyében. 

Valóban, nemes irígykedéssel, nagyszerű versengésre 
ingerlő felbuzdulással nézhetünk a katholikusok egyre 
magasabb erkölcsi, irodalmi, kritikai és politikai szín-
vonalra emelkedett „Alkotmány"-ára, a minden szépiro-
dalmi lappal bízvást versenyezhető „Elef -ére , a bámu-
latos virtuóz művészettel szerkesztett „Zászlónk"-jára, a 
diszkrét, minden rezdülésében irodalmi és művészi ízlést 
árasztó „Nagyasszonyuk"-jára. 0h ; nem évekkel, hanem 
évtizedekkel előztek meg bennünket a katholikusok. 

Mi gyalogösvényeken bodor lustöt eregetve, régi 
nótákat fütyörészve kutyagolunk ma is az apostolok tisz-
tes lovain, a modern szellemi élet káprázatos világában, 
míg a katholikusok gyorsvonatok sebességét megszégye-
nítő automobilokkal száguldanak el mellettünk, szédítő 
repülőgépeken röpködnek felettünk s mi, jámbor gyalog-
járók, sóhajtozva nézünk a gyalogúiról utánuk. Legfel-
jebb bánatunkban búzavirágot tűzünk kalapunk mellé. 
Ez is valami. 

De ez így mégse maradhat tovább. 
Egyetemes protestáns sajtót kell teremteni, a hová 

le kell kötni a protestáns írók nagy talentumú táborát. 
Tudjuk meg, hogy Szemere György, Farkas Imre, Lam-
pérth Géza, Lőrinczy György, Oláh Gábor, Bodor Aladár, 
Gyóni Géza, P. Ábrahám Ernő, Móricz Zsigmond, Ady 
Endre, Móricz Pál, Madai Gyula, Muraközy Gyula, Milo-
t.ay István, Tóth Árpád s ki tudná őket hirtelen sorra 
számba venni, ma mind, mind — fiatalok és idősebbek 
egyaránt — illő keretekben szóhoz nem juthatnak, mint 
protestáns. írók. 

A Protestáns Szemle Ravasz László kezében már 
súlyos és éles szekercze. Elől jár. Irtja az irdatlan erdőt. 
0 már a modern újságírói toll minden ékességével vívja 
nenies s magas színvonalon sistergő, gyönyörű, izgató, 
tanító, buzdító harczait. Még több világi erőt kötözzön 
maga mellé; még több színt szőj jön a lap lelki szőnye-
gébe s minden intelligens protestáns ember nélkülözhe-
tetlen folyóiratja lesz e lap. (No, reklám is kell hozzá, 
természetesen ! Modern reklám !) 

Csak most meg ne bénítsa valahogy a protestáns 
szegénység Ravasz színvonalas munkáját. A papirdrága-
ság és a háború rá ne kényszerítse — a takarékosságra. 
Csak most kitartani! 

Nincs pénz ? ! Erre lenni kell pénznek! A ki ezt 
nem érti meg; álljon félre a protestáns teremtés útjából! 



S aztán jöjjön gyorsan, ha ina nem, holnap bizo-
nyosan, a színvonalas, képes, irodalmi, művészeti, kriti-
kai, heti — családi lap. A protestáns Elet vagy a protes-
táns Új idők vagy a protestáns Vasárnapi Újság. S vele 
együtt jöjjön a Diák. Igen. a Diák. A protestáns diá-
koknak ez a szempillantásra se halogatható ú jságja : a 
mi Zászlónk! 

De ne jöjjön a napilap! 

Szerény véleményem szerint a protestáns napilap a 
protestáns békesség halála volna,* 

Nekem pl. protestáns napilap úgy lenne jó, ha a 
legmodernebb és legmagyarabb protestáns újságíró, Milo-
tay István dr. szerkesztené; ő, a kit a politikai tinjás 
és éleslátás, a gazdasági ismeretek rengetege, művészi, 
finom tolla, szabolcsi eredete, örökös, hajszás tanulása 
predesztinált arra, hogy a független Magyarországért dol-
gozó, gondolkozó, a minden függetlenségért áhítozó és 
álmodozó, szenvedő, küzdő protestáns magyarok vezér-
pennája legyen ; ő, a ki a meglévő magyar erkölcsi, szel-
lemi és vagyoni kincsek megőrzésében konzervatív, a 
megszerzendő magyar erkölcsi, szellemi ós vagyoni kin-
csek kivívásában radikális! 

Oh, de neked -— protestáns testvérem — ágy-e 
nem kell ő? Te talán közösügyes vezér-tollra bíznád 
álmod, hited, meggyőződésed védelmét. Neki meg talán 
szabadkőműves újságíró agitátor kell. Debreczennek talán 
szocziálista, Pestnek, úgy lehet, hajlékony és simulékony 
úr ? Vagy tudom is én, kinek milyen újságíró vezér 
kellene. 

Az Est lehet jó újság. Az is. De gerinczes protes-
táns újságnak jó minta nem lehet soha! 

Most csak egyházkerületi lapjainkban verekszünk 
áldatlan tusakodással. Hála Istennek: a magyar protes-
táns nagyvilág erről a tusakodásról édes keveset tud. 
De ha protestáns napilapunk lenne, mindjárt tanuja, 
figyelője, hamarosan résztvevője lenne ő is ennek a tü-
lekedésnek. Ments meg, Uram, bennünket ettől az 
átoktól. 

Mert gondolkozzék bárki bárhogy: nem volnék 
erős hittel hivő kálvinista, ha meg nem írnám az ón 
hitemet. 

Nincs olyan protestáns magyar, a ki mindnyájunk 
megelégedésére, erőink sokszorozására, tekintélyünk eme-
lésére, érdekeink megvédésére napilapot tudna szer-
keszteni ! 

Mindent tudunk, de ezt soha, soha!** 

Gyölcössy Endre dr. 

* Fájdalom, ez a békesség nem valami eleven s így t z ne 
akadályozza a napilap jövetelét! 

** Közöltük ezt a lelkes czikket, a-mely érdemes a meg-
szivlelésie. Utolsó részletében egy kis „sötétlátás" nyilvánul meg. 
Mi részünkről szeretnénk, ha a „sohá"-ra nézve mielőbb megér-
keznék a ezáfolat. 

KRÓNIKA. 

Érzékenykedés. 

Az „Evangélikus Őrálló" legutóbbi számában töb-
bek között azt mondja, hogy „Sebestyén Jenő budapesti 
ref. vallástanár a Szlávik, Masznyik és Szász B. által 
annak hasábjain már régebben eléggé ismertetett „mo-
dernista" Nietzsche-1 csak azért állítja erőltetett-dogma-
tikus módon párhuzamba Kálvin-nal, a nagy reformátor-
ral, hogy aztán odabiggyessze: hogy „szerinte a kálvi-
nizmus képviseli a modernizmus keresztymellenes formája 
ellen a legbiztosabb győzelmet ígérő keresztyén típust". 
Hát ilyenformán akár Krisztust és Beliált lehetne pár-
huzamba hozni egymással! Ez kálvinista jansenizmus a 
történetírás terén, a melynek semmi köze a komoly tu-
dományossághoz. Ilyet a Szemle szerkesztőjének nem lett 
volna szabad meghagynia Sebestyén kéziratában. Ilyen 
párhuzam bántó és igaztalan az olvasóra. A jövőben több 
kritikát kérünk!" Nem szólnánk a hagyományos érzé-
kenység ez újabb jele ellen semmit, még arra se mutat-
nánk rá, a mi ilyenkor mindig eszünkbe jut, hogy t. i. 
a Protestáns Szemle szerkesztőinek eddig is mindig csak 
a lutheránus érzékenység miatt kellett szenvednie s hogy 
a Szemle sokszor volt kénytelen szürkének lenni csak 
azért, mert közös lovunkká tettük. Csak a következőket 
jegyezzük meg : Sebestyén Jenőnek joga lenne Nietzsché-
ről írni még akkor is, ha nemcsak Szlávik, Masznyik és 
Szász B., de még más tíz theologus szólottak volna is 
„eléggé" kimerítően róla. Azonban ez a joga még ere-
sebb azért, mert olyan új szempontból nézi Nietzschét, 
a milyenből eddig nem nézték. Hogy ez „erőltetett-dog-
matikus módon" történik-e, azt majd meglátjuk a czikk-
sorozat végén. Mindenesetre furcsa, hogy az Ev. Őrálló 
ezt a párhuzamot kifogásolja, mikor tudnia kellene, hogy 
Nietzschét nemcsak egy reformátorral, hanem magával 
Krisztussal is összehasonlítják lépten-nyomon. Avagy nem 
ismeri többek között Harnack híres mondását, a mely 
szerint „Nietzsche rokonságáról az evangéliummal több 
megszívlelendőt lehet mondani, mint a mennyit sok spe-
kuláczió a Krisztus igehirdetéséről tartalmaz?" (id.Tankó). 
Vagy nem tudja, hogy Paulsen is megtette az összehasonlí-
tást és Gallwitz, az ismert Nietzsche-tanulmányozó czik-
ket is írt ezen a ezímen : Nietzsche als Erzieher zum 
Christentum (Preuss. Jahrbücher) s ezt Paulsen mint 
értékes fejtegetések tartalmazóját Etikájában külön ki is 
emeli? Hát igenis, Krisztust és Béliált is lehet egymás-
sal párhuzamba állítani, csak a szempont legyen meg-
felelő és elfogadható. Nietzschónél meg egyenesen kény-
szerül az ember az összehasonlítást megtenni, 'mert 
hiszen ő lépten-nyomon szembehelyezi magát Krisz-
tussal s elénk tárja az Antikrisztus evangéliumát. Azt 
meg igazán nem lehet megtiltani, hogy valakinek ne a 
kálvinizmus legyen az ideálja, pláne akkor, a mikor a 
kálvinizmus ilyen értékelése nemcsak az ő egyéni hite 
vagy privát találmánya, hanem elsőrangú theologusok 



tudományos meggyőződése is. Próbálja meg az Evang. 
Őrálló támadni Troeltsch-öt vagy Kuyper-1 (a ki szerint 
pl. „a kálvinizmus alatt tudományos szempontból a pro-
testantizmus befejezett evolucziója értendő"), ezek majd 
tudományos multjuk és munkásságuk egész erejével fog-
nak megfelelni az ilyen megjegyzésekre. — Az kellene 
még hát, hogy a Szemle szerkesztője a meggyőződések 
dolgában czenzurát gyakoroljon ! Hát ha mi meg azt kí-
vánnék tőle, hogy jövő évben meg a Luthert dicsőítő 
„eléggé" kimerítő tanulmányokból törölje majd a Lu-
therre vonatkozó összes szuperlatívusokat? Szerintünk 
annak nincs „semmi köze a komoly tudományossághoz", 
hogy felekezeti érzékenykedésből czenzorért kiáltsunk s 
halálra ítélünk egy czikket akkor, a mikor végső okfej-
téseit még nem is olvastuk. Mi ilyet nem teszünk; föl-
vesszük a szellemi harczot a kálvinizmusért bárkivel, de 
szerkesztői erőszakosságot segítségül nem hívunk. Ellen-
ben készséggel várjuk és bíráljuk meg az „Ev. Őrálló" 
legközelebbi czikkét, a melyben hasonló theologiai nagy-
ságokra hivatkozva, „komoly tudom ányosság "-gal fogja 
nekünk bebizonyítani, hogy nem a kálvinizmus, hanem 
a lutheránizmus a legbiztosabb győzelmet ígérő keresz-
tyén típus. 

Meglepetés. 
Annak kell neveznünk Baltazár püspök legutóbbi 

Orle választmányi ülésének elnöki megnyitójában azt a 
részt, a mely a liberalizmusra vonatkozik. „Libera-
lizmusunkhoz mindig hívek és következetesek voltunk, 
vagyunk és maradunk. E nélkül a keresztyénség tör-
vényhez tapadt farizeizmussá sülyedne alá. Am a libe-
rálizmus nem jelentheti a meggyőződés objektív alap-
jának nihilizmusát. A keresztyén liberalizmus kifelé meg-
adhatja a tiszteletet a keresztyénség tartalmával nem 
egyező más vallásbeli felfogásoknak is, de a keresz-
tyén egyház kebelén belől magára, a maga egészére és 
tagjaira vonatkozással tisztán és szilárdan kell tartani 
az objektív alapot, a tartalmi pozitívumokat, az üdvtörté-
nelmi mozzanatokat." így az elnöki megnyitó. Es mi 
meglepetve kérdezzük: hogyan, hát nem ugyanezért* & 
tételért támadott bennünket Debreczen'? Nem ugyanezek-
ért az állításokért nevezett reakeziósnak s nem az abszo-
lút liberálizmus rehabilitására és diadalaképen vitték 
Zoványit Debreczenbe, a kiről pedig előre tudták, hogy 
fütyül az összes „objektív alapok "- ra? Nem polemi-
zálni akarunk; nem is gúnyolódni; még csak kárörömmel 
sem akarunk szólni arról, hogy egy nagy kérdésben, a 
liberálizmus helyes értelmezésében végre sikerült talál-
koznunk az Orle vezéreivel. Sőt örülünk neki, hogy az 
első nagy elvi kérdés, a melyet az Orle fennállása óta 
felvetettek és tárgyalnak, ennyire megtisztító hatással van 
és nem kerületenkint, hanem meggyőződéseik szerint osztja 
meg az embereket. Baltazár püspök dogmatizálását meg-
lehetősen némán és csendben fogadta a választmány, 
liberalizmusának új értékelése és theologiai meggyőződésé-
nek határozott hirdetése miatt Zoványi már kilépett a 
Lelkészegyesületből. De ez nem baj. Ha igazán követke-

zetesek maradnak a kálvinizmus elveihez és lesz logi-
kájuk és bátorságuk azokból az összes konzekvencziákal 
levonni, akkor azok helyett, a kikkel csak a- rideg és 
elvtelen liberálizmus által voltak összeabroncsolva, olyan 
szövetségesekre is találhatnak, a kikkel közös elveket és 
közös ideálokat is lehet szolgálni. 

Mit vesztett a budapesti ref. egyház? 
Az „Egyházi Értesítő" legutóbbi számában azt in-

dítványozza, hogy csinálja meg a budapesti ref. egyház 
a maga temetésrendező intézetét, házikezelésben, hogy a 
híveket megmentse a temetésrendezők zsarolásaitól és 
visszaéléseitől. Most a róm. kath. „Egyházi Közlöny" az 
„Egyházi Értesítő" czikkének tartalmát átvéve, felhívja 
a figyelmet arra, hogy a főváros valószínűleg az összes 
budapesti temetésrendezővállalatokat meg fogja váltani, 
mert ebből oly fényes jövedelmeket remél, hogy általuk nem 
várt módon fogja helyrehozni megrendült pénzügyi viszo-
nyainak egyensúlyát. A nevezett lap szerint ugyanis a 
főváros évi 20 —25 millió korona tiszta haszonra számít! 
Óriási összeg ez ! Ha belőle „csak11 egy millió, vagy 500,000 
vagy 200,000 vagy csak 100,000 korona is jutna éven-
kint a budapesti ref. egyháznak, mit jelentene ez annak 
fejlődésére nézve? Eső után köpönyeg, de megkérdez-
zük : nem lehetett [volna egy egyházi temetésrendező-
intézetet csinálni már 10—20 évvel ezelőtt és nem lehe-
tett volna egységes terv alapján a budapesti reformátu-
sokat megkímélni egyes, folyton gazdagodó, de kapzsi 
és szívtelen Ltemetésrendezők visszaéléseitől ? Még talán 
most sem lenne késő, ha meg lenne bennünk a gyors 
cselekvés képessége. A budapesti temetésrendező-intéze-
tek megváltása ugyanis nagy tranzakezió, óriási összeget 
jelent és még jó néhány óv beletelik, míg az megvaló-
sul. Vájjon, addig is, nem lenne-e szükségünk néhány 
százezer korona nem várt jövedelemre? 

A pozsonyi Erzsébet-egyetem. 
Nagyjelentőségű kultúrális ünnepély volt mult va-

sárnap, Erzsébet napján Pozsonyban. A kolozsvári Fe-
rencz József-egyetem mellett most íme a pozsonyi az 
áldott emlékű királyné nevét viseli. Már az ősi sírbolt-
ban pihen az, a kinek nevében az uralkodóház egy nagy 
reményekre jogosító ifjú tagja, nagy tetszéssel fogadott 
beszéddel a felavatási aktust végezte. Ennek a nevezetes 
kultúreseménynek egyszerű regisztrálása mellett azonban, 
minden ünneprontási szándék nélkül egy-két megjegy-
zést kell tennünk úgy az ünnepélyre, mint egy rávonat-
kozó kommentárra nézve. Az agilis herczegprimás, a ki 
még egy „kútszentelési" ténykedéstől sem vonogatja ma-
gát, természetesen ezen az ünnepélyen is résztvett. Misét 
czelebrált ós a főherczegi beszéd után az övé követke-
zett, a melyben részletesen elmondta annak a helyiségnek 
történetét, a melyben az ünnepély lefolyt. Nem feledkezett 
meg annak a hangsúlyozásáról, hogy a mostani prímás, 
a midőn lemondott az illető épület elővételi jogáról, az 
elődökéhez hasonló áldozatot hozott. Mindezekről bősé-



ges tudósítást adtak a napilapok. Az „Alkotmány" sze-
rint azonban már „az avatást is Pázmány Péter egyik 
utócla végezte olyan szellemben, a milyent az új egye-
temnek átengedett helyről ápoltak a magyar király első 
tanácsosai, Magyarország nagy főpap ja i . . . és hogy a 
magyar kultúrának a jövőben is ugyanazzal a zománcz-
czal kell bírnia, mely századok alatt csillogott rajta a 
kereszt f ényében . . . mindez sokat beszél nekünk. Még 
többre tanít s bárcsak a legtöbbre adna reményt." Úgy-e, 
különös nyilatkozatok; reménységek a mi szempontunk-
ból '?! Pozsonyban hosszas tárgyalások után végre meg-
állapodhattak abban, hogy az egyetemet egy, a ka-
tonai- kincstár által átengedett helyen építik, a melynek 
tulajdonosai a prímások voltak és maguknak az ingat-
lanra nézve csak az elővételi jogot tartották fenn. Az 
erről való lemondás fejében lett az avatási ünnepségnek 
olyan nagy reményeket ébresztő katliolikus jellege. Nekünk 
is, különösen ev. testvéreinknek — mint az Alkotmány 
mondja — „érdemes megállani ós gondolkozni e felett" ! 

T Á R C Z A . 

Farkas József emlékezete. 
XI. 

Arról volt szó, hogy Farkas József szerette a nótát, 
zenét, a nótázó fiatalságot, a melyet szívesen látott, szí-
vesen felkeresett, a maga tőről metszett humorával meg-
igazított, nevelt vagy, mint magát egyik fentemlített 
hajdani tanítványa kifejezi, „belénk sugároztatta a val-
lásosságot, tudománykedvelést, írói buzgalmat és fele-
baráti szeretetet". Ezzel összefügg az a megértő szívesség, 
a mellyel a fiatal kollégák kezdeményezéseit, jóravaló 
vállalkozásait kísérte. Mikor például Kálmán Dezső és 
Józan Dániel (élvén bennük karakán ideák) házi lapot 
indítanak, a „Korszellem" büszke titulusát függesztvén 
eléje, Farkas József szíves figyelemmel forgatja a lapot, 
a melyet karikatúrák is ékesítenek. „Farkas bácsi, mond-
ják büszkén az egykor fiatal, de ma már elöregedett 
tanítványok, olvasóink közé tartozott . . . jóízű mosoly-
gással olvasgatván a pezsgővérű fiatalságnak (lévajkodá-
sait s olykor a tanár urakat sem kímélő csipkedéseit és 
tréfás rajzolatait." Minden tevékenység üdvös, a melynek 
a czélja szép, csak egyet kell kikerülni: a melankóliát, 
igazán nem embernek és még hozzá, nem fiatalembernek 
való! Diákbandát akar csinálni az i f júság? Nagyon jól 
van! Ez is valami. Mikor a banda (mondjuk modern 
nyelven : „ zenekarunk") „ gyakorlatozott", „ á velünk egy 
épületben lakó Farkas bácsi —- írja k banda egykori 
autodidakta nagybőgőse — naponkint hallotta a mi gyarló 
zenegyakorlatunkat s hogy kimutassa méltánylását a mi 
igyekezetünk iránt, névestéjére, a hol rajtunk kívül más 
nem volt, meghívott bennünket muzsikálni, jó magyaros 
vacsorával viszonozván művészetünket". 

Igaz, a mi igaz: az ifjak nem valának mindig sze-
lídek. Néha napján a tiszteletes urak nehezen viselték 

a fölöttébb Való egyformaságot. Megtörtént, hogy néha-
napján minden igaz ok nélkül erősebb hanghullámok 
keletkeztek odaát valamelyik „cétusban", a melyek első-
sorban a szomszédságban az „öreg kollégát" érték az 
íróasztal mellett. Ilyenkor elkélt az a bizonyos erély és 
tapintat. Farkas József mindig szakértelemmel intézte el 
az „ügyet" olyanformán, hogy a kecske is jól lakjék, 
de azért a káposzta is megmaradjon. 

A mikor az ilyesmi szóba kerül, az öreg urak, a 
hajdani tanítványok emlékezetében nem egy bohó jele-
netnek képe újul fel; az ábrázatok kiderülnek, sorra 
kerülnek az epizódok, az apróságok, a melyek annyiban 
becsesek, mert valamivel mind hozzájárulnak az egykori 
professzornak jellemzéséhez. 

„Egyszer, mondja idevonatkozólag egyik régi tanít-
ványa (ma az egyik egyházmegyének érdemes esperese), 
nagy dáridó keletkezett a theologusok között. Szép nyári 
alkony volt és szünet. (Duplex incendium voluptatis.) 
Valami dévaj kedv settenkedett az ifjak körül, az ötben 
többen összegyülekezének, a hol egy bölcsész, a hegedű-
nek mód felett iigyes kezelője, csendesen muzsikálgatott. 
Hogy, hogy nem, lángot kapott a jókedv. „Három diák 
előbb halkan, csendes dudolással kísérte a hegedűt, 
majd egyre hangosabban s egyszerre csak úgy bele 
animálták magukat s egymást a jókedvbe, hogy hangos 
lett a környék, dobogott a padló a magyar toborzót ól". 
A szomszédságban dolgozgató professzor fölemelvén fejét, 
méltán vette a dolgot fontolóra: íme, ennek a fele se 
tréfa. Átsietvén, felelősségre Vonta a szeniort, miért tűri 
ezt s miért nem csinál rendet? „Megpróbáltam", véde-
kezett emez. „Nem birok velük. Mikor beléptem, engem 
is megtánczoltattak sorban, kézről kézre mind a három, 
mert, úgymond nagy rezignáczióval, mind erősebb, mint 
én." (A szeniori méltóságot Hegedűs István tölté be, a 
ki, úgy látszik, inkább a lelkiekben volt erős.) 

Farkas József nagyon rosszra, a legrosszabbra gon-
dolt, „Az Istenért, szenior úr, hát nem tudja, hogy tilos 
ide bort behozni ? Majd meglátja, ennek súlyos követ-
kezményei lesznek!" Ugyancsak nagyot nézet azonban 
a professzor, midőn meggyőződött arról, hogy ital nem 
játszik szerepet a dologban; csak azért rugdossák a 
padlót az ifjak felettébb nagyon, mert a jókedv fölrak-
tározódott a keblekben. Fontolóra vévén azért egész 
nagyságában a dolgot, jóllehet „az asztal lapjával az 
ágyra vala fektetve, jóllehet a székek, ládák az ágyakra 
valának rakva, a muzsikus pedig (az a Gacsal Kálmán 
nvezetű hegedülő bölcsész) a kályha mellett egy ládán 
muzsikál vala" — a tudós professzor „nem voná jupiteri 
redőkbe homlokát", hanem a következőképen szólt: 
„Szenior úr! ne háborgassuk őket most az egyszer 
Csak ennyit tett még hozzá: „Boldog, aranyos ifjúkor!" 

Ha már ennyit elmondtunk annak a rég elmúlt 
délutánnak, „a szép nyári alkonynak" viselt dolgairól, 
a mikor „szünet volt" a fent idézett esperesi levél fede-
zete mellett koczkáztassunk meg egy kis indiszkrécziót, 
A levél vonatkozó része így hangzik: „Ha megharagusz-



nak is, ha kerékbe törnek is, megnevezem a három tán-
czost: Biczó Pál tanácsbíró úr volt az egyik, generális 
nótárius Takács József a másik, a harmadik pedig . . . 
110 de ezt nem tanácsos leleplezni, mert ez ma nagy-
hatalom — öspörös." 

Farkas József tanítványai körében elt; nemcsak 
akkor volt theologusai közelében, a mikor óráit „leadta", 
hanem máskor is, a napnak minden órájában ott abban 
a régi házban, sőt azonkívül is. Fiatalabb éveiben, a 
mikor sétái nem szorítkoztak a Duna partjára, a mikor 
nagy mozgásokat tett, fölcsípett egy-egy ifjút, megjár-
káltatta, vidám derültséggel beszélvén a múltról, jelenről, 
ki-kitért ügyes-bajos dolgaira a sétáló bajtársnak is. 
Öreg uraknak öregbetűs levelei ezekről a sétákról is 
megemlékeznek s e sorokból is kiérzik a kegyelet. 
„Hosszú sétákra elhívott bennünket és nyájas modorával 
nekünk örömet szerzett, írják a gyúrói eklézsiáböl. Ked-
vesen emlékezem most is lelkületének derült voltára, 
vidámító, humoros elbeszéléseire . . . Ilyenkor szokta be-
adni a keserű labdacsokat s a mikor látta a fájdalmakat, 
megszánt s nyájas szemének áldott tekintetével meg-
simogatta bűnbánó lelkünket." 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

B E L F Ö L D . 

Református katonák lapja.* 
Hosszú útra indult kicsiny falujából Kocsis Kovács 

Péter meg százezer társa. Az ő életének eddigelé olyan 
egyszerű volt a története. Az otthon, hol született, a 
szomszédok, az iskola, az atyai föld, mihez szívével, lel-
kével hozzánőtt, azután a falu legszebb lánya, — majd 
kicsiny családja képezték eddig történetének egyes feje-
zeteit, A mikor vasárnaponkint olyan keresetlen, művészi 
formákat nem áhító hittel csendült fel ajkain a „Te ben-
ned bíztunk . . .", az ő történetébe akkor került belé 
valami egyetemes, titkos — kiket ő nem is ismert, mil-
liónyi lelket feszítő —, tettre hajtó, megerősítő, biztató 
isteni ajándék és békesség. A nélkül, hogy talán tudta 
volna, az ő kicsiny története így titkon összekapcsolódott 
Isten gyermekei közösségének nagy történetével. Mint 
az atyai föld, mikor nemzedékről nemzedékre verítékkel, 
munkával és sok törődéssel hozzánőttek, drága örökség 
volt neki kálvinista hite. Az apák lelkét ez tette erőssé, 
ez hatotta át az ő otthonát. 

Ezt az otthont, minek képe lelküket tükrözi vissza: 
hagyták ott Kocsis Kovács Péter és százezer társa. 
A lövészárokban ez a kép jelenik meg szemei előtt. 
Otthona történetét újra megéli. Eljut egészen odáig, a 
hol az ő története kapcsolódik a mostani napok világ-

* Bizonyára figyelemre ős mielőbbi megvalósításra méltó 
eszme, a melyre nem mondhatunk mást, mint ezt: debuisset pridem j 
De egy ilyen czímtí és czélú lap még a háború után is hathatós 
eszköze lehetne a katonák lelkigondozásának, a mely eddig any-
nyira el volt hanyagolva. 

történelméhez. Neki fegyvert kellett fogni, ölni, roha-
mozni. Védi az atyai rögöt, az otthon küszöbét, gyer-
mekei álmát és imáit. Talán úgy látja néha, mintha a 
„Deckung" az ő küszöbe előtt kígyózna el. hogy agyon, 
fojtsa az övéire törő hiénákat . . . Ha az ő papja leülne 
most mellé a lövészárokba, nem prédikálni, keztyűvel 
palástban, hanem éhesen, sárosan, övéit féltve, de „nagy 
hittel bizakodva" — oh, akkor minden szava egy imád-
ság volna, Az ő otthonáról, az ő világáról elmélkedve 
meglátná Isten útjait Kocsis Kovács Péter és sok ezer 
társa. Az ő otthona történetéből kiindulva megérthetné 
most, a bibliás lelkű Nagyságos Fejedelmet, azután az 
ő kálvinista egyháza történetét. Istennek „magyar hitet" 
valló szolgái mit tettek, mit szenvedtek. Megértené azt, 
a mit örökségképen kapott s a mit otthonába öntudatlanul 
beépített . . . 

* 

A magyarországi református egyház egyeteme, mikor 
vallásos iratokkal látja el a betegágyon vagy tábortűz 
mellett elmélkedő és imádkozó katonát, a saját vitális 
érdekeire való tekintetből, de mindenekfölött azért, hogy 
teljesítse isteni misszióját, ne tegye ezt kidolgozott terv 
és öntudatos irányítás nélkül. Katonáink a legnagyobb 
örömmel olyasnak. Ez tény. Az évekre nyúló táborozás, 
hónapokig tartó kórházi élet alatt az éhező lélek mohó-
ságával kapnak azon, a mi olvasni való. Jutnak kezökbe 
kitűnően szerkesztett napilapok s emellett olykor-olykor 
inkább kenettel megírt, mintsem építő iratok. Az Est 
meghódította magának az országot, minden katonát, mert 
kezébe vette a proletárok és ügyefogyottak dolgát. Ha 
valamikor, úgy most van alkalma az egyháznak, hogy 
újra meghódítsa liiveit; megnyervén azokat Isten ügye, 
az Igazak, Szentek, Hivők ügyének hű katonáiul. 

A katonák vallásos irattal való ellátásának legyen 
a tengelye kálvinista hitünk tartalmának kifejtése s az-
után tegyük közös kinccsé a mi magyar református egy-
házunk, nagy férfiaink történetében rejlő erőket. Ismét-
lem, nem prédikáczió, nem „háborúról való elmélkedés" 
vagy „szerdára , és péntekre" megírt imák kellenek, hanem 
leülve Kocsis Kovács Péter mellé a lövészárokba vagy 
betegágyra, érezve övéiért dobogó szíve minden lükteté-
sét, égvén az ő agyát feszítő, megülő, emésztő láztól, 
megosztva minden nyomorúságot —mondom: ígyen szü-
lető bizonyságtételekre van szükség, mikben ragyogjon a 
kálvinista öntudat, váljon életté a mult. Apáink és nagy-
jaink lázas ajkakkal elmondott imáit akarjuk imádkozni, 
hogy jöjjön az Úr segítségére a mi hitetlenségünknek. 

Hitünk tartalma kell nekünk és multunk erői, mert 
hitben szegények és erőtlenek vagyunk. Hogy az ily 
irányban segítő munka szervezett legyen, meg kell, hogy 
szülessen a „Református Katonák Lapja". Megjelenve 
havonta egyszer vagy kétszer 4—8 oldal terjedelemben 
— egyelőre —. czirka 10,000 példányban, egyházunknak 
nagy szolgálatot tenne s a mi a fő, katonáinknak az 
evangéliumot vinné, úgy mint az hússá és vérré vált 
apáink lelkében. A szerkesztő-bizottságba tömörülnie kell 



a magyar kálvinista írók elite-jének. Munkatársai lesznek 
az összes tábori lelkészek, egész protestáns intelligen-
cziánk harcztéren, vagy itthon levő legjobb erői. Meg-
szólal majd benne a magyar kálvinista katona is, hogy 
legyen ez a lap igazán az ő lapja. Érette és vele akar 
ez a lap élni. A szerkesztő-bizottság minél előbbi tömö-
rítése érdekében e czikk megjelenésével egyidőben már 
lépések is tétettek, hogy az Egyetemes Konvent, garan-
tálva látván a lap nívóját, minél előbb dönthessen a 
fölött, hogy ily lap ügyét a magáévá teszi-e. 

Jelen czikk czélja megjelölni a czélt, mit a lap 
szolgálni fog. Azokra nézve pedig, a kik katonáinknak 
most írnak, arról az égető szükségről akartunk szólani, 
a mit élünk, a mely alatt csüggedünk, a minek lángja 
még mindig éget. Ne szombat estére írjanak imát, hanem 
nézzenek arra a két karra, mit aczéllá edzett a munka 
s a mi most hiába akar imára kulcsolódni, mert kínos 
görcsök rázzák. Ezt a kart szeretettel kell megfogni, a 
szenvedő fölé hajolni, hogy mondhassuk neki: „Uram, 
én ismerlek téged! Vessződ és botod . . . " Az, a ki pedig 
reánk tekint, arczunkon azonnal meglátja, hogy igazán 
ismerjük-e Azt, kiiiek nevében egyedül lehet szenvedést 
enyhíteni. 

A „Református Katonák Lapjának" részletes pro-
grammját kiilön bizottság dolgozza ki. Mint nem vég-
leges megállapodást, hanem a programúi halvány kör-
vonalozása gyanánt megemlítem, hogy főként hét rovatra 
gondolunk, mik e lapban rendszeresen csoportosítanák a 
czikkeket: I. Vezérczikkek. II. Multunk. Történetünk. 
Állandóan 1—2 nagyobb czikk. III. Vasárnapra. Költe-
mények. Esetek tárháza. Társadalmi segélyező munka stb. 
IV. Háborús Magyarország. Alkalmazott dogmatika : kál-
vinista hitünk igazságairól bizonyságot tevő 1—2 nagyobb 
czikk. V. Hitünk és életünk. VI. Frontról — frontra. 
VII. Különfélék. Ily irányú eszmecsere megindulhat azon-
ban bármely lapban addig, sőt azután is, midőn az Egye-
temes Konvent hozzájárul ez ügyhöz. Az első számnak 
karácsonykor már a lövészárkokig el kell jutni. Erre te-
li intettel, szeretettel kérjük minden hozzáértő szíves se-
gítségét, akár mint munkatársi ígéret, akár m^it tanács, 
irányítás alakjában. Dr. Molnár Jenő, 

cs. és kir. tábori lelkész. 

Lelkészértekezlet Kiskunfélegyházán. 
November 16-án a kecskeméti egyházmegyei lel-

készek közül többen értekezletre gyűltek össze, hogy 
megbeszélés tárgyává tegyék azokat a fontos kérdéseket, 
a melyek alapján az egyházmegyében fokozott belmisz-
sziói tevékenységet fejthetnek ki. Az értekezlet egyhangú 
lelkesedéssel határozta el a közös munkát, a mely abban 
fog állani, hogy a lelkészek segítségére lesznek egy-
másnak minden, a hitélet fejlesztésére vonatkozó mun-
kában. Közre fognak működni az egyes gyülekezetekben 
rendezendő vallásos estélyeken, behozzák a cserepródi-
kálást, többször fognak értekezletet tartani, hogy ezek 

által fejlesszék a testvéri együttérzést, hogy minden lel-
kész bátorítólag érezze, hogy egy erős testvéri szövetség 
áll mellette, mely minden munkájában s nemes törek-
vésében segíteni fogja, 

Különös gondot fognak fordítani a szórványokban 
lakó hivek lelki gondozására s vallásos összejöveteleket 
tartanak a szórványokban lakó hivek körében is, hogy 
ezek által is erősítsék őket egyházunkhoz való ragasz-
kodásukban s ezen többszöri társas megjelenés által 
igyekeznek mintegy gyülekezeti hitéletet teremteni ott, 
a hol gyülekezeti élet még ez idő szerint nincsen. 
Vallásos iratokat osztogatnak ki közöttük, szóval minden 
eszközt megragadnak a szórványok lelkigondozásának 
minél eredményesebbé tételére. Hogy pedig a költségek 
se okozzanak akadályt, elhatározták a „missziói alap'' 
létesítését, mely hivatva lesz fedezni az esetleges kiadá-
sokat. Épen ezért elhatározta az értekezlet, hogy a misz-
sziói alap javára az egyházmegye nagyobb gyülekezetei-
ben a helybeliek közreműködésével vallásos estélyeket 
rendez. Az első vallásos estély helyéül Czegléd lett tervbe 
véve, a melyen öt lelkész fog szerepelni, de meg fog 
jelenni az egész értekezlet is újabb értekezlet tartása 
végett. 

Az egész értekezlet az egyházmegyei Reformátusok 
Lapjának munkatársául szegődött, hogy az igy több lel-
kes munkatársakkal megerősödött Lap eredményesebben 
vehesse ki részét a belmisszió nemes munkájában. 

Az értekezlet egyetemes egyházunk érdekében rend-
kívül fontosnak és elodázhatatlannak tartja egy kálvinista 
nyomda felállítását országos jelleggel, valamint egy kál-
vinista szellemű napilap és egy társadalmi hetilap szer-
vezését, Ez irányban megkeresést intéz úgy a Kálvin-
Szövetséghez, mint az Országos Lelkészegyesülethez s 
egyben lelkesen fog támogatni minden mozgalmat, mely 
a kálvinista sajtó megteremtését czélozza. 

Rendkívül fontosnak tartja a tanügy fejlesztését s 
ezért elhatározta, hogy az egyházmegyei Lelkészegyesület 
útján megkeresi az egyházmegyei közgyűlést, hogy tegye 
egységessé az egyházmegyei tanügy vezetését és ellen-
őrzését, törölje el a körlelkészséget és körtanítóságot s 
szervezzen egy egyházmegyei tanfelügyelői állást. 

A lelkes hangulatban megtartott értekezlet munkába 
állította a lelkészeket, kik nem fognak az elhatározásnál 
megállni, hanem vállvetett munkával fogják egyházunk 
szent ügyét előbbre vinni, a hitéletet fejleszteni, a test-
véri együttérzést ápolni s minden erővel arra törekedni, 
hogy a magyar kálvinista egyház és a magyar kálvinista 
lelkész azt a helyet foglalja el a magyar hazában, a 
mely szent hagyományánál fogva megilleti. 

A MI ÜGYÜNK. 

A rákosligeti ref. gyülekezet körében propagálta 
utazótitkárunk a mult vasárnap a Kálvin-Szövetséget. 
A rossz idő daczára is igen szép számmal sereglett ösz-
sze a gyülekezet. Papp Ákos lelkész imája után utazó-



titkárunk beszélt. Az összejövetel végén Kovács Elek 
egyházi főgondnok meleg szavakban tolmácsolta a Kál-
vin-Szövetség iránti rokonszenvét s lelkes szavakban tett 
ígéretet a csatlakozásra. 

Szövetségünknek deczember i-re tervezett nagy-
szabású templomi hangversenyét 0 felsége a király ha-
lála miatt elhalasztjuk. 

IRODALOM. 

Felhívás a tábori lelkészekhez! Lapunk mai szá-
mában közöljük a konvent azon nagy horderejű tervét, 
a mely nagyot kíván lendíteni iratterjesztésünkön azáltal, 
hogy a katonák számára külön katona-újságot szándé-
kozik kéthetenkint kiadni. Ennek, a lapnak virágzásához 
elsősorban munkatársakra van szükség és mi sem ter-
mészetesebb. minthogy ezeknek első sorban a tábori 
lelkészek sorából kell kikerülni. Hiszen e lap élete és 
megindulása az ő érdekük is első sorban. Az ő munká-
jukat segíti meg s a mellett, hogy mindenkor friss és 
értékes lelkitáplálékkal látja el majd katonáinkat, nagy 
jelentősége lesz a tábori lelkészek háborús munkájának 
megörökítését illetőleg is. Mi tehát arra kérjük a tábori 
lelkészeket, hogy szíveskedjenek ebben a kérdésben véle-
ményt mondani s ezt a lapot tapasztalataik gazdag tár-
házából irodalmilag is gazdagon táplálni. Nagyon kedves 
lenne, ha ez a lap eleven öntudatos református katona-
újsággá tudná magát kinőni s mint ilyen nemcsak, hogy 
felette állana az összes többi felekezetek munkájának, 
hanem tartalmában mély jelentőségű lenne ref. katona-
ságunk lelki életére is. Milyen kár, hogy ez előbb nem 
jutott az illetékesek eszébe! De jobb későn, mint soha. 
A tábori lelkészek válaszaikat' vagy a konventnek vagy a 
a budapesti cs. és kir. tábori lelkészi hivatalhoz szíves-
kedjenek czímezni (Budapest, VII., Abonyi-u. 21). Fel-
kérjük a többi lapokat, hogy a felhívás közlése elől ne 
zárkózzanak el. 

Az Ébresztő legújabb száma minden eddiginél gaz-
dagabb tartalommal jelent meg, a mely már a partiku-
láris és egyházi keretekből való teljes kibontakozás és 
megszabadulás friss és tökéletes kópét mutatja. Az az 
impressziónk, hogy ezen az úton kell az Ébresztőnek 
tovább haladnia. S igazán kár, hogy egyházunk mai kö-
rei új szépirodalmi lappal akarnak kísérletezni, a helyett, 
hogy ezt a nagy lendülettel nekiindulót pártolnák min-
den erejükből. A novemberi szám tartalma a következő: 
Végzetes képmutatás. Irta: Megyercsy Béla. — Kárpáti 
sírok. Vers. írta: Baja Mihály. — Keresztyén Magyar-
ország. Irta: ifj. Vidor János. — Indul a vonat. Elbe-
szélés. írta : Zilahy Lajos. -— Melléktantárgy. írta : Vár-
szegi. — Ébresztő. — Az őrtűz románcza. Vers. írta: 
Szilágyi Dezső. — Erdélyi sírok. ír ta: dr. Révész Imre. 
— Oh, hogy szerettem. Vers. í r t a : Horváth Ákos. — 
A nagy békesség. Elbeszélés. í r ta : Lengyel Gyula. — 

Riport. (A hadikórház kabaréja.) — Szemle. — Keresztyén 
szépirodalom. — Hírek. — Szerkesztői üzenetek. — 
Hirdetések. A Riportban közöltek, a tábori lelkészek elő-
adása szerint is, sajnos, nagyon is tények! 

EGYHÁZ. 

Gyász. Az országos gyászból egyházunk is kiveszi 
részét. Püspökünk elrendelte, hogy a gyász jelvényei 
az egyházi épületekre kitüzendők. A temetés napján és 
órájában a gyülekezetekben istentiszteletet kell tartani. 
Az iskolákban is lesz gyász-emlékünnepély. Akadémián-
kon a temetést megelőző napon, 29-én d. u. 6 órakor 
emlékezünk meg a nagy halottról. 

Diakonissza-avatás. Ritka szép és mélyen megható 
ünnepély keretében folyt le mult vasárnap d. e. a temp-
lomi istentisztelet után a Ráday-utczai díszteremben a Lo-
rántffy Zs.-Egyesület három próbadiakonisszájának, Simon 
Juliska, Vargha Ilona és Forrai Vilma testvéreknek fel-
avatása, Zsoltárének (135.1.2), püspökünk imája és bib-
liaolvasás után dr. Patay Pál, az egyesület lelkésze mon-
dott szép beszédet János ev. XII. 26. alapján. Ezután 
az egyesület leányköre énekelte a Magnificat-ot, (Luk. I. 
46, 47, 49). A felavatást Petri Klek püspök végezte. 
Meleghangú beszéde és a fogadalom letétele után a 
„Jövel Szent Lélek" éneklése kíséretében vetette kezeit 
a többi diakonisszáktól körülvett, térdreborult testvérek 
fejére és mondott áldást rájuk és nemes szolgálatukra. 
Ének, id. Vidor János igazgató beszéde és áldás fejezte 
be az emlékezetes ünnepélyt, Mi is áldást kérünk az lír 
szolgálóinak nemes munkájára! 

Kitüntetés. 0 felsége a király Scholtz Ödön ágfalvi 
esperes-lelkésznek a közélet, valamint az egyházi ügyek 
körül szerzett érdemeinek elismeréséül a Ferencz József-
rend lovagkeresztjét adományozta. 

IJj tábori lelkész. Alexy Béla hollólomniczi ev. 
lelkész/ Budapestre hivatott be tábori lelkésznek. 

U j Katona Otthon épület. A Oeduly Henrik püs-
pök által Nyíregyházán létesített Katona-Otthon részére 
a kassai katonai parancsnokság Nyíregyházán egy egé-
szen külön épületet emelt, melyet a napokban fog át-
venni a püspök. 

Ki áll mögötte? Komáromból „Elöreu czímmel 
újabban evangélizáló röpíveket küldenek szerteszét, a 
melyen azonban nem látjuk meg sem azt, hogy ki a 
kiadó, sem azt, hogy kik az írók? A nyomtatványokat 
a konventnek is felajánlották, azzal, hogy korlátlan 
mennyiségben ingyen küldik katonák számára. A konvent 
persze várakozó álláspontra helyezkedett, mert először 
tudni akarta, hogy kik állanak e nyomtatványok mögött. 
Most a Dunántúli Prot. Lap emlékezik meg erről, de az 
is csak annyit ír, hogy „Komáromban néhány buzgó hitű 
ifjú" a szerző és kiadó, Végül hát mi is megkérdezzük, 
hogy kik ezek az emberek és miért nem nyomják rá 



a nyomtatványokra a nevüket, vagy azt, hogy ref., ev., 
baptista vagy adventista szellemet szolgálnak-e ? Vagy 
ők is a pietista „őskeresztyénség" rajongói, a kik arról, 
hogy reformáczió és felekezeti megoszlás is volt és van, 
tudni sem akarnak'? 

A budapesti temetések terén tapasztalható vissza-
élésekre hívta fel a figyelmet legutóbbi számában az 
„Egyházi Értesítő". A czikk erős visszhangot keltett. 
Eártolólag vették át lényegét a róm. kath. Egyházi Köz-
löny, a Pesti Hírlap és a, Magyarország. Ez utóbbi főleg 
a, Haypál Benő és Sebestyén Jenőtől szerzett adatok 
nyomán a rendőrség figyelmét is felhívta azokra az iizel-
mekre, a melyeket egyes temetésrendezők űznek, a sze-
gény embereket tönkreteszik és a stóladíjak hamis fel-
számításával a budapesti papokat is állandóan kompro-
mittálják. Az illetékes tényezőknek minden lehetőt el 
kell követniük arra nézve, hogy a stólaíigy az egész 
vonalon megfelelő módon rendeztessék. 

120 kakas. A gyóni ev. lelkészi állás pályázati 
hirdetésében olvassuk, hogy ott lelkészi fizetés gyanánt 
a többek között 120 kakas is szerepel. Tudjuk, hogy 
mennyi ilyen furcsaság van a mi díjleveleinkben. Jó 
lenne, ha, mielőtt ezek a régi díjlevelek is reformáltat-
nának, valaki összegyűjtené az arra vonatkozó adatokat, 
hogy hogyan is fizették a protestáns egyházak papjait 
a gyülekezetek a múltban ? 

Háborús pótlék. A külsősomogyi egyházmegyébe 
tartozó felsőiregi ref. gyülekezet, lelkipásztora, Kájel István 
és rektora, Laky Dániel számára 20%-os háborús pót-
lékot szavazott meg az 1915. és 1916. évekre. Nagyon 
örvendenénk, ha sok gyülekezetünk köréből vehetnénk 
hasonló híreket! 

Leányotthont akar alapítani az ev. magyar egy-
házközség Budapesten. E czélból nagy karácsonyi vásárt 
is rendez a budapesti és környéki ev. nőegyesületekkel 
kapcsolatban. Elismeréssel közöljük ezt a hírt s felhívjuk 
reá a mi budapesti ref. presbitériumunk figyelmét is. 
Valamint arra is, hogy az evangélikusok már most rend-
kívüli közgyűlésen tárgyalták a reformáczió 400 éves 
jubileumának megünnepléséi módozatait. Hát mi mikor 
tárgyaljuk ? 

Adományok. Hettesheimer Henrik ósziváczi lelkész 
50 K-t küldött az erdélyi menekült lelkészek részére. 

ISKOLA. 
Az evang. tanítónőképző. A bányai egyházkerület 

közgyűlésének határozatából a szarvasi tanítóképző tanitó-
nöképzővé fog átszerveztetni, úgy hogy a jövő 1917—8 
tanévben az első évfolyam már megnyílik. Az átszervezési 
munkálatok folyamatban vannak. 

Az Országos Református Tanáregyesület abból 
az alkalomból, hogy nagyérdemű elnöke, Dóczi Imre a 
tanügyi szolgálat terén immár negyven évet töltött el, 
decz. hó 17-én d. e. fél 11 órakor, Debreczenben, a 
református kollégium dísztermében jubileumi ünnepélyt 
rendez. Programm; Az ünnepély megnyitása. Az ünnepelt 
meghívása, A debreczeni főiskolai kántus éneke. Az ünne-
pelt üdvözlése a) az Országos Református Tanáregye-
sület részéről; b) a tanügyi hatóságok részéről; c) az inté-
zetek részéről; a d) tanügyi és kulturális egyesületek részé-
ről. Az ünnepelt válasza. Az ünnepély berekesztése. A 
debreczeni főiskolai kántus éneke. D. u. 1 órakor díjas 
közebéd az „Arany bika" szállóban, melyre jelentkezni 
lehet Jakucs János egyesületi pénztárnoknál (Debreczen, 
reforinátus főgimnázium). 

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 
központ jában. A mult évben ú jonnan épült minden modern 
kényelemmel felszerel t ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

3 — b koronás havi részlettörlesztéssel szállítom a kővetkező 
könyveket teljesen új állapotban, díszes és tartós bekötésben; 

K Havi részlet K 
Jókai Mór munkái . 50 kötet 240 — 5.— 
Magyar Regényírók. Szerk. Mikszáth Kál-

mán. 30 kötet 180 — 4 — 
Földrajzi Társaság Könyvtára. 1'2 kötet . 99.50 8.—* 
Egyetemes irodalomtörténet . Szerk. Hein-

rich Gusztáv. 5 kötet 120 — 1.— 
Nagy Képes Világtörténet Szerk Marczali 

Henrik. 12 kötet 192.— 5 . -
Kogutovicz-féle tel jes földrajzi és tör té-

nelmi atlasz 36.— 3 -

A könyveket a fizetés előtt egyszerre és azonnal szállí tom. 

Gendischer M. Budapest VII., Öv-u. 183. 

CSUHA ANDRÁS W13 
B U D A P E S T , I X . , R Á D A Y - U . 4 3 . I . , 4 . 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. s zázad b an . írta dr. Pruzsinszky 
Pál 3 — 

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: 
211. Az az egy is elesett. Irta Kiss Géza - . 1 0 
212. Izsák. Irta Bitay Béla —.10 
213. A hatpecsétes könyv. Irta Bitay Béla —.10 
214. Elet a halálban. Irta Marjay Károly —-10 
215. Napoleon vallástétele. Irta Marjay Károly —-10 
216. Husz János. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula —10 
2t8. Jancsi. Irta Losonczy Lajos - -10 
219. Ács Jancsi. Irta Szabó xMiklós - -10 
220 Hermán Ottó. Irta Gönczy Miklós - . 1 0 
221. Nagy idők ösvényén. Irta Sántha Károly —.10 
222. Ének a szeretetről. Irta Sárándy István — 10 
221. Az apák eszik meg az egrest. Irta Babay Kálmán —.10 
224. \ mit nem vehet el senki. Irta Moravcsik Gyuláné —.10 
221. A szeretet fája. Irta Csite Károlv —.'0 
226. Csaták tüzében, Isten kezében. Irta Kövy Árpád —.10 
227. Megtalálta a szívét. Irta Dessewffy Berta —.10 
228. A mi Istenünk beszéde megmarad örökké. Irta Kiss Samu - .10 
229. Szabad az Isten mindnyájunkkal. Irta Lengyel Gyula.. .. - .10 
230. A belmisszió atyja. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
A nagy tiszteletű Lelkész és igen tisztelt Tanító urak szíves figyelmébe 

ajánljuk a kiadásunkban megjelenő 

„ R E F O R M Á T U S É N E K E S K Ö N Y V . E T 
(úgynevezet t BUDAPESTI ZSOLTÁRT). 

Kapható kis és nagy alakban, ktilönfele egyszerű és díszesebb kötésben, 
1.10-28 K-ig. Különösen ajánljui a közkedveltségnek örvendő, a hábo-
rús viszonyok és anyaghiány ellenére néhány száz példányban megszer-
zett fehér és fekete celluloidkötésű kis alakú énekeskönyvet, mell-

nek ára példányonkint 6 -50 K. — Szíves megrendeléseket kér 

liornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., ftkadémia-utcza 4. sz. 

Felelős szerkesztő: B. Pap I s tván . 



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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmóniumok 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok • 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maoyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
O T f l l ü / f l O O r n I C8.é8kir.;udvarihangsrergyáro8, 
A I 11 f l l l I I X X I " K _ 1 a m. kir. zene-akadémia, szín-
U I U v 9 n y U f t . l l U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, li,, Lánczíhd-u. 5. sz, Gyár: Üntöház-u, 2 . sz, 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vouós- és fúvu-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b £ : 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai 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. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott íöOO-ban. Igazgatóság: 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, balesel, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember eleiére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyős fellélelek melleit. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) : . . 4.1£4,593"31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980 31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132 82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832,000-— I\ 
Biztosított ér ték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet állománya 19.200.505 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménve a 

„ G O N D V I S E L E S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ö - T á r s u l a t B u d a p e s t , 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 vegves-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül." 

Legkedveltebb háborús imádságosKönyv. 
Rövid idő a l a t t 1 0 - i k bőví te t t k i adásban j e l en t meg 

Szolnoky Gerzson 
H á b o r ú s idők imadságoshönyve 
hadbavonultah és azoh családja számára. 
A gyönyörű költői szép nyelven, mélységes á h í t a t t a l , 
r endkívü l kö rü l t ek in tő gondosságga l megí r t imádsá-
goskönyv messze, magasan k iemelked ik minden ed-
digelé megje len t ilyen i r á n y ú m u n k a fe le t t és meg-
n y u g t a t ó a n elégí t i ki minden i r á n y b a n a k ívána lma-
ka t . — Tartalmaz : A háború minden viszonyára alkalmas 
14 hétköznapi és vasárnapi, 16 hadbavonultak, 25 hadba-
vonultakért mondandó imádságot, 9 hadbavonultak elhalt 
hozzátartozóikért és elesett hadbavonultakért mondandó 
imádságot, zsoltárokat és dicséreteket. Tisztelettel kérjük a 
nagytiszteletű lelkészi kart, hogy ezen kiváló és hézagpótló 
imakönyvre a hivek figyelmét felhívni kegyeskedjenek. — 
A most m á r kibőví te t t , 176 o lda l ra t e r j edő 121

2 X 8 cm. 
nagyságú , zsebbe tehe tő imádságos könyvnek bolti 
á r a díszes vászonkötésben 120 K, 10 drb vé te lné l 
96 f , 25 d rb vételnél »» f, 50 d rb véte lnél 84 f, 100 
drb vételnél 78 f, 500 drb vételnél 72 f, 1000 drb vétel-
nél 65 f. Portóra egyes pél ányok megrendelésénél, ha a 
pénz előre küldetik, 10 fill. küldendő. — Megrendelhető: 

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 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 á r u f o r g a l o m m a l . 
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patent bársonyból 
s e l y e m b e t é t t e 1 
kapható bármely 
:: színben :: 
ára 95.— kor. 
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S T L R N l Ó Z S L f 
csász. é s kir. ^udvar i szállító 

BUDAPEST, IV., KÁLVIN-TÉR 1 

9 8 1 8 K A R Á C S O N Y R A ! Ü U 
Háborús adventünk 

Adventi imák három hétre 

Irta Kájel István 

Ára kötve 2.50 K, fűzve 1.50 K 

Karácsonyi és évfordulói 
beszédek és imádságok 

Háborús időben 
Templomi használatra írta Fülöp József 

Ára 1.60 K 

Jegyzetek a Vasárnapi epistolai szövegek 
szószéki magyarázatához 

I. kötet. Karácsonyi időszak. 
Irta Korén Pál . 

Ara 3 K 

Kapható: KÓKAI 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. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 2 1 3 . 



PROTESTÁNS 

leslSKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX.. Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr . 
Belsó munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előf izetés i ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

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

Hirdetés 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 . Vezérezikk : Emlékezés. Dr. Pruzsinszky Pál. — K r ó n i k a : Ki koronázzon ? — T á r c z a : Farkas József emleke-
zete. XI. Dr. Pruzsinszky Pál. — Be l fö ld : Hadikárházi kabarék. Muraközy Gyula. — Kül fö ld i h í rek . A német 
kultúra angol megvilágításban. Dr. Szlávik Mátyás. — I roda lom. — Egyház . — Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyász-
rovat . — H i r d e t é s e k . 

EMLEKEZES. 
ELMONDATOTT A REF. THEOLOGIAI AKADÉMIA NOVEMBER 29 -ÉN TARTOTT GYÁSZÜNNEPÉLYÉN. 

Mindnyájan tudtuk, hogy a természet adóját előbb-
utóbb le fogja fizetni, tudtuk, hogy vele egy történelmi 
korszak zárul le, de azért a gyors, hirtelen fordulat a 
megpróbáltatások napjaiban mégis megdöbbentő. Alig is 
tudjuk az első napokban a maga teljes jelentőségében 
lemérni a veszteség súlyát, mérlegelni, mit jelent az, 
hogy I. Ferencz József élete már csak emlék. A hosszú, 
áldásos élet után a hirtelen halál. 

Valóban, ugyancsak nagy szerepet visz e történeti 
időkben a halál! Szemeink előtt rettenetes képek vonul-
nak el, ezernyi ezer alakban pusztít, viaskodik az élettel 
Sí halál. Pillanatra meg-megremegünk a gondolattól, hogy 
ugyan vájjon nemzetünk életerét nem fogja-e megköze-
líteni a Mors Imperátor: a halál ? Az aggodalmak meg-
szaporodnak, itt egy-egy újabb ősz hajszálat vegyítenek 
a barna fürtök közé, ott egy-egy redőt vonnak az arczokra. 

Ebben az órában különösen egynek a halála fog-
lalkoztatja az elméket. A nagy-nagy országok milliónyi 
lakói egy ravatal felé tekintenek, mely ott a régi csá-
szárvárosban áll a világháború közepette. Gondolatainkban 
mi is ott állunk a koporsó előtt. Gondolatainkban látjuk 
az arczot: fönséges, abszolút nyugalom ül rajta és liala-
ványság: a paliida Mors. Néhány óra múlva, miközben 
a katonaszállító vonatok pillanatra sem állanak meg, el-
helyezik a koporsót a kapuczinusok híres, márványos 
sírboltjába, a hol az egykor fej sebétől vérző, tragikus 
sorsú fiú és az egykor szíve tájékán vérző martírasszony 
várja, az érkezőt. 

Ezekben a történeti órákban, a midőn létünk jele-
nének szálai láthatatlanul a jövővel szövődnek össze, a 
mult és jövő mesgyéjén, a midőn nem tudjuk, mit hoz 
a jövő, tekintetünk önkénytelenül a mult felé fordul, 
abból igyekszünk erőt és bizalmat meríteni a jövőre 
nézve. 

Az a korszak, a melynek végső pontján e ravatal 
áll, eseményekben gazdag. Az időpontot, a melyben mint 
17 éves ifjú királyi herczeg az ősz Radeczky iskoláját 
járta, azzal az időponttal, a melyben e ravatalt fölállí-
tották, egy nagy élet hídja íveli át, oly gazdag élet, a 
milyet a történelem csak keveset ismer. Rendkívüli dol-
got művelt: nemzete létét az egyik világból átvitte a 
másikba. A delizsánczok, a jobbágyság, a faggyúgyertya 
világából átvitte a repülőgépek, a jogegyenlőség, a villa-
mosvilágítás korszakába. Rendkívüli dolgokat látott; látta 
a franczia alkotmány három változását, látta az egységes 
Németország, Olaszország megalakulását, a balkáni álla-
mok felszabadítását és megérte a világháborút, a nagy 
próbát. Akkor, a midőn már nem várt nagy dolgokat, a 
midőn már nemzedékeket látott sírba szállni, ő a három 
világrész koronás királyainak nesztora, látta ennek a 
világháborúnak a kitörését, mely a zsákmányra éhes 
ellenség minden erejét rázúdította országaira, de látta 
azt is, hogy különböző népekből alkotott monarchiája 
olyan szívósságot tanúsít, mely nemcsak az ellenséget, 
hanem a birodalom barátait, ennek legalaposabb isme-
rőit is meglepte. 

A ravatal előtt a mult eseményeit, azoknak okait 
szemlélve, hadd irányuljon most különösen egy tényre 
a figyelem, annyival is inkább, mert e tény nemcsak ha-
zánk és református egyházunk fejlődésének és kétségtelen 
föllendülésének kulcsát adja, de feltárja az elhunyt feje-
delem azon egyéni vonását is, mely őt a köznapiasság 
körén túl magasra emeli. I. Ferencz József konzervatív 
körben fölté ifjúságát és trónbeszédei mutatják, hogy két 
évtizeden át akaraterejének egész szívósságával ragasz-
kodott az elvekhez, a melyeket a családi hagyomány 
jelölt ki számára, ragaszkodott az összbirodalom eszmé-
jéhez, a németországi, az olaszországi poziczió megtartá-



sához. Semmi sem mutatja jobban elméjének erejét mint 
az, hogy akkor, a midőn arra a legnagyobb szükség volt, 
teljes nagyságában ismerte fel az igazságot: a monarchia 
feladatát népei történeti jogainak elismerése útján tölt-
heti be csupán. Nem teremtő zseni, ele messze lát és 
mélyre, ennek kapcsán tud tanulni. A ravatal mellett 
a gyászoló nemzet átérzi, hogy fejedelme a legnehezebb 
győzelmet aratta egykoron; legyőzte önmagat. Mihelyt 
éles szeme felfedezte a boldogulás útját, meghozta érette 
a lehető legnagyobb áldozatot, habár ez mindennek az 
eltávolítását követelte, a mihez ragaszkodott. Mert tudni 
illik, hogy I. Ferencz József tőrülmetszett uralkodó ter-
mészet. Mégis nemcsak felismeri a tapasztalásból leszűrt 
tények horderejét, de a mi ennél is fontosabb: tud szí-
vósan ragaszkodni ahhoz, a mit üdvösnek felismert, A haj-
lékonyságot arányosan egyesíti a szívóssággal, mint a 
jófajta damaskusi penge. Volt érzéke, volt tapintata, a 
mit nem lehet a koronával együtt örökölni s ez meg-
mentette attól, hogy a papiros igazságához ragaszkodjék, 
odasegítette, hogy megtalálja az élet igazságát. 

Az élet igazsága, a melyet a fönnálló viszonyokból 
és körülményekből fölismert: a monarchia cs&k a népek 
történeti jogainak elismerése útján töltheti be föladatát. 
Ennek a fölismerése szabja meg az irányt, a melyet a 
történelmi egyházakkal szemben követ. A pátens vissza-
vonását elrendelő fejedelmi kézirat leemelte egyházunk ke-
beléről azt a nehéz követ, a mellyel belőle az éltetőlelket/a 
szabadságot kiszorítani igyekezett a kormány. A sárospataki 
kollégium háromszázados ünnepén felekezetkiilönbség nél-
kül fölhangzott öröm mutatta, hogy az új út a nemzet 
szívéhez vezet. I. Ferencz Józsefnek, a római egyház 
leghűbb tagjának volt elég ereje ahhoz, hogy családjá-
nak hagyományos, százados szelleméből magát kiszaba-
dítva, egyszersmindenkorra véget vessen a vallászakla-
tásoknak, üldözéseknek, a melyek miatt a nemzet annyi 
sebtől vérezett. Attól az időtől fogva, a mióta bizalmát 
a nemzet ősi erényébe helyezte, e bizalmat teljes mér-
tékben éreztette a protestáns egyházakkal s közelebbről a 
református egyházzal. És e bizalom megnyitotta az erők-
nek legnemesebb, legszentebb forrásait a belőle fakadt 
lelkesedés nyomán: Szép napok következtek be. Négy-
száz esztendő óta, a mióta hazánk a Habsburgok jogara 
alatt áll, nem látott egyházunk oly szép és nyugalmas 
napokat, mint a minők beköszöntöttek e bizalom nyomán. 
Az alkotások, a megalkotott törvények hosszú sora jelzi 
a megújhodást. Az 1868-iki vallásügyi törvények, a kon-
kordátum eltörlése, az öt kerület egyesítése az 1881. 
debreczeni, 1891. budapesti, 1904. ugyancsak budapesti 
országos zsinatok mélyreható, az egész egyházi életet 
átfoglaló törvényezikkei, az iskolák életében beállott fej-
lődés és lendület a gyümölcse és kifejezője annak a kor-
mányzati elvnek, a melyet a Felség kormányzatának sar-
kalatos elve gyanánt elfogadott. A felemelő bizalom su-
garai melegítettek, mint a nap, termékenyítettek, mint a 
harmat, érleltek, mint a nyár, érvényesült minden irány-
ban : protestáns nemzeti hőseinknek Bocskaynak, Beth-

lennek szobrot emelt a fejedelmi kegy és méltányosság, 
1867 óta háromízben református hitvallású férfiú ült a 
miniszterelnöki székben, közöttük „a pátensküzdelem le-
gendás vezére," Tisza Kálmán, egymaga 15 éven át. 

A bizalom nevében és intenzív erejénél fogva el-
tűnt minden korlát, a mely a nemzet izületei közé éke-
lődött és főn egyenlőség, egyenlőség előbb az elméletben, 
azután a gyakorlatban, végre egész a mai napig a sza-
badelvű fejlődésben. 

A mily arányban eltávolítá a mult romjait és egyen-
geté útját a jobb jövőnek, abban az arányban közelített 
népeihez épen abban az időben, a mikor az európai for-
rongások azt úgy a dinasztia, mint az ország érdekében 
kívánatossá tettek. A nemzet jóravalóságába vetett bi-
zalom, a becsületes, czéltiulatos törekvések megnyitották 
ennek az ősi keleti fájtának, a magyarnak szivét, a nem-
zet melegen és őszintén meghajolt királya előtt. A föl-
tornyosuló veszedelmek igazolták azt a tényt, a melyet 
mint igazságot fölismert egykoron: a monarchia feladatát 
népei történeti jogainak elismerése alapján töltheti be. 
A veszedelem láttára milliók szívét eltölté a szózat, mely 
a trónon elhangzott egykoron: „Vitám et saiiguinem! 
Moriamur pro rege nostro!" és fölébredt az a szenvedé-
lyes szeretete a szabadságnak, mely ezeréves multunk 
minden nagyobb eseménye előtt magasan lángolt fel s a 
mely ezer éven át összetört itt minden rabigát. Az utóbbi 
idők, a nagy esztendő látták a magyar fa j túláradó hű-
ségét s túláradó szabadságszeretetét, a melynek nevében 
és intenzív erejénél fogva tud gondolni merészet és na-
gyot s lelkesedésében reá tudja tenni életét, A történe-
lem majd el fogja mondani a késő unokáknak a harezok 
eseményeit, a melyek lejátszódtak Przemysl falai között, 
a Kárpátokban, a doberdói fensíkon, a Dunamentében,. 
a melyekben a honfoglaló magyar szilajsága, Dugovics 
lialálmegvetése, Dobónak hősi lelke, a nemzete sorsán 
búsuló kurueznak büszkesége és elkeseredése szólal meg 
és jut kifejezésre bámulatos harmóniába olvadva. 

Az eltávozó király nagy örökséget hagy maga után, 
számbavételére a szó gyönge és elmondásakor kifárad a 
beszéd. Egy örökségről azonban már itt meg kell emlé-
keznünk, arról, a melyet az iskolákra hagyott. Meg kell 
emlékeznünk annyival is inkább, mert ezt, mint becses 
örökséget, hűen megőrizni és a jövő érdekében kama-
toztatni az iskolai katedrák feladata. 

Benne van a köztudatban, az egész világ beszél 
róla, hogy a fejedelemre, a ki túlélte valamennyi kor-
társát s nesztorává lett három világrész koronás ural-
kodóinak, az öreg kor mellé más terhek is nehezedtek. 
Alig van mértékünk gyötrelmeinek lemérésére. A Gol-
gothát járta, nehéz keresztjével sokszor kellet fölmennie 
a szenvedések hegyére, hogy fenékig ürítse ki a keserű 
poharat. Jöttek a szörnyűnél szörnyűbb napok, a melyek 
odaállították egyetlen, tragikus sorsú fiának ravatalához, 
a tragikus sorsú királyasszonynak, a rettentő sorsú trón-
örökösnek koporsójához. Keserűségében elmondhatta: 
„Sírva megyek az én fiam után a koporsóba!" Ámde 



nem ez vonja magára a figyelmet. Örökké felejthetet-
lenek a pillanatok, a melyekben mint a fájdalomnak, a 
méltóságnak megtestesülése, ott áll a ravatalok mellett 
megrendülés nélkül. Bámulatos a szívósság, a mellyel a 
sors minden csapása, minden vihara fölé emelkedik. 
Valami emeli. Szárnya van; felemelkedik, mint a sirály 
a viharos tenger fölött. Es e fölemelkedés nagy tanítást 
rejt magában. A szívósság, a mellyel terheit viseli, meg-
tanít arra, milyen nagy jelentősége van e félelmekkel 
teljes tünemény világban az Istenbe vetett bizalomnak! 
Az iskolai katedrák előtt, a melyeknek a templomi kated-
rákkal párhuzamosan hirdetőiek kell, hogy mily drága 
kincs a hit — alakja időtlen időn át ott fog állani s rá 
fog mutatni az éltető és eleven erőkre, a mely a vallá-
sosságban, a keresztnek tudományában van. Példája, 
élete becses öröksége a tanítószékeknek. 

Csodálatos szorgalmáról, puritán élete módjáról 
beszélnek, mely a reformátorok életmódjára emlékeztet. 
Mint az állam első hivatalnoka a munkában egész életén 
át elüljár. Mindenki tudja, hogy a virradat munkában 
találta, akkor kelt, a mikor nagy-nagy országainak ka-
szárnyáiban az ébresztőt fújták s csak napzárta* után 
tért nyugodni. Az önfegyelmezésnek, pontosságnak pél-
dányképe. 

A mikor a katedrák a szorgalomról fognak beszélni 
s arról, a mi sikereinknek legfinomabb alkotórésze: a 
türelemről, példája hivatva lesz tartalmat önteni a taní-
tásokba, mert az ilyen élet, mint ;i mely kialudt, 
hiába nem loboghatott, nyom nélkül el nem tűnhetik. 
Alakja, alkotásai, egyensúlyos, harmonikus fejedelmi ki-
váltságai, élete egyenkint és együttesen igazolni fogják, 
hogy az ember legbecsesebb kincseit önmagában hordja 
független. Példája, a katedrák legbecsesebb öröksége, 
hathatós erőt fog adni az igazságnak, a melynek ihletett 
szavakban adott kifejezést a költő: „Két jó van, mifelett 
nincs sorsnak semmi hatalma: Szorgalom és erény. Föl-
dön az, égben ez áld!" 

Midőn a református egyház az egész nemzettel 
együtt lerója a hála adóját a ravatal előtt, gyászba bo-
rulva vesz a megdicsőült fejedelemtől búcsút főiskolánk is, 
könnyes szemekkel kéri a hatalmas Istent, a ki kezében 
tartja a nemzetek sorsát, a történet kerekét és tengelyét, 
tartsa oltalmában s óvja meg ezt a sokat szenvedett 
nemzetet és ennek kebelében sokat szenvedett református 
egyházunkat. 

Dr. Pruzsinszky Pál, 
theol. akad. igazgató. 

KRÓNIKA. 

Ki koronázzon r 
A világháború nagy forgatagában öreg királyunk 

is kidőlt az élők sorából. Bekövetkezett, a. mit ellen-
ségeink évek hosszú sora óta oly türelmetlenül lestek, 
a mitől a világ lángbaborulását várták. Nem győztek 

már várni: a szerajevói bombákkal kellett hát siettetni 
a világháború kitörését. Annak harmadik évében az ő 
tapasztalatokban, és szenvedésekben gazdag életének a 
fáklyája is kialudt csöndesen . . . Hálát adhat a nemzet 
az isteni Gondviselésnek, hog}r nem olyankor aludt ki, 
a mikor még oroszok álltak a Kárpátok hófödte tetőin 
vagy az erdélyi rablóbetörés fejvesztéses napjaiban, ha-
nem olyankor, a mikor szövetségeseink csapataival együtt 
érczfalként állunk az ellenségekkel szemben, a mikor a 
lángoszlopok a mi hadaink diadalmas útját jelzik a ter-
mékeny oláh síkságon . . . 

A mitől oly sokat vártak ellenségeink: a trónvál-
tozás minden megrázkódtatás nélkül, a legsimábban megy 
végbe. Még el sem temették az öreg királyt, máris meg-
indultak az utód megkoronázásának előkészületei. Nagy 
örömmel vette tudomásul a nemzet, hogy jóval a törvé-
nyes hat havi terminus előtt, már két hónapon belül, 
koronás királya lesz. 

Az öröm és a megnyugvás érzésébe néhány keserű 
ürömcsepp is vegyül azonban. Mintha átka lenne ennek 
a nemzetnek, hogy mihelyt külső ellenségein diadalmas-
kodik, saját fiai közt támad testvérviszály. Most is való-
ságos forradalom támadt a politikusok berkeiben a fölött, 
hogy „ki koronázzon?": ki legyen a koronázás közjogi 
aktusánál a herczegprímássál együtt fungáló hajdani ná-
dor helyettesítője ? 

Már a legutóbbi koronázás alkalmával, 1867-ben se 
volt nádor. Helyetteseként az akkori miniszterelnök, gr. 
Andrássy Gyula szerepelt. Ki koronázzon most ? Mindenki 
olyan természetesnek találná, hogy most se lehet másról 
szó, mint a ki az országgyűlés nagy többségének és az 
uralkodónak a bizalmából az ország ügyeinek élén áll 
immár évek óta ezekben a vészes időkben. De, úgy lát-
szik, mégsem tartja azt mindenki természetesnek. Egye-
sek azt hangoztatják, hogy mindenki koronázhat, csak 
épen a mostani miniszterelnök nem. Nap-nap után kép-
telenebbnél képtelenebb érveket hallunk erre nézve. Ki-
fogásolják — többek közt —. hogy a miniszterelnököt a 
király nevezi ki, mintha nádor is lehetett volna valaha 
más, mint a kit a király akart : hisz az országgyűlésnek 
a király részéről ajánlott két prot. és két róm. kath. úr 
közül kellett választania nádort 1608 óta. Kifogásolják, 
hogy a mostani miniszterelnök nem az egész országgyű-
lés bizalmát élvezi, mintha bizony akár az előző koroná-
zásnál fungáló miniszterelnök, akár az előző nádorok 
bármelyike az országgyűlés minden tagjának vagy a nem-
zet egészének bizalmát élvezte v o l n a . . . Nem is lehet, 
hisz már az Írás is megmondotta: „Jaj néktek, mikor 
minden ember jót mond felőletek". (Luk. 6 :26 . ) 

Ha csak azt kellene kiéreznünk, hogv a miniszter-
elnök személye iránt táplált gyűlölet vagy kizárólag csak 
a politika beszél ezekből az érvekből, egy szavunk se 
lehetne hozzá. De a mikor olyanok állanak elő ilyen 
mesterkélt érvekkel a mostani miniszterelnöknek a koro-
názásnál való közreműködése ellen, a kik közül egyik-
másik nemrégiben még szívesen működött volna vele 



karöltve : gondolkozóba kell esnünk és a hajuknál fogva 
előránczigált okok mögött — legnagyobb sajnálatunkra — 
egy olyan okot is észre kell vennünk, a melyről egyi-
kük se beszél nyíltan, de a mely mégis — úgy látszik 
ennek az egész hadjáratnak egyik legfőbb mozgató oka. 
Egyik-másik lap elejtett nyilatkozatából ugyanis, ha akar-
juk, ha nem, meg kell értenünk, hogy egyes hangosan 
argumentálóknak nem annyira a miniszterelnök politikai 
ténykedései fájnak, hanem sokkal inkább az, hogy kál-
vinista, vagy az ő nyelvükön szólva: „eretnek". Már pe-
dig hogyan szerepelhetne a koronázásnak r. katholikus 
jellegű szertartásánál a herczegprimással együtt egy 
„eretnek" ? ! 

Hát biz ez öreg hiba lenne! Mert hisz, úgyebár, 
nagy bűn a középponti hatalmak legfőbb hadurával, Vil-
mos német császárral meg az ő legfőbb segítőtársaival, 
köztük a két világverő hadvezérrel: Eindenburg-gal és 
Mackensen-nel együtt „eretneknek" lenni?! Hozzá még 
az 1848:20. t.-cz. megszüntette a róni. kath. vallásnak 
uralkodó államvallás jellegét és csupán a koronázásnál 
maradt az meg szemlátomást. Most ezt is lerontaná az, 
hogy egy „eretnek" miniszterelnök tenné a herczegpri-
mással együtt a koronát az új király fe jére! Ezt csak 
nem lehet megengedni?! Hamar elő tehát valaki mást, 
;i kiben az egész nemzet bizalma összpontosul, a kinek 
a, neve hallatára a miniszterelnöknek is félre kell állnia ! 

A miniszterelnök azonban nem azért kálvinista, 
hogy olyan hamar megijedjen s a tudta és beleegyezése 
nélkül a hadjáratba belekevert főherczeg is sietett kérni 
ezeket a jó urakat, hogy hagyják ki őt nemes küzdel-
mükből . . . Fz után a nagy „siker" után méltán hihet-
tük, hogy leteszik a fegyvert, de úgy hírlik, még el-
keseredettebben akarják folytatni a harczot, hogy a 
miniszterelnök, a kellemetlenkedéseket megunva, mégis 
meghátráljon. l)e a miniszterelnök nem azért „vastag-
nyakú8 , hogy ilyesmikért meghátráljon! 

Ebben a harczában, a mely csakis az ő győzelmé-
vel végződhetik, nemcsak pártja áll mögötte sziklaszilár-
dan, de mögötte áll több, mint négy millió magyar protes-
táns is pártkülönbség nélkül. Az ő „capitis deminutio"-ját 
önmagunkra nézve is annak tekintenők. Ezért büszke 
önérzettel kiáltjuk oda a mondvacsinált ürügyek mögé 
búvóknak: ha jó a németek hatalmas „eretnek" császárja 
arra, hogy a középponti hatalmak sorsának és fegyveres 
hatalmának diadalmas intézője legyen, ha jó a két imád-
ságos lelkű, hatalmas „eretnek" hadvezér: Hindenburg 
és Mackensen arra, hogy határainkat is megtisztítsák a 
betörő ellenségtől s diadallal hordozzák meg zászlainkat 
is az ellenség földjén : a magyar miniszterelnök vallása 
sem lehet akadály abban, hogy ő tegye fel a herczeg-
primással együtt a magyar nemzeti hatalom örökbecsű 
szimbólumát, a koronát az „eretnek" művész kezétől 
újjáépített koronázó-templomban 0 Felsége IV. Károly 
király fejére! 

TÁRCZA. 

Farkas József emlékezete. 
XI. 

A régi időkben alkalomadtán ki-kirándult a kis 
sereg a budai hegyekbe, úgy értvén a dolgot, hogy az 
ifjúság tanáraival, püspökével együtt indult útnak s szer-
zett magának egy-két jó órát a szabadban — procul nego-
tiis. Az egyik papi vizsga után, a kerületi gyűlések előtt, 
rendezett a többi között valamelyik esztendőben egy ilyen 
kirándulást a theoiogia ifjúsága püspökével, tanáraival 
s a felszentelt fiatal papokkal egyetemben. Szép májusi 
délután és vasárnap vala, Hosszú, egészséges mozgás 
után a kirándulás fénypontja: vacsora a Svábhegyen. 
A hangulat eléggé vidám lehetett, de mintha a lelkekben 
ott settenkedett volna valami árnyék, a mi miatt a har-
mónia teljes és tökéletes nem lehetett. A dolog úgy 
álott, hogy az előző napon a szigorlaton, a második papi 
vizsgán egy Bornemissza nevű ifjú nagyon megbukott, 
megbukott pedig már másodízben. A ki a második lel-
készi vizsgán másodízben megbukik, az a köztudat sze-
rint nem való papnak, mehet Isten hírével, legfeljebb 
csak pusztai próféta maradhat vagy lehet belőle pere-
grinus. Szegény Bornemissza (ez volt felőle a közvéle-
mény) jobb sorsot érdemel! A részvét, a méltatlankodás 
miatt nem voltak az ifjak olyan derültek, mint pl. az a 
májusi délután. De végre is helyre jutott a társaság: a 
fehér asztalhoz, a melynek fejénél a n a g y püspök ült, 
aztán szép rendben a többiek mind, még néhány világi 
előkelőség is. Fehér asztal mellett alig tud a magyar 
vigadni szó nélkül. Volt itt is pohárköszöntő. „Egy világi 
előkelőség, írja a solti esperes, örömének ad kifejezést 
a fölött, hogy az új nemzedék biztató, egészséges irány-
ban fejlődik." Ez a „világi előkelőség" meghajtá zász-
laját a tanárkar előtt, mint a melynek érdeme, hogy 
tudományszomjat, egy házias buzgóságot, evangéliumi lel-
kületet visz magával az életbe a fiatal nemzedék. Mindez 
— így hangzott az ítélet — Ballaginak és Farkas Jó-
zsefnek „szellemi öröke", ámde e tulajdonok szerencsés 
kiegészülést nyernek abban a józan életnézetben, a melyet 
a tanítványok a katedrában s azonkívül is Kovács Al-
berttől tanulnak. A lelkes tanárkarért, az ő szellemi gyer-
mekeiért és az egyház virágzásáért csengtek össze a 
poharak. 

A köszöntőre Farkas József felelt, Felelt azzal a 
szerénységgel és szellemes közvetlenséggel, melynek oly 
sokszor voltak tanúi a kortársak s a mely nagy mérték-
ben volt sajátja. Megköszönte az elismerést, a mit az 
előtte szóló meleg, lelkes beszédében a tanárkarnak 
nyújt, de fájdalmas megdöbbenéssel kell éreznie azt a 
szemrehányást is, mely a beszédben megnyilvánul. „Úgy 
érzem, mondotta Farkas József, hogy előttem szólónak 
ez a vádja tévedésen alapszik s minket nem- illethet, 
Tiszteletteljesen bár, de tiltakozom a vád ellen, a józan-
ság vádja ellen. Tiltakoznom kell e meg nem érdemlett 



váci ellen annyival is inkább, mert épen most adtuk 
eklatáns bizonyságát a józanságtól való idegenkedé-
sünknek. Hiszen egyetlen egy Bornemissza volt közöt-
tünk, azt is épen most akolbolintottuk ki végkép a szent 
eétusból. Es én úgy érzem, hogy e tekintetben túlzásba 
is mentünk: nem kellett volna ennyire demonstrálnunk 
a józanságtól való irtózásunkat. Ügy érzem, hogy ezt 
reperálnunk kell, ha lehetséges, hozzuk vissza Bornem-
isszát stb." 

Farkas József néhány szavával azt a feszültséget 
enyhítette, a mi a kedvet lekötve tartotta, a mi a szí-
veket eltölté. Ez magyarázza meg a rokonszenvnek, de-
rültségnek azt a „viharos" kitörését, a mellyel az ifjak 
(meg az öregek is) a beszédet fogadták s a melyről az 
„esemény" szemtanuja (a solti esperes) a multak emlé-
kein elmerengve értesít. De komolyan is megbeszélték 
a dolgot. Másnap korán reggel megidézte a püspök a 
póruljárt íiatalembert, egy írást Íratott alá vele s csak 
ennyit mondott: „Vigye el a kérvényt beiktatás végett 
a főjegyzőhöz, a sikerre nézve mit sem ígérhetek, de 
ha ügye kedvező elintézést nyer, menjen el Farkas Jó-
zsefhez megköszönni". 

Bornemissza új terminust kapott. Es ha már ennyit 
beszéltünk róla, hadd mondjunk még valamit. Érdemes vala 
reá. „Később, úgymond az esperes, buzgóságával, tapin-
tatosságával egy már züllésnek indult egyházat állított 
lábra s juttatott virágzásra," 

Régi dolgok régi emlékei. Ne mondja senki (a bíró 
magas székében ülvén), hogy jelentéktelenek. Semmi 
sem jelentéktelen, a miben emberséges érzés tükröződik 
vissza, a mi meleget, fényt áraszt s a mi az emberek 
szíves jóindulatában való bizodalmat erősíteni hivatva 
van. Farkas József annak a kis körnek érzésbeli erőit 
nevelte humánus életnézetével. Az a kör kicsiny volt, a 
melyet melegével betöltött, de idők folyamán ebből va-
lami kiáradt az egész kerületre. A kerület templomaiban 
elhangzó beszédek Isten tudja hányszor voltak és lesz-
nek tolmácsai annak a nemes felebaráti érzéseknek, me-
lyek az egyszerű, nemeslelkű professzor példája és szavai 
nyomán gyökeret vertek az ifjú szívekben egykoron. 
Azok az idézetek, a melyeket hajdani tanítványok leve-
leiből olvastunk egy-két visszaemlékezés nyomán, arról 
a jóakaratról beszélnek, a* mely a szív talaján fakad, 
ám ez legjellemzőbb vonása a keresztyénnek. Hatalma-
sabb, mint bármiféle filozófiai érvelés. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

B E L F Ö L D . 

Hadikórházi kabarék. 
A katonaság és az egyház — úgy is, mint két 

világtörténeti tényező —- néz szembe egymással. És az 
egyházzal szemben álló katonaságot mindmáig tisztelet-
teljes gesztus, mondhatni „vigyázz" állás jellemzi. A me-
netszázadot „kivezénylik" istentiszteletre "(igaz, sokszor 

a czivil lelkészi hivatal minden előzetes értesítése nélkül); 
a katonának be kell szolgáltatnia egyházi házasságköté-
sének bizonyítványát stb. és sok más nagyobb jele is 
van ennek az egyenruhás reverencziának. 

De mikor a kardot lecsatolják és a lelkek pihenj 
állásba kerülnek, szomorúan konstatálhatjuk, hogy maga 
a katonai élet, az uniformis alá rejtett gondolat nem vét 
számot a vallásos élet tényeivel ós az egyház, mint régi 
történelmi intézmény előtti tisztelgés, ahhoz a szokott, 
feszes fej vetéshez hasonlít, a mivel az udvari fogatot 
köszöntik, ha már nem is ül benne senki. 

Jelen sorok íróját az a kétes szerencse érte, hogy 
alkalma volt a Ludovika Akadémia hadikórházában végig-
nézni egy kabaré előadást, a mát specziálisan a betegek 
számára rendeztek. Impozáns látvány volt a nagy, szín-
paddá átalakított tornateremben szorongó csukaszürke 
tenger és megható volt az a pár hordágy, melyeken — 
mint ringó hajókon — érkeztek a nehéz betegek, hogy 
kikössenek egy pár futó perezre a feledés ós tiszta rin-
gató dalok országában. De szomorú és pirító látvány volt 
maga a kabaré. Valami harmadrangú orfeum vonult be 
a lelkekbe minden mocskával ós szenyjével. Csúf és 
szemérmetlen dalok simogatták a lelkeket és az arczába 
röhögtek mindannak, a mit mi „nyárspolgár" lelkek 
tisztességnek, családi élet tisztaságának, női becsü-
letnek nevezünk. Eltekintve azoktól, a mik egyszerűen 
csak trágár élezek voltak, megdöbbenve kellett megálla-
pítanunk, hogy innen hazulról úgy látják a mi küzdő 
katonáinkat, hogy ők esti pihenőn erotikus dalokat zen-
getnek . . . ugyan miről? . . . Oh, nem hazáról, nem is 
az elhagyott családi fészekről, hanem az orfeumok gyö-
nyöreiről s mindarról, a minek leírásához túlságosan 
szemérmetes ez a fehér papiros. Az itthonvalókról is szólt 
a nóta, zokogó dalban panaszolta valaki, hogy a férfi-
hiány miatt kénytelen hű maradni az urához. — Legyen 
mentségünk, hogy ezt a sok piszkot ennyire is felem-
lítjük, az, hogy némileg orvosi bonczkésnek tekintjük a 
tollat, melynek ki kell nyitni a gennyes sebet. 

Mert itt egy nagyon szomorú általánosítást tehe-
tünk. Hadikórházaink legnagyobb részében ilyen a se-
besültek szórakoztatása. És ez ama lelki táplálék, a mivel 
nolle-velle megtöltik a lelküket. Napilapjaink napról napra 
dicséretet zengenek a „jól sikerült" kabaréknak, a ven-
dégszereplő orfeumi csillagoknak, a kiknek piszkos fénye 
beleragyog a szenvedések homályába. Ha azonban a 
nyilvánosság, mint a görög drámák kórusa, egyre csak 
helyesel, kell lenni egy másik nyilvánosságnak, a mely 
megbélyegzi ezeket a csúf lélekrontásokat. 

Az egyház — a mi protestáns egyházaink — nem 
akar hatalmi intézmény lenni. Senkit karhatalommal nem 
tarthat vissza attól az életiránytól, a mit az öntudatos 
nagykorúsággal választ. 

De kell, hogy felemelje tiltakozó szavát akkor, a 
mikor hivatalosan, egy-egy — talán ilyesmivel nem na-
gyon törődő — kórházparancsnokság tekintélyének az 
árnyékában piszkolják be a lelkeket. Tiltakoznia kell az 



ellen, hogy a kórházakból orfeumokat csináljanak, hogy 
hivatalos engedély és rendezés hatósági útjain szállítsák 
elé ezt a rémítő piszkot, a mivel az a kunsági vagy er-
délyi baka különben talán sohasem találkozott volna. 
Mikor tekintélyes orvosprofesszorok aggódva írnak a nemi 
betegségek terjedéséről és az erkölcsök züllése, s társa-
dalmat és családot fenntartó erők rothadása mind érez-
hetőbb lesz, tiltakoznia kell az ellen, hogy a bűnt hivatalos 
adagokban adják a katonáknak! Mit ér, ha a tudomány 
minden művészetével egészségessé teszik a testüket, de 
a romlott, nemiségre utazó művészet minden tudományá-
val igyekszenek orfeumtöltelékkó nevelni őket a kórhá-
zakban ! És mit ér az a muzsik-test, melynek ép minden 
izma, de megmérgezett és fertőzött, minden hite, lelke-
sedése, reménye ? A nemzet, az itthonmaradt családok, 
hitvesek és gyermekek érdekében és a mi katonáink 
érdekében meg kell akadályozni a lélekgyilkolásokat. 

Muraközy Gyula. 

K Ü L F Ö L D I H Í R E K . 

A német kultúra angol megvilágításban. 
Patersen edinburgi, skót egyetemi tanár több skót 

és angol tudós tanártársának közreműködésével a mult 
évben, tehát már a világháború zivatarában angol nyel-
ven Német kultúra czím alatt egy figyelemreméltó nagyobb 
művet adott ki, a melyben a németeknek a tudomány, 
irodalom, művészet s. az élet terén kifejtett munkásságát 
vizsgálják s annak eredményéről elismeréssel szólallak. 

Annak tartalmát tanulság okából az Alig. Ev. Luth. 
K.-Ztg. ismertetése fonalán kivonatosan a következőkben 
bemutatjuk: 

Manapság az angolok azt sem tudják, mit is kell 
érteniük kultúra alatt? Pedig nagy honfitársuk: Cham-
berlain még a háború előtt megírott A XIX. század 
alapjai cz. nagy művelődéstörténeti művében meggyőzően 
kimutatta s azt a háború réme azóta napnál világosabban be-
igazolta, hogy lényegalkotó különbség van kultúra, czivi-
lizáczió és műveltség között. Angol tudósok, írók és Grey 
iskolájából való politikusok szerint „a mai i.émet kultúra 
a morális hanyatlás, sőt teljes összeomlás lejtőjére jutott," 
hogy továbbá „Németország a kultúrának és a tudomány-
nak nem is tett valami lényeges szolgálatot, sőt a néme-
tek ma is azok a barbárok, a kik azelőtt 15 évszázaddal 
eleinket megrohanták s a római birodalom czivilizáczióját 
lerombolták", hogy „nincs is tulajdonképen német tudo-
mány, hanem az csak a tapasztalati tények összegyűjtése 
és szürke theóriák kiszedése" s végül „egy Laplace és 
Newtonhoz, Darwin és Pasteurhöz hasonló zseniális szel-
lemei nincsenek Németországnak" stb. Mit sem akarnak 
tehát tudni egy Euler vagy Leibnizről, Virchowról, vagy 
Kochról. Kantot egyszerűen a skótok s Heinét a zsidók 
számára foglalják le s ott könyvelik el. 

Ilyen hallatlan elfogultság, hogy ne mondjam el-
vakultság mellett kétszeres örömmel kell üdvözölnünk 

Páterson tanár irodalmi vállalkozását, a melyben „leróvja 
Anglia és az egész világ háláját Németországnak a tudo-
mány s a művészet terén kivívott óriási eredményeiért", 
ki is az előszóban őszintén vallja, hogy „a németek két-
ségtelenül a történelem uagy népei közül valók, a kik 
az angolokhoz hasonlóan önmagukban egyesítik a régi gö-
rögök intellektuális ós esztétikai képességeit a régi 
rómaiak praktikus érzékével, a mivel lényeges szolgálatot 
tettek a czivilizált emberiségnek". Köztük csak az a 
különbség, hogy „a czivilizácziónál az angol annak inkább 
anyagi, világuralmi oldalára, a természetnek a találmá-
nyok ós fölfedezések általi megfékezésére, a német ellen-
ben annak intellektuális és erkölcsi oldalára, vagyis a 
népélet szervezésére, közelebbről a vallás, erkölcsiség 
és a tudomány ideáljaira fekteti a fősúlyt." Paterson 
szerint csak a németeknél s nem az angoloknál találjuk 
a kultúrát, mint magasabb értelemben vett czivilizácziót. 

De nézzük csak egyenként a „német kultúra" hű-
séges szolgálatait az emberi művelődés szolgálatában. 

így mindjárt az I. fejezetben Lodge edinburgi egye-
temi tanár a németek történetét s a német birodalom kul-
túráját ismerteti. Szerinte „Bismarck kolosszális alakja a 
politika gigásza, a ki vér- és vasrendszere daczára még 
csak az olasz Cavour-hoz hasonlítható." Hogy melyik kö-
zülök a nagyobbik, a történelem fogja majd eldönteni, 
előbbinek azonban bűnéül róvja föl Francziaország le-
igázását. Ezzel szemben Carlyle. a nagy skót tör-
ténetíró, ki a farizeus Cantet az angol nép „szégyené-
nek" mondja, azt tartja, hogy „a világ összes politikusai 
Bismarck mellett csak szappanbuborékoknak tűnnek fel". 
Szép elismerés a skót történetírás részéről a német poli-
tikai zsenialitással szemben. 

A II. fejezetben Lindsay oxfordi tanár a német 
filozófiát ismerteti. Őszintén sajnálja, hogy a német tudó-
sok az angol kitüntetéseket visszautasították. Pedig „ne-
kik úgy kellene gondolkozniuk Shakespeare költészetéről, 
mint nekünk a német filozófusokról". A német filozófu-
sokat négy kategóriába osztja. Az elsőbe tartozik Leibniz 
és Woltf, a másodikba mint egyedülálló szellemi nagyság 
Kant, a harmadikba Fichte, Schelling, Hegel és Scho-
penhauerrel a romantikus iskola s a negyedikbe a német 
bölcselet 1850 óta. Elismeréssel adózik a német termé-
szettudomány. bölcsészettörténet és kísérleti pszichológia 
iránt, de az újabb német gondolkodók rovására magasz-
talja Bergson intuitív bölcseletét. A német természettudo-
mány hiánya az intuitív szemlélet. A Hegel-féle filozófiát 
nem is a németek, hanem az olaszok fejlesztették tovább. 

Hogy mit köszön a tudomány a német kutatóknak, 
azzal Thomson aberdeeni tanár foglalkozik. Alapos és 
meggyőző fejtegetéseiben arra az eredményre jutott, hogy 
„a tudomány összes ágaiban sokat köszönhetünk a német 
kutatásnak s egy Bell ring. Boltzmann, Ehrlich. Haeckel 
és Helmholtz szolgálatait a biológia, kémia, fizika, mate-
matika, csillagászat és geológia terén az angol sem ki-
sebbíthető". A német tudomány „jellegzetes sajátossága 
a termékenység, alaposság, tudományos módszer, gondos 



technika ós meggyőződés," ami nála a tudománynak spe-
czifikus értékébe vetett hittel esik össze, de másrészt 
hozzátartozik a hosszú történeti bevezetés, a személyes 
megfigyelések sorozata, a kritikai megjegyzések, hosszas 
általánosítások s az elmaradhatatlan összefoglalás is. 

A német irodalmat Lees tanár ismerteti. Annak 
klasszikus és modern korszakát különbözteti meg. Az 
elsőhöz Lessing, Goethe ós Schiller költészetét sorozza, 
utóbbinak legeredetibb és legfeltűnőbb alakja Nietzsche. 
„Képrombolása és optimista ideálizmusa őt a fiatalabb 
írói generáczió mintaképévé avatták." Különös melegség-
gel szól az ismertetés a Nibelungok énekéről, mint „a 
középkori népies költészet koronájáról" és Goethe 
„Herrmann és Dorottyájában az örök ifjúság titkát" látja. 
Lees is azt tartja, hogy a német tudósoknak különös két 
hibája „a vonzó és életeleven tárgyfestés hiánya s a hosz-
szadalmasság", a sokat emlegetett „deutsche Griind-
lichkeit". 

Brown tanár a német művészetet, közelebbről épí-
tészetet és festészetet ismerteti. Előbbi olasz és franczia 
utánzat, mint p. o. a kölni dóm, a melyet a reimsivel és 
amiensivel alig lehet összehasonlítani. A festészetről azt 
tartja, hogy annak német géniusza nagyszerű a tervezet-
ben, de gyenge „a kivitelben". A német nép, bár nagy 
alkotásokat hozott létre, „sajátos értelemben művészinek 
nem mondható". „A német inkább zenész ós költő és 
kevésbé festő." 

A németek „alapos zenéjét" itt csak érintve, Sadler 
leedsi egyetemi alkanczallár „a német nevelés erejét és gyen-
geségét" ismerteti. E téren „a helyes ítélőképesség hiányát" 
konstatálja, „a mi a jelenkorban a militarizmus uralmára 
vezetett". (Pedig hát annak köszöni Németország jelen-
kori legyőzhetetlenségét s azzal kapcsolatosan a Kant— 
Fichte-féle kategorikus imperativusnak !) Úgy találja, hogy 
a jövőben a német és angol nevelésnek kölcsönösen egy-
mástól kell tanulnia. Főleg a német tudomány ós tech-
nika vívmányait nagyobb figyelemmel kell Angliának a 
jövőben kísérnie. így hát talán még sem Németország 
Grey-féle „leigázása" a jövőben a fődolog! 

A német nacionalizmusról politikai és gazdasági 
szempontból Macgregor leedsi tanár értekezik. Az angol 
egyoldalúság korlátait áttörve, őszintén vallja, hogy míg 
Anglia a világ feletti egyeduralomra, addig Németország 
a világuradalomban való részesedésre törekszik csupán. 
A német naczionalizmusnak gazdasági szempontjait Lisztre, 
a politikaiakat Treitschke művére vezeti vissza, Liszt 
rendszerét „a naczionalizmus legészszerűbb és legtöké-
letesebb filozófiájának" minősíti „ökonómiai politikai 
szempontból" tekintve. És Treitschkével mondatja, hogy 
a „hatalom az állam alaptörvénye, mint a hit az egy-
házé s a szeretet a családé". így hát a nacziona-
lizmus politikai és gazdasági kérdéseiben egészen más 
szempontokat hirdet, mint, a lármás Asquith, Grey 
és társai. 

Végül a mű utolsó fejezetében maga Pdterson mint 
szerkesztő a német vallásról és theologiáról értekezik. 

Schleiermacher vallásról szóló „beszédeivel* egyezőleg 
„egyedül a német népet tartja méltónak és képesnek a 
szent dolgok mélyebb felfogására ós átérzésére, míg az 
angolokat, a kik „csak a nyereséget és élvezetet" hirde-
tik. kevésbbé vallásosaknak mondja. A vallás s a sza-
badság szeretete volt a német reformáczió forrása, míg 
az angol politikai, sőt erőszakos volt minden ízében. Kö-
zelebbről a luth. egyházat a vallás terén nagy hatalom-
nak, a vallás és a karakter valódi iskolájának s a ke-
resztyén szeretettevékenység kiváló eszközének mondja, 
s elismeréssel adózik egy Schleiermacher, Ritschl, Herr-
mann és Harnack nagy munkásságának. 

Milyen másként hangzik az angol tudósok e józa-
nabb ítélete a német kultúráról, mint az ő államférfiaiké. 
Tanulni fog-e belőle az angol nép s annak mostani ve-
zetése, az a jövő titka. Reméljük a legjobbat! De aztán 
nálunk se beszéljünk a német kultúra zsarnoki uralmáról! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
Hozsánna! Énekes köny vasárnapi iskolák, vallá-

sos összejövetelek és a család használatára. Összeállí-
totta 'Vidor János, harmadik kotta nélküli kiadás. Kiadja 
a Londoni Traktátus Társaság V., Hold-u. 3. Ára ízléses 
kiadásban 1/20 K. 

Keresztyén Lelkipásztor. Gyakorlati belmissziói 
havi folyóirat protestáns lelkipásztorok számára. Szer-
keszti Nyáry Pál pécsi ref. lelkész. A novemberi szám 
a következő gazdag tartalommal jelent meg: Mindenek-
nek mindenné lettem ! A háború kártékony hatása a 
családi élet tisztaságára. Marjay Károly mezőtúri ref. 
lelkész. Bibliatanulmányozás. Ny. P. Az üdvösség útja, 
Pásztori levelek. 1. levél. Modersohn. Ernő. Az önvizs-
gálat perczeire. A végső harcz. Költemény. Vargha Gyu-
láné. Irodalmunk szegénysége. A'. K. Az ólét országút-
járói. Levél a frontról. Ének hangjegyekkel. Szövegét 
és zenéjét szerzette dr. Kováts Lajos ref. theol. ni. tanár. 
Életnek vize. Beszédvázlatok. A tisztelendő asszonynak. 
Erzsike álma, Ifj. Benkő István rákospalotai ref. lelkész. 
Irodalom. Szerkesztői üzenetek. 

EGYHÁZ. 

gyászistentiszteletek. Elhunyt királyunk temetési 
napján az összes budapesti ref. templomokban voltak gyász-
istentiszteletek. A Kálvin-téri templomban d. u. 3 órakor 
tartott istentiszteleten Petri Elek püspök imát, dr. Szabó 
Aladár beszédet mondott a II.. Kor. \.:>. alapján. A temp-
lom zsúfolásig telve volt. — A bécsi gyászistentiszteleten 
az erdélyi ref. egyházkerület képviseletében dr. Ravasz 
László tanár (a püspök helyettese) és dr. Boér Elek fő-
gondnok vett részt; a tiszántúli egyházkerületet dr. Bal-
tazár Dezső püspök képviselte. 

Új tábori lelkész. A hadügyminisztérium JassVin-
czét, a dunántúli ref. püspök titkárát, theol. magántanárt, 
tábori lelkésszé nevezte ki. 

Kitüntetés. 0 felsége a király Molnár Hugó volt 
újvidéki lelkésznek, a ki nyugalomba vonulása után Kis-
kúnhalasra költözött, hűséges szolgálata elismeréséül a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. Mele-
gen gratulálunk! 



Konventünk f. hó 14-én tart rendkívüli ülést. Az 
ülés főtárgya a zsinat összehívása iránti intézkedés. 
A királyi engedélyt kérő feliratot a konvent küldöttségi-
leg nyújtja át és ez alkalommal juttatja kifejezésre hó-
dolatát az ú j király előtt. — A konventülésnek egy más 
fontos tárgya az özvegyi és árvasegély felemelése. 

A tiszántúli ref". egyházkerület f. hó 22. s követ-
kező napjain tartotta őszi közgyűlését dr. Baltazár Dezső 
püspök és gróf Dégenfeld József elnöklése alatt. A ta-
gok nagyszámmal jelentek meg. A király halálának le-
sújtó hatása alatt nyílt meg a közgyűlés dr. Baltazár 
Dezső püspök megható imájával, a melynek elhangzása 
után gróf Dégenfeld József meleg szavakban emlékezvén 
meg a király haláláról, indítványozta az ülésnek délután 
2 óráig való felfüggesztését. Délután 2 órakor megnyílt 
a gyűlés. Főgondnok beszédében megemlékezett dr. Baksa 
Lajos konventi előadó haláláról, a lelkészek anyagi hely-
zetéről. Dóczi Imre középiskolai felügyelő 40 éves szol-
gálatáról, továbbá azon körülményről, hogy a konvent 
rendkívüli ülésre deezember hóban összeül az 1917-ben 
összehívandó zsinat ügyében. A főgondnokot dr. Baltazár 
Dezső üdvözölte, főgondnoki működésének huszadik év-
fordulóján. Márk Endre polgármester, megválasztott egy-
házkerületi világi tanácsbíró esküjét letevén, meleg sza-
vakban ajánlja fel szolgálatát az egyházkerületi közgyű-
lésnek. Dr. Baltazár Dezső tartalmas, az egyházkerület 
minden mozzanatára kiterjedő püspöki jelentése nagy 
figyelmet és elismerést keltett. A reformáczió negyed-
százados jubileumára vonatkozó konventi leirattal egvet-
értőleg a jubileum programmját megállapítva elhatározta 
a közgyűlés, hogy Méliusz Juhász Péter műveit kiadja. 
A közgyűlés kimondotta, hogy Debreczen város nyomda-
vállalatába társul belép. Konventi rendes tagul Fekete 
Mártont, póttagul dr. Kun Bélát küldi ki. A stóla fel-
emelése ügyében tett indítványt az egyházkerület nem 
fogadta el, de annál nagyobb lelkesedéssel tette magáévá 
a felsőszabolcsi egyházmegyei indítványát anya- és cse-
csemő* védelem tárgyában. Az özvegy elaggott lelkésznek 
segélyezése terén közgyűlés hathatós intézkedéseket tett. 
A kollégiumi alkalmazottaknak .január 1-től 30% drág-
sági pótlékot engedélyezett, A tanügyi bizottságok elő-
terjesztései között legfontosabb volt a képzőintézetek 
szakfelügyelői állásának szervezése. A jövő évtől kezdve 
a képzőintézetek és polgári iskolákra a felügyeletet nem 
a középiskolai felügyelő, hanem a képzőintézetek igaz-
gatói közül választott szakfelügyelő fogja gyakorolni, a 
ki 6 évre választatik évi 1000 korona tiszteletdíj mellett. 
A közgyűlés dr. Veress István debreczeni tanítóképző-
intézeti igazgatót bízta meg a kérdéses szakfelügyelettel. 
A missziói bizottság jelentéseinek, az egyházmegyék 
felterjesztéseinek letárgyalása után 23-án az esteli órák-
ban a közgyűlés véget ért. 

Egyházkerületi közgyűlés. A danántúli ág. h. 
ev. egyházkerület püspökavatással egybekötött rendkívüli 
közgyűlését deezember hó Í 3 -—14-én Szombathelyen tartja. 
Az új püspök, Kapi Béla beiktatási ünnepélye 14-én lesz. 

Gyászünnepély a Pénzintézetek Hadikórházában. 
A hadikórházban működő theologusaink szép protestáns 
gyászünnepélyt rendeztek megboldogult királyunk teme-
tése napján. Az istentiszteleten a hadikórház egész ka-
tonai és orvosi személyzete részt vett felekezeti különbség 
nélkül és a betegek is csaknem teljes számban jelen 
voltak. Közének („Uram ! a töredelmes . . . " és a XO. zs.) 
után Loew Henrik ev. tábori lelkész német nyelven mon-
dott imát, a theologusok szép karéneke után pedig Hay-
pál Benő tartott lélekemelő emlékbeszédet. Az ünnepélyt 
a Himnusz és a XXXV. zsolt. 9. verse zárta be. 

Hadikölcsön jegyzés. Egyházkerületünk az 5-ik hadi-
kölcsönre 40,000 K-t jegyzett. 

Kérelem. A harmadik háborús karácsony küszöbén 
ismét kopogtatok a jó szívek ajtaján azoknak a mi éret-
tünk sebeket hordozó hőseinknek érdekében, a kikre a 
szeretetnek nagy ünnepe idegen föld rideg kórházaiban 
köszönt. Ók a legárvábbak, mert sok közülök magános 
kórtermében még magyar szót sem hall. Az áldozatkész-
ségnek szinte túlságos igénybevétele daczára talán akad-
nak nemes lelkek, a kiknek szeretetéből, adományából 
ide is jut. Minden pénz- és természetbeli ajándékot há-
lásan fogadok és nyilvánosan nyugtázok. E. Szabó Dezső, 
ref. tábori lelkész, Graz. V., Elisabetiner-Gasse 40. 

Adományok. Lapunkra gróf Festetich Gyuláné 
Wildonból 50 K-t. Hidegh János tábori lelkész 4 K-t kül-
dött. — A katonák vallásos irataira Szigethy Piroska 
Nyitraszeg 10, Geyer Henrik Cservenka újból 100 K-t, 
Tóth Kálmán G-árdony 7'60 K-t ; az erdélyi ref. mene-
kült lelkészek részére az alberti-irsai gyülekezet 40 K-t 
és Kódi Dánielné özvegy papné részére Székely Ödönné 
Hévízgyörk 10 K-t küldött. 

Új állások. Az ú j egyenes adótörvények végrehaj-
tására a 18400/P. M./1916. sz. rendelet értelmében, ideig-
lenesen, adóügyi biztosi állások rendszeresíttetnek. Ez 
állások három csoportra oszlanak. Az első csoportbeliek 
fizetése évi 3000, a másodiké 2600, a harmadiké 2000 K 
és mindenikhez megfelelő drágasági pótlék és lakbér. 
Az első csoportbeli állásokra ügyvédi oklevéllel vagy 
reálgimnáziumi érettségivel s ötévi kereskedelmi, gyakor-
lati, könyvviteli prakszissal bírók pályázhatnak. A máso-
dik csoportnál kvalifikál a kereskedelmi vagy jogi főis-
kolai, műegyetemi abszolutórium és a selmeczbányai fő-
iskola négy évfolyamának elvégzése. A harmadik csoport-
nál elegendő a felső kereskedelmi vagy kereskedelmi 
akadémiai vizsgák sikeres letétele, kétévi pénzintézeti 
vagy kereskedelmi gyakorlat. Ezen új állások egyelőre 
két évre szerveztettek, valószínű azonban, hogy végle-
gesíttetnek s csakis pénzügyigazgatósági székhelyeken 
lesznek. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémia m. hó 29-én 
(I. u. tartott elhunyt királyunk emlékére gyászünnepélyt 
a Ráday-utczai díszteremben. Ének és B. Pap István 
tanár imája után dr. Pruzsinszky Pál igazgató mondott 
emlékbeszédet. Ezt lapunk elején egész terjedelmében 
közöljük. A Himnusz éneklése fejezte be az ünnepélyt. 
A közönség körében ott voltak: Petri Elek püspök, Szi-
lassy Aladár gondnok, Erdélyi Sándor volt igazságügy-
miniszter, dr. Ilosvay Lajos államtitkár, dr. Kiss Károly 
egyházi ügyész, Gonda Béla min. tanácsos és több presbiter. 

Kérelem. A theol. igazgatóság felkéri a legátust 
fogadó gyülekezetek lelkészeit, hogy a mennyiben a 
karácsonyi ünnepekre legátust nem óhajtanának, ebbeli 
szándékukat legkésőbben deezember hó 10-ik napjáig 
közöljék a theol. igazgatósággal (IX., Ráday-u. 28). 

A Baár Madas ref. felsöleányiskola és nevelő-
intézet igazgatótanácsa mult hó 28-án, kedden délután 
dr. Darányi Gyula elnöklete alatt ülést tartott, melynek 
tárgysorozatán az elnöki jelentéseken és a folyó ügyeken 
kívül egy igen nagy fontosságú pont szerepelt, t. i az 
intézet szervezetének módosítása a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter leirata folytán Az igazgatótanács már a 
mult iskolai év végén is foglalkozott a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek a felsőbb leányiskolákra vonat-



kozó ismeretes reformtervezetével s azon a gyűlésen 
megbízta az intézet igazgatónőjét és a tanári kar egyik 
tagját, hogy — a tanári kar véleménye alapján —.rész-
letes memorandumot terjesszen ez ügyben az igazgató-
tanács legközelebbi ülése elé. A memorandumban a tanári 
kar mindenre kiterjedő alapossággal s meggyőző argn-
mentálással azt javasolta az igazgatótanácsnak, hogy a 
mostani hatosztályú felsőbb leányiskolát alakítsa át a 
fenntartótestület a miniszteri tervezetnek megfelelően hét-
osztályú felsőleányiskolává, a mennyiben az intézet el-
helyezésének kérdése a mai nehéz viszonyok között meg-
oldást nyerhet, a felsőleányiskolával közös alsótagozatú 
leánygimnázium felső tagozatát (V—VIII. osztály) is 
szervezze párhuzamosan a felső leányiskola V—VII. osz-
tályává!. Feltétlenül szükségesnek tartja a tanári kai-
ezeknek az iskolatípusoknak a felállítását a fővárosban 
a magasabb prot. nőnevelés szempontjából, mivel maga-
sabb fokú, sőt vele egyenlőrangú prot. nőnevelő intézet 
Budapesten nem áll a prot. társadalom rendelkezésére. 
— Az igazgatótanács hosszas, körültekintő és mindenre 
kiterjedő megfontolás után úgy döntött a nagyjelentőségű 
kérdésben, hogy a mostani hatosztályú felsőbb leány-
iskolát továbbfejleszti hét osztályú felsőleányiskolává s 
mellőzi azt a másik eshetőséget, hogy az intézet vissza-
fejlesztessék polgári iskolává, mely fölé tanítónőképző 
volna állítandó. A tanári karnak a leánygimnáziumi osz-
tályok szervezésére vonatkozó javaslatát szintén elfogadja, 
annak megvalósítását azonban — technikai okokból — 
akkorra halasztja, mikor a fenntartótestület az intézet 
részére az új épületet felállíttathatja. — E szerint tehát 
az 1918-—19. iskolai évben a Baár-Madas felsőleány-
iskolában megnyílik a hetedik osztály is. Hogy pedig 
az intézetbe — mely iránt évről évre nagyobb érdek-
lődést tanúsít a prot. társadalom — már a következő 
iskolai évben is nagyobb számú növendék legyen fel-
vehető, a fenntartótestület gondoskodik már a jövő évre 
az épület kibővítéséről, illetve póthelyiségek igénybe-
vételéről. — Örömmel üdvözöljük a szépen fejlődő inté-
zetet haladása útján. A nagyra hivatott iskola igazgató-
tanácsa nem is határozhatott másként! Mert kétségtelen, 
hogy a befektetett erkölcsi és anyagi tőke bőséges 
kamatot hoz az intézet virágzásában ! 

A debreczeni egyetem ünnepélyes felavatását a 
kormány a jövő év tavaszára tűzte k i ; az egyetem dísz-
jelvényeit is ekkor adják át rendeltetésüknek s ekkor 
fogják felavatni az egyetem jogi fakultásának első sub 
auspiciis regis doktorát is. 

A sárospataki főiskola szüretje. Ez iránt sem 
érdeklődtek a távolabb állók. Most azonban nagyjelentő-
ségűvé vált ez a pataki főiskolára nézve. Az történt 
ugyanis, hogy ez a szüret az idén igen szép eredménnyel 
végződött. Összesen 1084 hektoliter boruk termett, a mely-
nek értéke a mai nagy árak mellett több mint három-
százezer korona! Ha ez az ár befoly, a főiskola adós-
ságainak jelentékeny részétől megszabadul. Ki ne örülne 
igaz szívből annak, hogy az Isten gazdag földi áldása 
közvetve a talpraállást jelenti egy már-már roskadozó 
dicsőséges múltú főiskolánknak? 

EGYESÜLET. 

Szövetségünk deczember hó 3-án (vasárnap), este 
7 órakor a fasori ref. egyházi tanácsteremben (VII., Vá-
rosligeti fasor 5-—7) vallásos estélyt rendez. Programm: 
1. ének: 87. dics. 1. v. 2. Fohász. 3. Bibliamagyarázatot 
tart B. Pap István theol. tanár. 4. XVI. zs. Szóló-ének. 

Előadja Berkes Biri. 5. Részlet Petőfi „Saigonjából. 
Szavalat. Előadja dr. Gesztelyi Nagy László. G. Gold-
mark: Air. Hegedűszóló Előadja ifj . Kürthy Lajos. 
7. Marót Kelemenről. Zsoltáraink első fordítójáról elő-
adást tart dr. Warga Bálint tanár. 8. Massenet: Elégia. 
Szóló-ének. Előadja Berkes Biri. 9. Fohász. 10. Ének: 
XO. zs. 1. v. 

A Budapesti Ref. Keresztyén ifjúsági Egyesület 
fennállásának 24-ik évfordulója alkalmából f. évi decz. 
hó 8-án, eddigi gyakorlatához híven ünnepélyeket ren-
dez. I. Este hat órakor ünnepélyes istentisztelet a Kál-
vin-téri templomban. Prédikál dr. Ravasz László, orgonán 
játszik Antal ffy-Zsiros Dezső. II. Este fél nyolezkor a 
Ráday-utcza 28. II. emeleti díszteremben (Ref. theologia) 
művészestély lesz. Szerepelnek: Kulcsár Juliska és Sze-
mere Árpád az opera tagjai, Bakó László, a nemzeti 
színház tagja, Ballagi Márta zongoraművésznő, Némethy 
Ferencz hegedűművész, Antony L. zongorakíséretével, 
Megyercsy Béla titkár. Jegyek 4 és 2 koronáért már 
most is kaphatók a B. R. K. I. E.-ben (VIII., Flig. Sán-
dor-u. 28.) A tiszta jövedelmet háborús munkáinkra for-
dítjuk. 

A Kecskeméti Protestáns Egyesületben nov. hó 
26-án tartották meg a gyászünnepélvt O felsége halála 
felett. Az egyesületi ház nagyterme zsúfolásig megtelt ez 
alkalomra, az ünnepi beszédet dr. Kováts Andor jogak. 
tanár, az egyesület titkára mondotta. — I t t említjük meg, 
hogy a Kecskeméti Protestáns Egyesület az idén is meg-
kezdte már állandóan nagy látogatottságnak — a. hall-
gatók száma sohsincs 20Ü-on alul, de gyakran eléri a 
3 - 400-at is örvendő liczeális előadássorozatát. Min-
den vasárnap van ily előadás, az egyik vasárnapon határo-
zottan vallásos tárgyról, a másikon pedig egyéb, vilá-
gibb témákról, természetesen ezekről is mindig protestáns 
szellemben. A mult idényben 12 ily előadás volt, az elő-
adók a jogakadémia és főgimnázium tanárai, a ref. és 
ág. ev. lelkészek s az egyesület más lelkes tagjai kö-
réből kerültek ki. Ezenkívül tart fenn az egyesület va-
sárnapi iskolát is, a Protestáns Asszonyok s a Protestáns 
Leánykör czímű, kebelében működő alakulások révén 
viszont az egylet asszony- és leánytagjai veszik ki ré-
szüket a vallásos és jótékony akcziókból. A feladata 
magaslatán álló Kecskeméti Katonaotthon szintén az egye-
sület alapítása s jelenleg is az tartja fenn. Az egyesület 
elnöke Farkas Kálmán főgimn. tanár, titkára dr. Kováts 
Andor jogakad. tanár, az asszonyok vezetője özv. Pócsy 
Györgyné s a lányoké Vasváry Ida. 

Orgonahangverseny. A Magyar Ev. Ker. Diákszö-
vetség és az Igaz Gyöngyök szerkesztőségenek decz. hó 
9-re jelzett orgonahangversenye decz. 15-én este 6 óra-
kor lesz a Kálvintéri ref. templomban. Br. Prónay Dezső 
ev. felügyelő, Darányi Ignácz ref. főgondnok, Petri Elek 
ref. püspök és Scholtz Gusztáv ev. püspök védnöksége 
és két prot. egyházunk legjobbjainak meleg pártfogása 
áll e dicséretes akczió megett, a melynek czélja kato-
náinknak vallásos iratokkal való ellátása. A programmot 
Schmidtliauer Lajos orgonaművész,. Rippl Irén oratóriumi 
énekesnő és Némethy Ferencz hegedűművész fogják 
betölteni. Jegyeket 6, 4, 2, 1 korona árban csak az ülő-
helyeknek megfelelő korlátolt számban bocsát ki a ren-
dezőség (összesen 1200 darabot). Előreválthatok Bárd és 
Rózsavölgyi zeneműkereskedésében, a ref. lelkészi hiva-
talokban, Ráday-u. 28 sz. alatt és a decz. 5-iki kará-
csonyi vásáron. 

Karácsonyi vásár. A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesü-
let és a Budapesti Ev. Ker. Diákegyesület Hölgybizott-



gágának deczember 4-re liirdetett vásárja egy nappal 
később, vagyis 5-én, kedden, d. u. 3—9-ig tartatik meg. 
Mikulás-tárgyak, kézimunkák, babák, élelmiszerek, vadak, 
jó könyvek stb. kaphatók nagy mennyiségben és napi 
áraknál olcsóbban. A biiffében tea, frissítők, sütemények 
állanak a látogatók rendelkezésére. Belépőjegy ára 1 K. 

A Protestáns Országos Árva egy let választmá-
nyának november 27-én Kovácsy Sándor ny. miniszteri 
tanácsos, elnök vezetésével tartott ülésén elnök a rész-
vétnek igaz melegével és a szomorúságnak mélyen érzett 
szavaival jutatta kifejezésre a gyászt, mely a nemzetet 
érte szeretett királyunk elhunytával. A szép számban 
jelenvolt tagok megilletődötten hallgatták végig az elnök 
elparentáló beszédét és elhatározták, hogy a Protestáns 
Országos Árvaegylet a király elhunytán érzett mély fáj-
dalmát és őszinte részvétét jegyzőkönyvében és évi jelen-
tésében örökíti meg. Az ülés második fontos tárgya az 
ötödik hadikölcsön volt. Kovácsy elnök hazafias lendület-
tel előadott indítványára és Szilassy Aladár v. b. t, t., 
valamint dr. Zsigmondy Jenő főrendiházi tag hozzászó-
lása után a választmány elhatározta, hogy a Protestáns 
Országos Árvaegylet az ötödik hadikölcsön sikerének elő-
mozdításához ötvenezer koronával járul és annak közve-
telen jegyzésére Kovácsy Sándor elnököt hatalmazta fel. 
Az ezen ülésen megszavazott összeg betudásával, az 
egylet az eddigi öt hadikölcsönre összesen 500,000 koro-
nát jegyzett. Azután dr. Vetsey Aladár ügyvéd referált 
Pálfiy Adolfné hagyatékáról, a melyből az egyletnek 
mintegy 75,000 korona jut osztályrészül. Végül Brocskó 
Lajos kir. tanácsos, igazgató jelentette, hogy Kéller Teré-
zia 305,400 koronás alapítványának évi jövedelméből 38 
volt növendék kap évi segélyt továbbképeztetésiik elő-
segítésére. Az árvaház 106 árvát gondoz, kik között 40 
hadiárva van. Védelmébe fogadott 14 erdélyi menekültet. 
Az egylet jótéteményeiben összesen 200 árva részesül. 

A Filadelfia Diakonissza-Egyesület a Bethesda-
kórház 50 éves fennállása emlékére deczember 3-án déli 
1.2 órakor a kórházban |Hermina-út) ünnepélyes kö'zgyű. 
lést tart, Nevezett napon az összes egyházkerületekben 
gyűjtés lesz a kórház javára. Hisszük, hogy ez tekin-
télyes Összeget juttat az áldásos munkát végző, ez idő 
szerint még egyetlen ily néni ű intézménynek javára, mely 
most annyira érzi a nehéz idők súlyát, Újból melegen 
ajánljuk a jókedvű adakozók szerető figyelmébe. Decz. 
5-én d. e. 10 órától este 6-ig kézimunka-kiállítás ós ka-
rácsonyi vásár lesz a kórház melletti test vérházban; 
10-én d. u. fél 7-kor pedig estély a theol. akadémia 
dísztermében. 

A Bethánia-egylet deczember hó 11-től 15-ig na-
ponkint este 6 órakor a Kálvin-téri ref. templomban val-
lásos estélyeket rendez. Sorrend: Decz. 11.: Adventi 
bizonyosságok. Dr. Kováts Lajos. Decz. 12.: Én zörge-
tek : If j . Szabó Aladár. Decz. 13.: A király eljövetele. 
Vidor János. Decz. 14.: Jehova szenvedő szolgájának 
eljövetele. Dr. Szabó Aladár, Decz. 15. Jászol és kereszt, 
Dr. Kováts Lajos. A Bethánia kara két estén énekel; 
máskor szóló-ének és orgonajáték lesz. 

G Y Á S Z R O V A T . 
Szab<) Oerö, a debreczeni ref. theologia II. éves 

növendéke, a 3-ik honvéd gy,-e. hadnagya, Szabó Elek 
bikfalvai (Háromszék m.) menekült községi jegyző fia a 
dél-nyugati harcztéren megsebesült és a zágrábi kórház-
ban nov. 25-én meghalt. Holttestét Debreczenbe szállí-
tották és 29-én ott temették el nagy részvét mellett, 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., JKgyetem-utcza 5• szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
köz; ontjában. A mull évben újonnan épi'iU minden modern 
kényelemmel felszcreU hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

3—b koronás havi részlettörlesztéssel szállítom a következő 
könyveket teljesen új állapotban, díszes és tartós bekötésben: 

K Havi részlet K 
Jókai Mór munkái. 50 kötet 240.— 5 — 
Magyar Regényírók. Szerk. Mikszáth Kál-

mán. 30 kötet 180.— 4 — 
Földrajzi Társaság Könyvtára. 12 kötet . 99.50 3.— 
Egyetemes irodalomtörténet. Szerk. Ilein-

ricli Gusztáv. 5 kötet 120.— 4 — 
Nagy Képes Világtörténet. Szerk Marczali 

Henrik. 12 kötet 192.— 5.— 
Kogiitovicz-féle teljes földrajzi és törté-

nelmi atlasz 36.— 3.— 

A könyveket a fizetés előtt egyszerre és azonnal szállítom. 

I Gendischer M. Budapest Vli.,üv-u. 183. 

CSUHA ANDRÁS 25 I S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. 1., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneKcsKönyu 
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 nagytiszteletű 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 16 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Mornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



fm magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
c s . é s kis1, udv, h a n g s z e p g y á p o s , 
a m. kir . zeneakadémia, színházak, hadsereg, műveszak stb. szál l í tója. 
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: ÖntBhár-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eiadása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
" g j f á r . ' 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-hartnóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

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

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokai elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 
Külön és egyéb tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 

2.550,540-— K 

4.164,593-31 K 

735,980-31 K 
838,132-82 K 

7.854,786 53 K 
16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000-— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000-— K 
19.200,505-— K 

Biztosított tagjainak fennállása óla 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban 

Biztosított érték tűzben 1915. évben 
, „ » jégben „ „ . 

Eletüzlet állománya 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-

intézménye a 
„ G O N D V I 8 E L E S " 

O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - T á r s u l a t B u d a p e s t , 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. 

Legkedveltebb háborús imádságosKönyv. 
Rövid idő a l a t t i O - i k : bőví tet t k iadásban je lent meg 

Szolnohy Gerzson 
H á b o r ú s i d ő k i m á d s á g o s h ö n y v c 

hadbavonultak és azok családja számára. 
A gyönyörű költői szép nyelven, mélységes áh í t a t t a l , 
rendkívül körül tekintő gondossággal megír t imádsá-
goskönyv messze, magasan kiemelkedik minden ed-
digelé megjelent ilyen i r ányú m u n k a fe le t t és meg-
nyug ta tóan elégíti ki minden i r á n y b a n a k ívánalma-
ka t . — Tartalmaz : A háború minden viszonyára alkalmas 
14 hétköznapi és vasárnapi, 16 hadbavonultak, 25 hadba-
vonultakért mondandó imádságot, 9 hadbavonultak elhalt 
hozzátartozóikért és elesett hadbavonultakért mondandó 
imádságot, zsoltárokat és dicséreteket. Tisztelettel kérjük a 
nagy tiszteletű lelkészi tart, hogy ezen kiváló és hézagpótló 
imakönyvre a hivek figyelmét felhivni kegyeskedjenek. — 
A most már kibővítet t , 176 oldalra te r jedő 121/2 X 8 cm. 
nagyságú, zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti 
á r a díszes vászonkötésben 120 K, 10 drb vételnél 
96 f, 25 drb vételnél 90 f , 50 drb vételnél 84 f, 100 
drb vételnél 78 f, 500 drb vételnél 72 f, 1000 drb vétel-
nél 65 f. Portóra egyes példányok megrendelésénél, ha a 
pénz előre küldetik, 10 fill. küldendő. — Megrendelhető: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkiadóhivataíában 

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. 



RJH/WRV/ETO 
patent bársonyból 
s e l y e m b e t é t t e I 
kapható bármely 
:: színben :: 
ára 95.— kor. 
Ár jegyzéke t k íván t ra 
ingyen és bé rmen tve 
:: kü ldünk. :: 

csász. és kir. - udvari szállító 

BUDAPEST,IV., KÁLVIN-TÉR I 

KARACSONYRA! 
Háborús adventünk 

Adventi imák három hétre 

Irta Kájel István 

Ára kötve 2.50 K, fűzve 1.50 K 

Karácsonyi és évfordulói 
beszédek és imádságok 

Háborús időben 
Templomi használatra írta Fülöp József 

Ára 1.60 K 

Jegyzetek a Vasárnapi episíolai szövegek 
szószéki magyarázatához 

I. kötet. Karácsonyi időszak. 
Irta Korén Pál 

Ára 3 K 

Kapható: KOKAI LAJOS KONYVKERESKEDESRBEN 
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 - \ i t c z a 3 . 

HORNYÁNSZKY VIKTOK CS. ÉS KJR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 2 5 7 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZhl SKOLAI 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetés! ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre: 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszővetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetés i díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fól oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczád oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből : Az öröm. Muraközy Gyula. — Vezérczikk : Kulturális jelentőségünk hanyatlása. Sebestyén 
Jenő. — Tárcza: XLY1. zsoltár. Hamar István. Farkas József emlékezete. XII. Dr. Pruzsinszky Pál. — Belföld: 
A Bethesda-kórház jubileuma Benkő Vidor. Levél a szerkesztőhöz. Haypál Benő. — Irodalom. — Egyház. — 
Iskola. -—Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Pályázat. —- Hirdetések. 

Az Élet Könyvebői . 

Az öröm. 
Filippi 4.1-4. 

Az örömről két éve beszélni sem merünk. Koporsó 
mellett csúf a nevetés és a lelkek most üres, vagy már 
leszögezett, láthatatlan koporsókat hordoznak. Lepke volt 
az öröm, mely csak virágkelyhekre száll, melyet tova-
libbent egyetlen erőszakos kézmozdulat s nem jő vissza 
soha már, mert a sírkeresztekből nem nőnek rózsafák. 
Nem is igen kívántuk az örömöt. Önkéntelenül éreztük, 
hogy az öröm önzőbb, mint a fájdalom, önzésre pedig 
csakugyan nem volt szükségünk. Az öröm önző, olyan, 
mint egy lámpa, a mit saját magunk felé fordítunk, mi 
glóriát fon nevető arczunk köré. elvakit és a körül levő 
homályba, mások szenvedésébe nem lát káprázó szemünk. 
Valakinek lelki nemessége főként nem attól függ, hogy 
min esik meg a szíve, hanem hogy min örül ? Egv soha 
nem látott idegent sírni látunk, mi is könnyet morzso-
lunk el a szemünkben; de nehezen tudunk vele érezni 
sokszor a testvéreink boldogságával; az ellenségünk 
halálos ágyánál, vagy akár egy utczai koldus mellett 
halkan kihaj t a szívünkben a részvét; de a mikor má-
sok szívében kigyúlt az örömnek a tüze, az bennünket 
nem melegít föl. 

Es volt még egy ok, a miért az utóbbi időben nem 
emlegettük az örömöt; mert féltünk a fájdalomtól, hiszen 
az életünk eddig is olyan volt, mint a szomorúfűzfa, 
mely csak azért lesz mindig dúsabb, zöldebb, hogy min-
dig több és több sírt rejtsen és takarjon el. Tudtuk, hogy 
az öröm olyan futó és rövid életű, mint a mosoly az 
ajkunk körül. Az élet nagy váltógazdaságában az ellen-
tétek váltogatják egymást. A zene után nagyobbb a csönd, 
a mosoly után komolyabb az arcz, a jólét után kínzóbb 
a szegénység, a nagy öröm után fájdalmasabb a fájda-
lom. Sok anya szinte úgy volt, hogy félt attól, hogy a 
fia szabadságra hazatér, mert a viszontlátás rövid öröme 

után ott leselkedett már az elválás és a búcsú hosszú 
sötét árnyéka. 

És mégis Pál apostol itt az élete végén- mikor az 
esti árnyékok úgy nyúlnak el mellette, mint megannyi 
keskeny ösvény, a mely a temetőbe vezet, most is azt 
üzeni: Örüljetek, ismét mondom, örüljetek ! . . . 

Mi hát az öröm ? Valamilyen vágynak a teljesülése. 
A kis leány, örül, mikor megkapja a karácsonyfa mo-
solygó százszeme alatt a porczellánbabát, a mire vágyott. 
Az anya örül, a mikor harczos fiát újra karjai közé szo-
ríthatja. Általában az emberi öröm a vágyak bevonulása, 
díszmenete a valóság országába. Es mi más a keresz-
tyén eszményi élet, mint mindannak a hitnek, eszmény-
nek megvalósítása, a mit mint lehetőséget és vágyat 
őrizgetünk a lelkünkben. Komoly, nagy elhatározások, 
tiszta tervek, melyek mint távoli madarak eddig fölöt-
tünk keringtek, szálljanak le itt a valóság földjébe. 
Azért vagyunk legtöbbször szomorúak, mert a reményeink 
olyanok, mint a nemtők, ezek a tündéri, könnyed, finom 
lények Vörösmartynál, a kik alig hogy megérintik a 
valóságot, ezt a durva földet, megrettennek a durva 
tekintetektől és visszasuhannak a felhők aranyos ködébe. 
Vágyunk, reményünk kinyújtott kérő kéz, mely nem 
kap semmit; eszmény, üres pohár, mely nem telik meg 
a valóság nektár jával ; lehetőség, puszta mag, melyben 
ezer kalász bólogató tengere rejtőzik, de mely nem tud 
belehullani a valóság televény, termő földjébe. Minden 
fájdalom és szomorúság egy meghalt remény sírkeresztje; 
minden könny egy korán elsápadt vágy temetése. Már 
pedig a keresztyén életnek mégis csak nagy küzdelemnek 
kell lenni a valóságért! Az Isten országa, a szeretet, a 
békesség az emberek között, a jóság, lelki tisztaság — 
mindez vágyunk és eszményünk nekünk, a mi megvaló-
sításra vár ; és annyit ér egy-egy keresztyén élet, a 
mennyit valósággá, életté tud tenni ezek közül az ide-
álok közül; a mennyire a saját és mások életében ki 
tudja ábrázolni, meg tudja érzékíteni az örök eszményt, 
a Krisztust! 



Ha pedig a keresztyén élet folytonos haladás a 
valóság királyi lépcsőjén felfelé, ha folytonos valósággá, 
realitássá lett eszmény és vágy, akkor kell, hogy foly-
tonos öröm is legyen, hiszen az öröm vágyak valóra 
válása; és lehet-e nagyobb öröm, mint a mikor a leg-
égőbb. hatalmasabb vágyak megvalósulnak a mi éle-
tünkben, leszáll az ég a földre, mint a hogy a betle-
hemi angyalok alászállottak az alvó, fekete mezőkre! 
így igaza van Pál apostolnak: örülni és ismét örülni 
kel l! Ha félünk az örömtől, ez azért van, mert rosszul 
értelmezzük. Van fájdalmas öröm is és lehet szomorúan 
is örülni. A mikor a vágyaink elmúló, tűnő dolgokra 
irányulnak, az örömünk is tűnő lesz, tovaszálló, mely mint 
a fecske eltűnik, ha a külső élet hervadást lehel. Az 
ilyen mosolynak a vonásai egy-egy titkos betűje, írása, 
levele a hérvadásnak, az elmúlásnak. Van lélek, mely 
vágyaival belekapaszkodik az anyagba, földbe — és úgy 
az anyagi világ minden változását megérzi. Pedig mint 
a folyondár is annál biztosabb helyen van, minél maga-
sabbra kapaszkodik, úgv a mi életünk öröme is annál 
biztosabb, igazabb, állandóbb, mennél magasabb, állan-
dóbb dolgon kapaszkodik vágyunk! Mennél örökké-
valóbbak vágyaink, annál tisztábbak az örömeink ! Mily 
magasztos, el nem múló öröm az, ha a lelkünkbe Isten-
ből hoztunk le egy darabot! 

így. mennél több a fájdalom a világon, annál több 
alkalmunk lesz a felszántott szívekből örömöt virágoz-
tatni; mennél több kétségbeesés, annál több remény-
séget gyújthatunk, mennél több szegénység, annál jobban 
sugározhatók át rajtunk az Isten kegyelmének gazdag-
sága. Mert van olyan öröm (s-talán ez legtöbb), a mi a 
szomorúság éjféli sötétjébe gyulád ki, mint a csillagfény, 
mit csak éjszaka látunk, de akkor ragyog, ég el nem 
enyésző fénnyel. 

Muraközy Gyula. 

KULTURÁLIS JELENTŐSÉGÜNK 
HANYATLÁSA. 

Dóczi Imre ker. középisk. felügyelő, az Orsz. Eef. 
Tanáregyesület elnöke, negyven évet töltött el a tanügyi 
szolgálat terén. Ez alkalomból Debreczenben jubileum-
ünnepély is volt, a hol őt tisztelői, barátai meleg ünnep-
lésben részesítették. Ugyancsak most jelent meg a Deb-
reczeni Lelkészi Tár októberi számában Dóczi Imrének 
egy felolvasása, mely „Nevelésügyi feladatok a reformá-
tus egyházban" szürke czímmel nagy és végtelen súlyos 
dolgokat mond nekünk. Úgy érezzük, hogy negyven év 
minden tapasztalatának, küzdelmeinek, keserűségének 
rövid kivonata ez a felolvasás, a melynél súlyosabb jelen-
tőségűt nem tartottak mostanában református egyhá-
zunkban. 

Két nagy tény szól hozzánk ebből a felolvasásból. 
Az egyik Dóczi Imre nagyszerűen tisztalátású, nemes, kál-
vinista pedagógiája. A ki nem ismeri még Dóczi Imrét, 
az elé ez az egy felolvasás is tisztán tárja oda ennek 

az egyházát féltőn szerető, igazi református pedagógus-
nak egész nemes alakját. Valósággal a régi, nagy erős-
hitű és a kálvinizmust megértők alakjainak egyike ő, a 
ki, a mai mindent államosító tendeneziák mellett is, tisz-
tán látja egyháza misszióját és egyszersmind erejének 
legnagyobb forrását, a mely a biblia s a gazdag hitélet 
mellett az isicolák öntudatos református szellemében rej-
lik. Hányszor írtunk már erről; mennyit kellett harczol-
nunk ezeknek az elveknek érvényesítéséért s milyen nagy 
a megnyugvás lelkünkben, hogy egyházunk legnagyobb 
kerületében ilyen ember áll a középiskolák élén! Szí-
vünk és hitünk egész melegével üdvözöljük őt. Kívánjuk, 
hogy Isten áldja meg továbbra is kegyelmével és kér-
jük, hogy sohase tompítsa el azt a hangot, a mellyel a 
magyar ref. egyház elgyengülésének legfőbb okaira mu-
tat reá. Ne nyugodjék addig, a míg ezek a borzasztó 
sebek ott vannak egyházunk testén, ne nyugodjék addig, 
a míg egész iskolaügyi politikánk erősebb, egységesebb 
ós öntudatosabb nem lesz ! 

Mert azt a megdöbbentő tényt hirdeti Dóczi negy-
ven évi kemény munka és tapasztalatok után, hogy a 
magyar ref. egyház „a magyar kultúra építésében a ha-
talmas katholikus reneszánsszal szemben nemcsak egykori 
vezető szerepét veszítette el, de núnt kulturális tényező, 
hovatovább kevesebb súllyal esik a latba.. ." Hallod, ma-
gyar református egyház, zsinat, konvent és kerületek? 
Halljátok, lelkészek és tanárok? Egyházunk egyik leg-
hűbb, legtisztábban látó, a régi történelmi ideálokért lel-
kesedő fia azt a kétségbeejtő tényt hirdeti nekünk, hogy 
a dicsőséges, a megmérhetetlen nemzeti jelentőségű ma-
gyar református egyház kulturális jelentősége napról 
napra csökken. Es ezt nem a levegőből vette . . . Micsoda 
szomorú adatok gyűjteménye ez az egy felolvasás! 
Mennyi adat, tény van benne felsorolva, a melyek mind 
a mi lassú sorvadásunkról, megrokkanásunkról, szomorú 
visszaesésünkről tesznek tanúbizonyságot. Ez a- felolva-
sás, a mely különlenyomatban is megjelent, megérde-
melné, hogy megküldessék minden tanárnak, papnak és 
tanítónak, hogy minden theologián, képezdében és gim-
náziumban olvassák és adatait megtárgyalják az ifjúság-
gal, hogy lelkészi összejöveteleken foglalkozzanak velük, 
döbbenjenek meg és vezessék a magyar ref. tanügyet 
új életre. 

Mert nem pirulunk-e. a mikor pl. azt írja Dóczi, 
hogy míg a hazai róm. kath. egyház nevelésügyi szer-
vezete épen napjainkban eddig el nem ért kiterjedés és 
virágzás fokára emelkedik, református iskoláink száma 
folyton apad s még legnagyobb kollégiumaink is . . . egy-
más után fokozódnak le, egy-egy körét szüntetve meg 
kebelükben az oktatásnak. Pápa jogakadémiáját, majd 
tanítóképezde]ét szüntette meg, Nagyenyed theologiáját 
veszítette el, Sárospatak preparandiáját adta át az állani 
kezelésébe, Debreczennek három fakultása alakult át 
állami egyetemmé; 1899-től 1913-ig, tehát az utolsó 14 
év alatt 300-zal fogyott a református népiskolák száma 
és még a XVIII. század közepén is kétszernél [több volt 



a ref. gimnáziumok száma, mint ma. Milyen igaza 
is van Dóczinak, a mikor azt mondja, hogy „minden 
református iskola megszüntetésével egy-egy életeret vá-
gunk el egyházunk szervezetében"! De azért az államo-
sításnak még mindig vannak elvakult hívei egyházunk 
területén belől is. 

De itt vannak a többi kiáltó adatok is! „A ma-
gyar ref. egyháznak egyetlen óvónőképző-intézete sincs." 
„Az óvónőképzés ügye hazánkban 2/3 részben a katholikus 
egyház kezében van s ennek szellemében történik. Még az 
evang. egyháznak is van óvónőképző-intézete. Kevés a 
tanító- és tanítónőképzó-intézetünk is és a nálunk sok-
kal kevesebb elemi iskolával rendelkező lutheránus egy-
háznak is kétszer annyi tanítóképző-intézete van, mint 
nekünk! Polgári isk. tanítónőképző-íntézete az államnak 
is csak egy van, a róm. kath. egyháznak hat (!) nekünk 
egy sincs. Polgári leányiskolánk is csak öt van (még 
az evangélikusoknak is 14!). 

És azután ott van a tanárképzés ügye s a mit Dóczi 
is oly fájdalommal lát gyengének és jelentéktelennek: 
a nevelésnek református szellemben való vezetése' Milyen 
mélyértelmű és mindannyiunk által is érzett igazságot 
mond ki, a mikor így szól: „Egyedül a református szel-
lemű nevelés adhatja meg a református iskola létjogo-
sultságát s ha református tanügyről régi értelemben ma 
már nem szólhatunk, annál inkább kell beszélnünk re-
formátus nevelésügyről, mert a református szellemű ne-
velési irány egyházunk fundamentuma s magyarságunk-
nak is századok tanúsága szerint erős támasza. 11a tehát 
iskoláink színtelenül be nem akarnak olvadni a hazai 
közoktatás egyetemes szervezetébe, ha egyéniségükkel 
is színt akarnak adni közműveltségünknek s befolyást 
akarnak gyakorolni a fejlődő nemzedék világnézetére, a 
református szellemet kell érvényre" juttatniok a nevelés 
minden fokozatán. E szellemet kétségtelenül erősíthetik 
egyes tantárgyak körében a hasonló szellemű tanköny-
vek is, de legfőbb biztosítéka magának a nevelőnek: a 
tanítónak és tanárnak református szelleme 

De megvan-e ez? Nem érzik-e egyházunk vezérei, 
nem érzik-e tanáraink, nem érzik-e a hamis liberáliz-
musért mindent .feláldozni hajlandók, hogy ezek a sza-
vak, különféle értelemben, elsősorban is nekik szólanak ? 
Negyven év tapasztalata beszél belőlük ! . . . 

Sebestyén Jenő. 

TÁRCZA. 

XLVI. zsoltár. 
— Fordította : Hamar István. — 

1. Az éneklőmesternek — K óra eh fiai szerint -— alá-
móthra, ének. 

2. Az Isten minékünk oltalom s erősség, 
Szorultságok között bizonyos segítség! 

3. Nem félünk mi azért, ha föld megindul is, 
Ha hegyek omlanak tenger közepébe. 

4. Vizei zúghatnak és tajtékozhatnak, 
Hegyek reszkethetnek dühös hul lámától . . . 

[A Seregek Ura mivelünk, 
Jákobnak Istene vár nekünk!] 

5. Folyam forrásai örömre hangolják Istennek vá rosá t . . . 
Megszenteli lakóhelyét a Felséges! 

6. Isten lakik benne, nem rendülhet az meg; 
Megsegíti Isten hajnal hasadásra ! 

7. Zúgtak a pogányok, országok inogtak . . . 
Kibocsátá hangját s megreszketett a föld . . . 

8. A Seregek Ura mivelünk, 
Jákobnak Istene vár nekünk ! 

9. Jöjjetek, lássátok tetteit az Úrnak, 
Ki megsemmisülést okozott a földön; 

10. Ki hadakat szüntet a földnek végéig, 
Nyilakat tör össze, kopjákat ront széjjel, 
[Harczi szekereket tűz által emészt meg.] 

11. Szűnjetek s tudjátok, hogy én vagyok Isten . . . 
Népek felett á l lok , . . . felette a földnek! 

12. A Seregek Ura mi velünk, 
Jákobnak Istene vár nekünk! 

Farkas József emlékezete. 
X I I . 

A fentebbiek során már szóba került Farkas Jó-
zsef irodalmi tevékenysége is. Es ez természetes, mert 
mindennapi életéhez íróasztala épen úgy hozzá tartozott, 
akárcsak iskolai előadóasztala. Hatások iránt fölöttébb 
fogékony lelkében tapasztalatai, olvasmányai nyomán 
gondolatok, eszmék hullámzanak a melyek unszolják, 
hogy tollat vegyen a kezébe. íróasztala hívogatja. Innen 
aztán sok írás kerül le. Annak eldöntése, hogy mennyire 
voltak ezek az írások kor- és időszerűek, vagy más szó-
val milyen mértékben volt szüksége korának ezekre az 
Írásokra, a szemlélőnek nézőpontjától is függ, az azonban 
egészen bizonyos, hogy neki magának teljes ós tökéletes 
mértékben szüksége volt arra, hogy gondolatait kivetítse, 
papírra vesse. Az írás, mint a tanításnak egyik eszköze, 
Farkas Józsefnek életszükséglete, Farkas József kedv-
érzetének fundamentuma. Neki az élőszóval való tanítás 
mellett a leírott, a kinyomtatott szó erejével való tanítás 
is kellett. Vérbeli tanító. Örömét találja az élet szépsé-
gében, örömét abban, hogy taníthat. A mikor mások 
kedélyi és értelmi életének táplálékot ad, a maga kedélyi 
ós értelmi erejét és életét is táplálja egyszersmind, a mi 
kedvérzettel jár. A kölcsönhatást érzi és élvezi, ez a 
kölcsönhatás beleilleszkedik belső élete harmóniájának 
feltételei közé. A sokakkal közölt gondolatok nem sza-
kadnak el tőle, hanem megizmosodva térnek vissza hozzá, 
hogy még inkább az övéi legyenek. A szellemi össze-
köttetés tiszta forrása az örömnek, annál tisztább, minél 
több vegyül bele a rokonszenvből. Tudnának erről az 



örömről beszélni a régi, megöregedett tanítók, a kik 
tanítás közben mindannyiszor megfiatalodtak, valahány-
szor akár a templomban, akár az iskolában fejtegették 
az eszméket, a melyek őket eltölték ! Bármint legyen is 
a dolog, Farkas József olyanformán van a tanítással 
(ha mindjárt az Íróasztal mellett tanít is), mint az a nagy 
oktató, a ki magáról beszélvén, így szólott: „Jaj nekem, 
ha az evangéliumot nem hirdethetem!" Tanító nemcsak 
hivatalból, hanem hivatásból, jókedvéből és elhívásából 
annak, a ki kiválasztotta, azután megigazította, hogy egy 
csak nemrégiben is mártír egyház szegény theologusai-
nak s ezek körén túl másoknak is oktatója legyen, a 
kik reá hallgatnak. 

A ki Farkas Józsefet az iskolában kíséri figyelem-
mel, megismeri. De igazabban és közelebbről ismerkedik 
meg vele az, a ki őt íróasztala mellett is a megisme-
résre méltatja, a mikor gyöngyöző homlokát törülgeti, 
a mikor „Álmatlan szemei mécsekkel virradnak; Kizárja 
örömit a ragyogó napnak, Az áldást úgy terjeszti". 

A hatvanas években könyvei és az időszaki sajtó 
kötik hosszú időn át íróasztalához, 1870-től hovatovább 
az utóbbi. A hetvenes években a lapszerkesztés gondjait 
veszi magára. Farkas József kora viszonyainak, válto-
zásainak tanuja és éber megfigyelője, tisztán látja, hogy 
úgy közvetve az egyház, mint közvetlenül az akkori 
nemzedék értelmi, vallási, erkölcsi életének nemesebb 
irányban való terelése érdekében fokozottabb mérték-
ben igénybe kell venni azt az erőt, a melyet a sajtó 
képvisel. 

Mostanában szőnyegen van a protestáns sajtó ügye , 
a, ki a mai idevonatkozó fejtegetéseket Farkas József 
hasonló nyilatkozataival összeveti, világosan látnia kell, 
hogy oda, a hova a ma emberei elértek, Farkas József 
eljutott ezelőt negyvenöt esztendővel. Ámde tévedne az, 
a ki azt gondolná, hogy maga az egykori professzor is 
valami vadonat új dologra gondol, a midőn magasabb 
érdekekből a nyomtató műhelyeknek segítségét az edigi-
nél fokozottabb mértékben akarja igénybe venni s a 
mikor a szószék, az iskola mellé a sajtót is be akarja 
kapcsolni, hogy ilyen módon egyengesse a haladás 
útját. 

Szószék, iskola, sajtó. A régi századok magyarjai, 
a református egyház régi úgy világi, mint papi renden 
levő férfiai tudvalevőleg ugyancsak ismerték e három 
tényezőnek s ezek között a sajtónak jelentőségét, mert 
íme, nehéz időkben a templomokkal, iskolákkal egyide-
jűleg protestáns könyvnyomtató-műhelyek keletkeztek. 
Messzire vinne s tárgyunktól is eltérítene, ha nyomon 
követnők, hol és minő körülmények között kapcsolódott 
ki a három érintett tényező sorából a sajtó épen akkor, 
midőn jelentősége egyébként nagyobb növekedést nyert. 
A dologból ide annyi tartozik, hogy Farkas József egyike 
azoknak, a- kik belátták még idejekorán, ezelőtt csak-
nem félszázaddal, hogy a kapcsolatot helyre kell állítani: 
a sajtót vissza kell állítani a másik két tényező, a szó-
szék és az iskola mellé. 

A mint íróasztala mellett ül s tolla gyorsan síklik 
a papiron tova, a mint a sorok megszaporodnak, lassan-
kint kibontakoznak a gondolatok, a melyek elméjében e 
tárgyat illetőleg megérlelődtek. „A nevelés terén, írja 
1871-ben, egészen új nézetek, viszonyok emelkedtek ér-
vényre. A társadalmi életnek mások az érdekei, mások 
a követelményei, mint hajdan valának. Ujulás, változás 
mindenfelé." 

Azután kifejti, hogy a régi eszközök elégtelenek. 
Mi is az egyház feladata? Oda kell emelnie gyermekeit, 
hogy jogaikkal élni és viszont az ezekkel járó köteles-
ségeket emberül viselni képesek legyenek. „Hasztalan, 
úgymond, minden szabadság, hasztalan a legszebb alkot-
mány is, ha a haza fiai jogaikkal élni nem tudnak s 
nem él lelkükben a kötelességnek érzete. A többihez 
mint egyenrangú tényezőt be kell kapcsolni (jobban 
mondva, újra be kell kapcsolni) a sajtót, az irodalmat, 
mely „feladatául t ek in t se . . . hogy népünk értelmi, vallá-
sos, erkölcsi élete és tettereje az újabb kor kívánalmai-
hoz képest fejlesztessék, hogy nemzetünk egyetemes, 
Összhangzatos művelődése lehetőleg előmozdíttassék." 

Ma ezek és az ezekhez hasonló ideák, hogy úgy 
mondjuk, benne vannak a levegőben s az egykori pro-
fesszor írásaival foglalkozván, Önkéntelenül is előtérbe 
jut az a tény, hogy ő e gondolatnak kifejezést adott 
valamikor régen, sőt többet tett : fogyatékos eszközeivel, 
de egész erejével beleveté magát a munkába, hogy az 
ige testet öltsön. A gondolat üdvös mivolta egészen be-
tölti lelkét s odaköti íróasztalához. Idevonatkozó mun-
kássága, mint említők, jellemző oldaláról világítja meg 
intézetünk b. e. tanárát. 

A Prot, Egylet támogatása mellett lapot alapít (ta-
nártársával, Kovács Alberttel együtt). A lapnak a czíme : 
„Keresztyén Család". Már a czím is kifejezi, mit akar 
voltaképen : keresztyén családot, jobban mondva keresz-
tyén családokat, sok-sok ezer családot. Miért családot? 
Magától értetődik, de azért megmondja: Azért, mert „a 
családból veszik eredetüket a nemzet működésének, bol-
dogságának gyökérszálai." A családon alapszik a társa-
dalom élete, ez az emelkedés, a megújhodás kiinduló-
pontja. A közvetlen czél a család, a közvetett az egy-
háznak, az áldozatkészség, a keresztyén erények hirde-
tőjének a megszilárdítása. 

Nagy dolog! A professzor néhányad magával pen-
nájára támaszkodva megpróbálja A dolog úgy áll, hogy 
a nép sokat olvas, olvas sok rémes mesét, boszorkányok 
stb. csudás, ügyetlen elbeszéléseit, a ponyvairodalom sok-
féle silányságait. Nem művelne-é jó dolgot az, a ki ezek 
helyett szívet, lelket nemesítő kis elbeszéléseket, épületes 
történeti események leírását, tanúságot nyújtó kis érte-
kezéseket ad a családok kezébe ? Farkas József erre 
vállalkozik s megelégszik az áttörés munkájával. Mun-
kába veti magát, szerényen, vidáman. Szerényen, vidáman 
és türelemmel, mert sok nagy dolog fordul meg azon, 
hogy mennyit tudsz tűrni. Jutalom? Előhaladás? Semmi 
nyoma annak, hogy Farkas József valaha ilyesmire pá-



lyázott volna. Igazán nem tartozott az élelmes embe-
rek közé. 

Mi csak azt látjuk, hogy dolgozik és írásaiból egy-
egy áramlata érezhető annak a légkörnek, a mely körül-
veszi, a mely reménységével s minden ember iránt táplált 
rokonszenvével van átitatva. ír. Önzetlensége, kedélyé-
nek mélysége ösztönzi, hogy melegítsen, mint a nap, 
növeljen, mint a harmat. Szereti egyházát, hazáját s az 
embereket gyarlóságaik miatt el nem veti. Az ilyen em-
ber boldogtalan nem lehet. 

A magyar családokkal akar szóba állani, ezeknek 
óhajt prelegálni, úgy mint az iskolában tanítványainak 
a padok előtt, beszólni akar velük jó kedvvel ós közben 
meg akarja szólaltatni mindazokat, a kik az eszméért 
lelkesülnek s a kik megfelelő készültséggel, szíves kész-
séggel közreműködni hajlandók. A munkatársak tisztes 
gárdájában a szerkesztőtárson, Kovács Alberten kívül 
ott vannak: Baksay Sándor („Patak Banya" és „Töm-
pöri Balázs végzett theologus estvéje otthon" czímű el-
beszélése a „Keresztyén Családban" jelenik meg), Szász 
Károly, Dömötör János, Dobos János, Sántha Károly, 
Tolnay Lajos, Kiss Károly (szentkúti, dunántúli lelkész 
zamatos elbeszéléseivel), Váró Ferencz (nagyenyedi fő-
gimnáziumi tanár, az erdélyi egyházkerület tanügyi elő-
adója^, Hajdú Zsigmond (ref. lelkész, később a tiszántúli 
egyházkerület püspöki titkára), Borzsák Endre (szek-
szárdi lelkész). 

Bennünket elsősorban itt Farkas József érdekel, a 
mint előadásokat tart a családok aprajának, nagyjának. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 

A Bethesda-kórház jubileuma. 

Az elmúlt héten volt a. Bethesda-kórház nagyhete. 
Csendben, mint illik e kórház tisztes múltjához, de meleg 
érzések között, Isten iránti hálaadással ülték meg e na-
pot a kórház falai között azok, a kik napról-napra való 
hűséges munkával, a világ szemei elől elrejtve, mint 
korallok a tenger mélyén a szigetet, építik ezt az oly 
áldásos intézményünket. Őszinte és meleg volt a részvét, 
a mit a különböző hatóságok s egyesek, hasonló eszmé-
nyek harczosai, tanúsítottak az egyetlen magyar refor-
mátus kórház iránt. Bent áhítatos és ünnepi érzéssel s 
arczulattal sürög a kis sereg, a testvérek serege, még 
a betegekre is átragad az ünnepi hangulat: az Űr ké-
szítette nekünk e nagy napot! 

Deczember 2-án este a Filadeltia Diakonissza-Egylet 
családias körében testvéravatás volt. Két testvért avattak 
fel és kettőt a segítő testvérek közé vettek fel. Biber-
auer Richárd diakonissza lelkész szólt az avatandókhoz 
a II. Kor. 4. és 5 —7. alapján, hogy gyenge cserépedé-
nyekben drága kincsek hordozói és osztogcdói legyenek! 
Makay Lajos, a debreczeni diakonissza-intézet lelké-

szének imája s a testvérek éneke : Szent, győzedelmes 
élet, melyből erő fakad — zárta be a bensőséges ünnepet. 

A jubileum napja deczember 3-ika volt. Azért is 
fontos nap, mert végre e napon az ország legtöbb refor-
mátus templomában is szó esett a Bethesdáról, mint 
diakonisszakórházról s a perselyekbe a pénz a püspök 
urak rendelkezése szerint e szent czélra gyűlt. Ez az 
első hivatalos és egyetemes megmozdulása a református 
egyháznak az ő egyetlen kórháza mellett! Hisszük, tud-
juk, hogy nem utolsó! Budapesten a Kálvin-téren Petri 
Elek püspök, Budán Haypál Benő lelkész, a Fasori 
templomban dr. Kováts István theol. tanár, Kőbányán 
Takaró Géza lelkész, Zuglóban Benkö Victor dolhai lel-
kész, Óbudán Kálmán Farkas s.-lelkész, a Svábhegyen 
Varga Antal vall. tan. lelkész emlékeztek meg prédiká-
czióikban ügyünkről. A perselypénz összege példátadóan 
és hálára indítóan nagy. 

Déli 12 órakor volt a jubileumi díszközgyűlés a 
kórház szépen feldíszített imatermében, a melyen sokan 
vettek részt. 

Lic. theol. dr. Kováts Lajos, a Bethesdát fenntartó 
Filadeltia-egylet elnöke nyitotta meg a díszközgyűlést, 
megjelölvén a kórház feladatát a nemzetmentés, ápolás, 
gondozás ós nemzetkiépítés szent munkájában. Ezt vé-
gezte eddig félszázadon á t t e kórház, ezt munkálja ez-
után remélt külső és belső fejlődése mellett és ez által, 
azon legmagasabb és legeszmónyibb elvek : a keresztyén 
elvek szerint, miket homlokára írt s ott akár ragyogtatni 
mindenkor. Noblesse obiige ! E magas ideálok köteleznek, 
hogy gondozásunkba vegyük a nemzetet nemcsak testileg, 
de moraliter, erkölcsileg is. E szent elhivatásnak Isten-
ben való teljes bizodalommal ezután is eleget teend e 
kórház! 

Dr. Fleischer Gyula, a Filadellia ügyésze mutatta 
be az üdvözlő sürgönyöket, leveleket, többek között dr. 
Darányi Ignácz ker. főgondnokét, a ki 100 K-t küldött, 
Szilassy Aladárét, a kórház volt ügyészéét, a német egy-
házét, Pröhle Henrik pozsonyi lelkészét, dr. Lovrich Jó-
zsef, a budapesti bábaképző igazgatójáét, stb. 

Ezután dr. Thaly Lóránt, a kórház igazgató-főor- ' 
vosa olvasta fel szép emlékezését és megható bizonyság-
tételét, a kórház orvosi szellemének fejlődéséről s az 
ápolás ép oly értékes, mint a maga nemében páratlan 
voltáról, mit a diakonissza-kórházban épen a diakonissza-
testvérek munkája által lehet feltalálni. E felolvasást, 
miről egyik világi vezetőemberünk ott privátim azt je-
gyezte meg, hogy ilyen bizonyságtételt még orvostól 
nem hallott, jövő számunkban egész terjedelmében kö-
zöljük. 

Ezután az üdvözlések következtek : dr. Fáy Aladár 
a belügyminisztérium és dr. Némethy Károly államtitkár 
nevében, dr. Márkus Jenő Budapest főváros és dr. Bárczy 
István b. főpolgármester nevében, Saly Károly rendőrfő-
tanácsos az államrendőrség s a betegsége miatt meg nem 
jelenhetett Bocla főkapitány nevében, Petri Elek a duna-



melléki egyházkerület és budapesti egyház, Kaczián Já-
nos az ág. h. ev. egyház, dr. Bernát István a Kálvin -
Szövetség, dr. Pruzsinszky Pál a budapesti ref. theol. 
akadémia és főgimnázium, id. Viktor János a Lorántffy 
Zs.-egylet, Makay Lajos a tiszántúli ref. egyházkerület 
és a debreezeni diakonissza-intézet nevében látható őszin-
teséggel és jóleső melegséggel üdvözölték a félszázados 
Bethesdát. 

Felcsendült az „Isten áldd meg a magyart!" ének-
hangja s emelkedett érzéssel távoztunk folytatni a mun-
kát a dicsőbb ú j 50 évért a nagy, modern, hatalmas 
Bethesdáért, fellendült diakonisszaügyért, egyházért, Krisz-
tusért, a szenvedő emberiségért, a vérző hazáért, az 
örökkévalóságért! 

Este 6 órakor az imateremben családiasait meleg 
teaestély volt, melyen a testvérek énekeltek, Biberauer 
Richárd igazgató-lelkész a kórház történetét, fejlődését, 
jelen állapotát feltüntető vetített képekkel bilincselte le 
a figyelmet. Dr. Kováts L. elnök harmónium játéka mellett 
egy német gránátos katona, kinek neje kórházi beteg, 
énekelt, Benkö V. utazó-titkár szólt útitapasztalatairól, Ta-
karó Gr. lelkész bibliát magyarázott. 

Decz. 4-én megkezdődött a karácsonyi kézimunka 
stb. vásár az ügy javára, melynek sikere reménységen 
felüli már eddig is. 

Este meg a kórház betegei számára volt egy üdítő 
óra, melyen ők is a vetített képeket láthatták nagy ér-
deklődéssel. Ének, szavalat, bibliamagyarázat és ima szó-
rakoztatva üdítette a beteg testben a szomjú lelket. 

Záradékul és a végén a diakonissza-lelkész lakásán 
összegyűlt a kis sereg. Fáradt lehetett volna, de mégis 
fáradhatatlan hálát adni, imádkozni, erőt erőre, kegyel-
met kegyelemre kérni. A napi kijelölt textus épen ez 
volt: Ésai 7 : 4 . ..Vigyázz és légy nyugodt; ne félj és 
meg ne lágyuljon szíved . . . " Sorban elmondta ki-ki, miért 
hálás, miért örül, mit köszön jó és hű Urának, pászto-
rának? Hálásak voltak a múltért, a jelenért, e napokért 
s a jövőért, mert a keresztyén — .joggal -— a jövőben 
él. Többek imája s az ének elhangzott s pihenni tér a 
kis csapat. „Békességben fekszem le és legott elaluszom" 
(Zsolt. 4 :9 ) . Csak ketten virrasztanak: az egyiknek, a 
virrasztó testvérnek, aludni nem szabad, a másik lzráel 
pásztora, aludni nem tud soha (Zsolt. 121:4) s híven 
őrzi nyáját mindenha . . . 

Hátunk mögött a mult! 50 év. Eben-Ha-Ézer! 
Mindeddig segítséggel volt nekünk az Úr! E napokban 
is 0 segített. Nehéz időket élünk s él e kórház is, meg-
nehezült felette is az idők viharos járása s még mindig 
várja s az ú j félszázad küszöbén .joggal és bízó remény-
séggel várja a Bethesda, hogy angyal szárnya lebben, 
megérinti az álló vizet, megzavarja azt s megindítja a 
jó Isten Szent Lelke a magyar reformátusok szívét, lel-
két, kezét, mert a Bethesda élni, sőt fejlődni akar, sor-
vadni nem akar! 

Ki segít az élet lendületében naggyá, hatalmassá, 

modernül felszerelt s a nagy fővárosi kórházakhoz ha-
sonló kórházzá tenni az új 50 év alatt az egyetlen ref. 
diakonissza-kórházat ? ! 

Benkö Viktor, 
dolhai ref. lelkész, 

a „Filadeltia" utazó titkára. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! 

A Prot. Egyh. Isk. Lap folyó évi november 26-iki 
számában a lap krónikása „Mit vesztett a budapesti 
egyház" czím alatt foglalkozik a temetésrendező válla-
latok alkalmazottainak visszaéléseivel, Ugyancsak e lap 
„Egyház" rovata arról is hírt ad, hogy a „Magyarország", 
főleg a tőlem és Sebestyén Jenőtől nyert informácziók 
alapján, a rendőrség figyelmét is felhívta a temetésrendező 
vállalatok alkalmazottainak üzelmeire. Ezt a kérdést ere-
detileg a budapesti egyház hivatalos közlönyében, az 
„Egyházi Értesítőö-ben vetette fel egyik budapesti pót-
presbiter. 

Hogy a „Krónika" és „Egyház" rovatnak felületes 
összeolvasásából félreértés ne származzék, kijelentem, 
hogy híveink anyagi érdekének s a lelkipásztorok re-
putácziójának védelmében teljesen azonosítom magam 
az említett czikkek írójával. Kívánatosnak tartanám, hogy 
az egyház igyekezzék a maga temetésrendező vállalatát 
házi kezelésben megcsinálni. A kérdés megoldása mér-
hetetlen anyagi nehézségekbe ütközik. De gondolom, 
hogy a pótpresbiter úr ; a ki néhány százezer korona 
nyereséget helyez kilátásba, ennek a nagy nyereségnek 
a realitását alapos elaborátumban és a számok világí-
tásában is kézzelfoghatóvá tudná tenni. 

Véleményem szerint azonban csak azon az alapon 
vehetné kezébe az egyház az ajánlott temetésrendező 
vállalat kérdését, a mely alapon a közszükséglet kielé-
gítése egyedül vonható az erkölcsi testület házi kezelé-
sébe. Például mikor a város kenyárgyárat, munkásházakat, 
népszállót, árúbódékat stb. épít, nem gondolhat nyere-
ségre, hanem csak arra, hogy mérséklőleg befolyásolja 
az árakat s a fogyasztóhoz csak az üzemköltség által 
megterhelt beszerzési áron és kifogástalan minőségben 
juttassa azt, a mire annak szüksége van. 

Mikor arról beszélünk, hogy kívánatos lenne, ha 
az erkölcsi testületek koronája, az egyház, a maga te-
metésrendező intézetét házi kezelésben maga csinálja 
meg, ezt az óhajtást a hivek anyagi érdekének és a 
lelkészek reputácziójának védelme mellett mással ís tá-
mogathatjuk. Fel lehet hozni a kálvinista puritánság 
felejtett ós czerinióniákba s komolyság nélkül való pom-
pába temetett jogát, a mit fel kell támasztanunk. Lehet 
szólni esztétikai és higiénikus követelményekről, sőt szo-
cziális szempontokról is. Csak egyről nem lehet beszélni, 
sem a tervezgetés kezdő stádiumában, sem a megvaló-
sítás számításai között. Nem lehet szólni százezer koro-



nás, vagy nagyobb, vagy kisebb üzleti nyereségről, mert 
akkor csak a meglevő üzleti vállalatok számát szaporí-
tanék eggyel. 

Budapest, 1916 deczember 4. 
Kiváló tisztelettel 

Haypál Benő. 

IRODALOM. 

Az Olajág, a Lorántfly Zsuzsanna-Egyesület, lapja, 
deczember 1-én dr. Patay Pál szerkesztésében a követ-
kező tartalommal jelent meg: Meghalt a király. Pro-
gramm. A legnagyobb ajándék. Dr. Patay Pál. A festő. 
Muraközy Gyula. Figyelő. Diakonissza avatás. —r. —s. 
Hírek. Apróságok. Ford. németből, —a. Lányok Lapja. 
Leányok küzdelmei, Vidor Erzsébet. Hírek. Csendes per-
czekre. 

A Bethesda, a Bethesda református kórház és a 
Filadelfia diakonisszaképző-intézet közlönye 5—6-ik szá-
mának tartalma: Meghalt Ferencz József. Vers. Thaly 
Lóránt. Dr. Baltazár Dezső püspök levele szerkesztőnk-
höz. Diakonissza-élet. Vers. Löhe után. A Bethesda 
első magyar diakonissza-kórház története. Dr. Kováts 
Lajos. Dr. Kertész József. Biberauer Richárd. Dr. Mu-
zsik János. K. Színes képek. Nyáry Ilona. Meghívó. 
A női diakonia munkája hazánkban. A női diakonia mun-
kája külföldön. A mi ügyünk. Előfizetési felhívás. Meg-
jelenik évenkint hatszor. Előfizetési ára egy évre 1 K. 

Az Igehirdető deczemberi számának (ára 1*50 K) 
tartalma": Baszik Lajos. A nép lát nagy világosságot. 
Advent első vasárnapján. Dr. Tóth Lajos. Adventi küz-
delmek. Paulik János. Egyengessétek az Úrnak útját! 
Adventi. Kiss Albert. A ki eljövendő, eljő. Adventi. Kiss 
Samu: Az Úr közel. Adventi. Szűcs József. A világ bé-
kessége. Advent utolsó vasárnapján. Dr. Szeberényi La-
jos Zs. Világosság az éjszakában. Karácsonyi. Nánay 
Béla. Jézus békességet hozott. Karácsonyi. Beyer Fülöp. 
Megjelent az Isten kegyelme. Karácsonyi. Kis József. 
Az igazi világosság. Karácsonyi. Dr. Tóth Lajos. Hábo-
rús esztendő alkonyán. Smid István. A szörnyűségek 
éve. O-év esti. 

Naptárak. A Protestáns Árvaházi Képes Naptár 
immár 43-ik évfolyamába lépett. Most is Szabólcska Mi-
hály és Raffay Sándor szerkesztették. Változatos és gaz-
dag tartalommal jelent meg. Vannak benne szép költe-
mények Szabolcskától, Jakab Ödöntől, Kozma Andortól, 
Gyökössy Endrétől, Sajó Sándortól, Móra Fer'encztől, En-
drődi Sándortól. Gyóni Gézától, Szász Károlytól, Baja 
Mihálytól. Ad alkalmi czikket a reformáczió kezdetének 
történetéről; elbeszéléseket Gárdonyi Géza, V. Fejes 
György, Csite K., Pékár Gyula írtak; alkalmi háborús 
czikkeket is ad a naptár. Az adomák egészben vagy 
részben el is maradhattak volna. Ára 80 fill. — A Pro-
testáns Új Képes Naptár 63-ik évfolyamát Szász Károly 
szerkesztette. Becses czikk ebben dr. Pruzsinszky Pálé 
„A reformáczió négyszázados évfordulója" czíiumel. 
Vargha Gyulától két szép költeményt olyasunk (Harczba 
induló harangok, Magyar katonáinkhoz). Értékes darabjai 
a naptárnak a Muraközy Gyula két közleménye: a Ki-
lencz forint legendája cz. vers és a Zsoltárének czímű 
hangulatos elbeszélés. Vannak emlékezések a prot. egy-
házak mult évi halottairól és helyeikre jött u j emberek-
ről. Ara a nagy gonddal szerkesztett naptárnak 1'20 K. 
Kiadja a Franklin-Társulat. 

Helyreigazítás. Lapunk 48. számában, a Ref. Ka-
tonák Lapjáról szóló czikk végén helytelenül közöltük a 
lap rovatainak tartalmát. A helyes beosztás a következő 
lesz: I. Vezérczikkek. II. Multunk. III. Vasárnapra. Enek. 
ima, elmélkedés egy teljes katonaistentisztelet számára. 
IV. Hitünk és életünk. Alkalmazott dogmatika: kálvinista 
hitünk igazságairól bizonyságot tevő 1—2 nagyobb czikk. 
V. Háboríts Magyarország. VI. Frontról — frontra. VII. 
Különfélék. VIII. Katonák dolgai. IX. Szerkesztői üze-
netek. A lap karácsony előtt megjelenik. 

„Az imádság értelme" megjelent. Eseményt jelent 
ez a rövid hír a magyar evangéliumi irodalom történeté-
ben. Az első könyv, a melynek első kiadása már elő-
fizetők útján elfoqy. A könyvet ismertetni fogjuk ; most 
csak arra akarjuk felhívni olvasóink figyelmét, hogy e 
karácsonyi ajándékul legjobban ajánlható könyvet első-
sorban méltassák figyelemre. A Keresztyén Diákszövetség 
nagyon jó szolgálatot tett a könyv közreadásával. Kará-
csonyig még újabb kiadványa is megjelenik a Diákszö-
vetségnek : Drummond „A keresztyénség program nija" 
czímű munkája, a mely a, nagy keresztyén tudós és író 
egyik legjobb munkája. Újév után kerül ki sajtó alól 
James filozófiájának ismertetése ugyancsak a Diákszö-
vetség kiadásában. 

Egy új ifjúsági lap. E hó folyamán „Remény" czí-
men új ifjúsági lap jelenik meg Molnár Ernő és Bodor 
Jenő szerkesztésében. A lap zsidó •felekezeti folyóirat 
lesz. — íme, a mozgolódás ebben a táborban is. Hát 
mi miért patópáloskodunk ? ! 

A világháború naplója. A Magyar Könyvtár ily 
czímű becses és tartalmas sorozatának most már XI. fü-
zete jelent meg, a mely az 1916 január—februári ese-
ményeket mondja el röviden, hiteles adatok alapján s 
ezenkívül Luigi Barzini, Sven Hédin. Lengyel Géza és 
Szőllősi Zsigmond érdekes czikkeit közli. A füzetet a 
Lainpel R. (Wodiauer F. és fiai) czég adta k i ; ára 
60 fillér. 

Deák Ferencz húsvéti czikke és a kiegyezést 
védő, 1867 márczius 28-án elmondott beszéde a magyar 
politikai történetnek oly határt jelző okiratai, a melyeket 
bizonyára ismerni kíván minden magyar ember. A Magyar 
Könyvtár vállalata tehát közszükségletnek felel meg, 
mikor egyik legújabb füzetében mindenki számára hozzá-
férhetővé teszi a haza bölcsének e két nevezetes művét: 
újabbkori történetünk e fontos két kútfőjét, az eredeti 
szövegek alapján. A füzetet a Lampel R. (Wodiauer F. 
és fiai) czég adta ki ; ára 30 fillér. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A bogdásai (Felsőbaranya) ref. 
egyházközség Kálmán Farkas óbudai hitoktató segédlel-
készt, néh. Kálmán Farkas gyomai lelkész fiát válasz-
totta meg lelkészéül. 

Lelkészbeiktatás. A kapos-szekcsői ev. gyülekezet 
ú j lelkészét, ifj. Straner Vilmost, id. Straner Vilmos 
soproni theol. tanár fiát, nov. 26-án iktatták be hivata-
lába. Elődje ifj . Reichert Gyula volt, a ki most a Be-
tli ánia-Egyesület titkára. 

A budapesti III. ker. (óbudai) ref. egyház Ka-
tona-Otthona a református templomban decz. 6-án, szer-
dán este 6 órakor adventi istentiszteletet tartott. Az isten-
tisztelet rendje volt: Felálló ének: 53. dics. 4. vers. 
Gyülekezeti ének: 54. dics. 1., 2. vers. Or. Ravanelló: 
Elégia; orgonán előadta Arokháty Béla ref. theologus. 
Imádkozott Kálmán Farkas titkár. Stradella: Ária ; énekli 



Berkes Biri, orgonán kísérte Arokháty Béla. Prédikált: 
Kontra Aladár lelkész. Gyülekezeti ének : 54. dics. 4. v. 
Az önkéntes adományok a Katona-Otthon javára for-
díttattak. 

A debreczeni egyház presbitériuma m. hó 18-án 
tartott ülésében elhatározta, hogy a reformáczió 400 éves 
emlékünnepe alkalmából egyháztörténelmi kiállítást rendez. 

Esperesválasztás, A gömöri ref. egyházmegye az 
egyházmegyei tisztújítás alkalmával az esperesi tisztségre 
Czinke István eddigi esperes helyére Busza János pel-
sőczi ref. lelkészt választotta meg. A választást az egy-
házkerület megsemmisítette és új választást rendelt el. 

Uj egyházmegyei gondnok. A drégelypalánki ref. 
egyházmegye gyülekezetei egyházmegyei gondnokul Kon-
koly Thege Sándor udvari tanácsost választották meg. 
Az új gondnokot szívből üdvözöljük és működésére Isten 
gazdag áldását kérjük. 

Adományok a debreczeni egyetemi könyvtárnak. 
Gróf Teleld Tibor felajánlotta a debreczeni egyetemnek 
nagy állományú könyvtárát; a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Magyar Nemzeti Múzeum duplikátumaikat ígér-
ték ugyanerre a nemes czélra, 

Képviselet. Úgy hiszem, sokan fájlalják és bosz-
szankodnak is felette, ha azt látják, hogy egyházunk 
fontos, ünnepélyes aktusoknál háttérbe szorul. Untalan 
felbukkannak olyan jelenségek, a melyekben az „eccle-
sia domináns" elve nagyon is észrevehetően megnyilvá-
nul, de kérdjük, nem vagyunk-e ennek itt-ott mi is az 
okai. A szomorú bécsi aktusnál is az történt, hogy két 
egyházkerületnek képviselete vett ezen részt, az egyete-
mes magyar református egyház, mint ilyen távol maradt. 
Hisszük, hogy a nemsokára elkövetkező örvendetes nagy 
közjogi eseménynél megfelelő intézkedés folytán ott lesz 
a magyar ref. egyház képviselete. 

Kitüntetés. Az evangélikus testvéregyház két kiváló 
munkása részesült királyi kitüntetésben. Hándel Vilmos 
selmeczbányai lelkész, nagyhon ti esperes magyar nemes-
séget kapott „Szep-es vára Íjai" előnévvel; Bakáv Péter 
zólyomi lelkész pedig a Ferencz József-rend lovagkereszt-
jét kapta. 

A lelkészfiakat segélyzö egyesület. Ilyen van az 
ev. egyházban. Az egyesület az egyetemes közgyűlés ide-
jén tartotta ülését Kaczián János budapesti esperes-lel-
kész elnöklésével, a melyben 19, fiúkat taníttató lelkész-
nek 1240 K-t szavaztak meg. Az egyletnek 165 tagja 
van. Bevétele több mint 25,000 K volt. 

Az erdélyi szász ev. egyház belép a német evan-
gélikus egyházak munkaközösségi konferenciájába, Ez 
szép, dehát mikor közeledik a magyar evangélikus egy-
házhoz ? 

Az egyetemes konvent, mint már jeleztük, f. hó 
14-én rendkívüli ülést tart, a már jelzett ügyeken kívül 
tárgysorozaton lesz adr . Baksa Lajos elhalálozása folytán 
megiiresült előadói állás betöltése is. 

Kimutatás. Az erdélyi menekültek részére a püs-
pöki hivatalhoz Lapunk 46. számában közzétett 15,470 K 
12 fill. összegen kívül újabban a következő adományok 
folytak be : Felsőbaranyai egyházmegye 8888, Majosháza 
10, Szigetszentmiklós 235:' Apostag 8, Tápiószele 129 14, 
Szentendre 70'60. Gyón 17'28, Kajdacs 523*30, Fót 527, 
Alberti-Irsa 124, összesen 5532'32 K. Az eddigi gyűjtés 
eredménye összesen 21,002*44 K. Budapest, 1916 nov. 30. 
Kis Ödön, püspöki titkár. 

Magas látogatás. Királynénk erdélyi körútja alkal-
mával megtekintette a régi szép Farkas-utczai templomot, 
a melyben Benedek Árpád lelkész kalauzolta. Elragad-
tatással szemlélte, mint a R. Sz. írja a templom íveze-

tének csodaszép szerkezetét és szíves „köszönöm szépen"-
nel vett búcsút a lelkésztől. 

Nagy Károly, a kolozsvári ref. theol. fakultás ta-
nára, az erdélyi egyházkerület főjegyzője, mint a Ref. 
Szemléből értesültünk, súlyos operáczión esett át. Öröm-
mel halljuk, hogy ez jól sikerült és most már a kórhá-
zat is elhagyhatta. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület okt, 23-án tar-
totta a miskolczi városháza tanácstermében közgyűlését 
dr. Tüdős István püspök és Dókus Ernő főgondnok el-
nöklete mellett. A püspöki megnyitó ima után a főgond-
nok emlékezett meg kegyeletes szavakkal a király halá-
láról, mire a közgyűlés fölfüggesztetett. A folytatólagos 
közgyűlésen kegyeletes megemlékezés történt dr. Baksa 
Lajos konventi előadó, Komjáthy Béla gondnok és dr. 
Kovács Gábor miskolczi ny. igazgató haláláról. A sáros-
pataki főiskola fejlesztése ügyében kiküldött nagybizott-
ság jelentését. Radácfcy György ker. főjegyző referálta. 
Felhívó szózatot bocsátanak ki a nagyközönséghez. A ke-
rületben a decz. 25-iki perselypénz lesz az erdélyi me-
nekülteké. Intézkedett a gyűlés a Miskolczi Filléregylet 
árvaházának átvételére nézve. Szép, követésre méltó 
határozata a közgyűlésnek, hogy a kerületi leányiskola 
czéljaira vegyenek fel az egyházak költségvetéseikbe a 
szupplikáczionális kárpótlásnak megfelelő összeget, A kö-
zépiskolai előadó jelentése során újból szőnyegre került 
a sárospataki főiskola többrendbeli ügye. Örömmel vette 
tudomásul a közgyűlés Kocsi kózsef ny. lelkész 200, 
Andrássy Kálmán buji lelkész 1000, Farkas Gézáné 5000 
és Farkas Géza 1000 K-ás alapítványáról szóló jelentést, 
valamint azt is, hogy Radácsy György nevére barátai és 
tisztelői tettek alapítványt. A főiskolai tanároknak a f. 
év kezdetétől családi pótlékot szavaztak meg. A Sáros-
patakot védelmező Liga 11.300 K-t gyűjtött. A közgyűlés 
aznap este véget ért. 

Helyreigazítás. A felsőiregi gyülekezet lelkészének 
Kájel Istvánnak és tanítójának Laky Dezsőnek nem há-
borús pótlékot szavazott meg, hanem, a háború kitörése 
óta minden csütörtökön este háborús istentisztelet van, 
melyen Laky Dezső szólóénekével gyönyörködteti a lel-
keket. Ezt a külön munkát díjazta az egyháztanács a 
lelkésznél 1000 K-val, a tanítónál 460 K-val pénzben 
és a fa meghordásával a lelkésznek 400, a tanítónak 
140 K értékben. 

Adományok. A katonák vallásos irataira a nemes-
ócsai ref. iskolásgyermekek Gvalokay László útján 10 K-t 
küldöttek. — D. K. G. úrnő az erzsébetfalvai Kálvin-Szö-
vetség csecsemővédő és szegénygondozó munkájára 20 K-t 
adott koszorúmegváltás czímén. 

Munkácsi Süteö István rimaszombati földbirtokos, 
a gömöri ref. egyházmegye és a dunántúli egyházkerület 
tanácsbírája, a Filadelfia Diakonissza-Egyesületnek a Be-
thesda czéljára 1 drb 1000 K-ás kadikölcsönkötvényt 
adományozott. 

ISKOLA. 
Jubileum. Meleg- ünneplésben volt része a jubiláló 

Dóczi Imrének, a tiszántúli egyházkerület középiskolai 
felügyelőjének, a mult hó végén tartott kerületi köz-
gyűlés alkalmából. Gróf Dégenfeld József főgondnok 
a közgyűlést megnyitó beszédében emlékezett meg róla 
nagy elismeréssel. A volt tanítványok nevében dr. Bal-
tazár Dezső püspök üdvözölte az ünnepeltet meleg-
szeretettel és nagy tisztelettel. A többek között így szólt: 
„A klasszikus mélység ós keresztyén,emelkedettség gyö-
nyörű összhangját megmutattad a te tiszta, szabatos és 



hatalmas egyéniséged típusában. A görög bölcs és a 
keresztyén evangélista egyeztek össze abban a tartalom-
ban, a mellyel magadhoz bűvöltél és az élet kemény 
harczosává edzettél bennünket. Egyetlen emlék sincsen, 
a mely közénk állva feltartóztathatná a mély tiszteletet 
és a nagy szeretet áradatát, a mellyel körülveszünk." 
A kollégium nevében dr. Lencz Géza. a tiszántúli taná-
rok nevében pedig Nagy Elek hajdúnánási igazgató üd-
vözölte a jubilánst. Az üdvözletekre Dóczi Imre vála-
szolt megindultan, ékes szavakban. — Itt említjük meg, 
hogy az Országos Ref. Tanáregyesület által f. hó 17-re 
tervezett jubileumi ünnepély elmarad, de a nagy pro-
fesszor nevére teendő alapítványra szóló gyűjtést az 
egyesület vette kezébe. Bizonyára sok százra megy azok-
nak a száma, a kik erre adakoznak. Az adományok az 
egyesületi pénztárnokhoz, Jakucs József tanárhoz, Deb-
reczen, küldendők. Mi a magunk részéről újból kívánjuk, 
hogy Dóczi Imre még sok éven át szolgálhassa azt a 
nagy ügyet, a melynek 40 éven át olyan csodálatosan 
hű és eredményes munkása volt! 

A budapesti ref. főgimnázium ifjúsági segély-
egylete deczember hó 17-én, vasárnap, az Omnia ter-
mében (VIII., József-körút 31 sz.) matinét rendez a kö-
vetkező műsorral: 1. Mozgófénykép. 2. Mozgófénykép. 
3. Kéler Béla: „Nyitány" op. 73. Előadja az ifjúsági 
zenekar. Betanította és vezényli Melczer Géza VIII. o. t. 
4. Chován : Hangulatkép, előadja zongorán Tarnay Alajos 
zeneakadémiai tanár. 5. Thomas: A Mignon czímű ope-
rából a „Románcz". b) Dalok, énekli Keömley Bianka 
hangversenyénekesnő. (3. Szaval Gál Gyula, a Nemzeti 
színház művésze. 7. Swendsen: Rymanze. Moszkowszki: 
Guitarre, hegedűn előadja Melczer Géza VIII. o. t., zon-
gorán kíséri Vlaka János Vili. o. t. 8. a) Mendelssohn-
Bartholdi szonáta op. 45. t. tétel, b) Goltermann : An-
dante. E-dur op. 14.. csellón előadja Tarcsay Pál, zon-
gorán kíséri Szabadi Frida úrhölgy. 9. Kéler Béla: 
„Magyar nyitány" op. 108, előadja az ifjúsági zenekar. 
Betanította és vezényli Melczer Géza VIII. o. t. 10. Fel-
olvas Karinthy Frigyes író. A tiszta jövedelem a szegény 
tanulók segélyére szolgál. 

• Helyettes tanítót keresek katonai szolgálatot telje.-
sítő ref. kántortanítónk helyettesítésére a folyó tanévre. 
Fizetés havi 150 K, lakás és fűtés. Orgonázni is tudó 
férfiak, esetleg 111.—IV. éves tanítójelöltek előnyben ré-
szesülnek, de pályázhatnak tanítónők, sőt óvónők is. 
Állás azonnal, legkésőbb 1917 január 1-én elfoglalandó. 
Szerenile (Pest megye). Tóth Bálint ref. lelkész. 

EGYESÜLET. 
A „Bethesda" 50 éves fennállásának ünneplése 

alkalmából deczember hó 10-én este fél 6 órakor a ref. 
theol. akadémia dísztermében (Ráday-u. 28) estélyt ren-
dez. Műsor: Ének. XXV. zs. 1. v. Ima. Megnyitó beszéd: 

Vargha Gyuláné. Karének: Áldjuk, áldjuk Jézust! Énekli 
a Bethánia-Egylet kara dr. Kováts Lajos vezetésével. 
A Bethesda-kórház és a diakonisszamunka vetített ké-
pekben. Magyarázza Biberauer Richárd. Beethoven: Ro-
máncz. G-dur. Hegedűn előadja Tjosonczy Lajos, zon-
gorán kíséri Losonczy Lajosné. Vargha Gyuláné : „Halál 
vagy élet-' cz. költeményét szavalja Dely Gyuláné, zon-
gorán kíséri dr. Kováts Lajos. Karének. Munkára fel! 
Szerzé id. Victor János. Énekli a Bethánia kara dr. 
Kováts Lajos vezetésével. Bibliamagyarázat. Ifj. Benkö 
István. Ima. Ének. CV. zs. 1. v. 

A Budapesti Ref. Ker. I f j . Egyesület deczember 
hó 8-án, pénteken este fél 8 órakor alapításának XXIV. 
évtordulója alkalmából a Ref. Theologia dísztermében 
(Ráclay-u. 28) háborús munkái javára Művészestélyt ren-
dezett. Műsor: Megyercsy Béla: Tartalmas jelszó. Elő-
adás, Ballagi Mártha zongoraművésznő, a) Andante, b) 
L'espiégle. Kulcsár Juliska, a in. kir. opera tagja. Zon-
gorán kísérte Ijosonczy Dezső, a) Verdi : . Troubadur 
I. felvonás. Ária. b) Erik Meyer Helmund: Varázsdal. 
Némethy Ferencz hegedűművész. Zongorán kísérte An-
tony Károly, a) Fibich: Poem. b) Tsaikowsky: Andante 
cantabile. c) Wieniawsky: Valse caprice. Szemere Ár-
pád, a m. kir. opera tagja. Zongorán kísérte Losonczy 
Dezső, a) Kurucz János: Sír a nóta . . , b) Weingartner 
dal. —- A hálaadó istentisztelet sorrendje ez volt: Fel-
álló ének. XXV. zs. 1. v. Közének. CV. zs. 1., 2. v. 
Egyházi beszéd. Tartotta Muraközy Gyula. Legenda, 
Irta Antalffy Zsíross Dezső. Orgonán alőadta Akom Lajos 
orgonaművész. Végének. XC. zs. 1. v. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület és a Budapest 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség hölgybizottsága 
jól sikerült karácsonyi vásárt rendezett a theol. aka-
démi dísztermében és a kapcsolatos helyiségekben. A jó 
ügynek megnyert több száz háziasszony ós pártfogó már 
előre is biztosította a sikert, a mely minden reménységet 
felülmúló volt. A szépen feldíszített és dúsan megrakott 
asztalok a vásár végén majdnem teljesen üresek lettek. 
A jövedelem több mint 90Ó0 K volt. 

lemplomi orgonahangverseny. A Ker. Diákszö-
vetség és az Igazgyöngyök szerkesztőségének deczember 
9-re tervezett orgonahangversenye deczember 15-én, pén-
teken este 6 órakor lesz a Kálvin-téri ref. templomban. 
Petri Elek. Scholtz Gusztáv püspökök és báró Prónay 
Dezső, Darányi Ignácz főgondnokok vállalták a védnök-
séget. E mellett a két prot. egyház vezető tagjainak 
egész sora jelentette be pártfogását. A közönség nagyon 
melegen érdeklődik a hangverseny iránt, a melyben az 
ügy érdeme mellett nagy része van a következő művészi 
programmnak is : 1. Bach: A-moll praeludium és fuga. 
Orgonán előadja Schmidthciuer Lajos. 2. Orgona és 
viola kísérettel. Bach- és Handel-darabokat énekel Hippi 
Irén. 3. Gaál Ferencz : Andante religion ; Rauzato: Esti 
ima. Orgona-, hárfa- és harangjáték-kísérettel hegedűn 
előadja Némethy Ferencz. 4. Mendelsohn: Chorál Szo-



náta. Orgonán e lőadja Schmidthauer L a j o s . 5. Bach és 
Brahuy darabokat énekel Rippl Irón. 5. T r a u k C a e s a r : 
Tande ' Orgonán e lőadja Schmidthauer L a j o s . Jegyek 
6, 4, 2, 1 K-ért korlátolt számban kaphatók még a lel-
készi hivatalokban, Bárdnál és Rózsavölgyinél. A közön-
séget ez útoa is kéri a rendezőség, hogy jegyei t előre 
váltsa meg és már 6 óra előtt fogla l ja el helyét a temp-
lomban. 

GYÁSZROVAT. 
Tóth Sándor, a magyarladi ref. egyház derék 

tanítója, a 309. h. gy. e. zászlósa, az J. oszt. ezüst 
vitézségi érem tula jdonosa, i f jú életének 21-ik évében 
az orosz harcztéren f. évi október hó 5-én hősi halált halt. 

Áldott legyen emlékeze te! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Debreczeni Prot . Lap. Teljes félreértés van a dologban. Ali 

nem azt neveztük meglepetésnek, hogy Baltazár püspök az Orle vá-
lasztmányi ülésének elnöki megnyitójában a keresztyénség tartalmi 
pozüimuvait védelmezi, hanem azt, hogy a liberalizmust úgy ér-
telmezi, a hogy mi. Hogy B. a „hitelvi orthodoxia" híve, azt nem 
is^vontuk soha kétségbe. De rosszul ismeri a D. P. L. régebbi vi-
táinkat, ha azt hiszi, hogy mi a társadalmi liberalizmust valaha 
is kárhoztattuk. Mi azt a liberalizmust kárhoztattuk, a melynek 
minden mindegy s a mely a politikai s állami köteles liberá-
lizmus egyetemes és korlátokat nem ismerő szellemét akarta 
alkalmazni egy egyház, tehát határozott szellemmel bíró egyesület 
belső területére is. Arra kérjük tehát laptársunkat, hogy fejtse ki 
a liberalizmus szerinte helyes lényegét egyházi téren és magyarázza 
meg, hogy azzal a liberalizmussal, a melyet ő a miénknél jobb-
nak tart, hogyan és milyen eszközökkel véli biztosíthatónak, egy 
határozott jellemmel és tartalommal bíró egyház történelmi szelle-
mének biztosítását ? Mi ugyanekkor utalunk a lapunkban régebben 
megjelent e tárgyú czikkekre. így aztán tisztán látjuk majd, hogy 
van-e közöttünk különbség, vagy nem ? — A mi Zoványi kilépését 
illeti, mi úgy tudjuk, hogy az a „Lelkészegyesiilet"-nek az Orle-
gyíüést megelőző egyik vezérczikke („A megértés útján"; miatt tör-
tént. És az a czikk lényegében nem a Baltazár megnyitójának 
dogmatikai részét foglalja-e magában ? A lényeget tehát, úgy lát-
szik, mégis csak jól tudtuk. Mi örülünk, ha minél több kérdést 
tisztázhatunk s még jobban örülünk, ha azok értelmezésében ta-
lálkozhatunk. 

L—tli Gr—a. Köszönjük a kedves küldményt és a figyel-
met! — 1>— k 1—m M—a. A czikk a jövő számban jön. Sajnos, 
most nem volt hely. De akkor sem késő, ébren tartjuk a mozgal-
mat! — A . S. K. Bizony különös, megmondjuk az illetőnek! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

Pályázat. 
A dunamelléki egyházkerület alsóbaranyabács-szla-

vóniai egyházmegyéjébe bekebelezet t kórógyi (Szeréna 
vm.) egyházközségben megürül t ref. lelkészi ál lásra pá-
lyázatot hirdetek. 

A betöl tendő lelkészi állás j avada lmának .1896. évi 
becsösszege 1179 K, de az adócsökkentés i normálkölt-
ségvetés 8815 koronára becsülte. Ezenkívül a szlavóniai 
segélyalapból, további intézkedésig, k ap a lelkész évi 
(>00 K szlavóniai pótlékot. 

Me gvaltandó beruházás 400 kg. búza vetőmag. 
Pályázati határ idő 1910 deczember 31. 
Az állás azonnal- elfoglalandó. 
Az egyházi törvény szerint felszerelt pályázati kér-

vények Tóth Sándor espereshez küldendők, Bácsfeketc-
hegyre. 

Budapest , 1916 decz. 6. 
Petri Elek, 

püspök. 

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 
köz; onljában. A mult évben újonnan épült minden modern 
kényelemmel felszereli hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

3 — 5 koroáns havi részlettörlesztéssel szállítom a kővetkező 
könyveket teljesen új állapotban, díszes és tartós bekötésben': 

K Havi részlet K 
Jókai Mór munkái. 50 kötet 240.— 5.— 
Magyar Regényírók. Szerk. Mikszáth Kál-

mán. 30 kötet . . • 180.— 4 — 
Földrajzi Társaság Könyvtára. 12 kötet . 99.50 3 — 
Egyetemes irodalomtörténet. Szerk. Hein-

rich Gusztáv. 5 kötet 120 — 4 — 
Nagy Képes Világtörténet Szerk Marczali 

Henrik. 12 kötet 192.— 5.— 
Kogutovicz-féle teljes földrajzi és törté-

nelmi atlasz 36 — 3 . -

A könyveket a fizetés előtt egyszerre és azonnal szállítom. 

Ge.idischer M. Budapest VII.,Öv-u. 183. 

CSUHA ANDRÁS S 2 3 & 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

!! Legújabban megjelent Könyvek!! 
Ara K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3.— 

Akarsz-e diadalmaskodni. írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A val lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
211. Az az egy is elesett . Irta Kiss Géza —-10 
212. Izsák. Irta Bitay Béla —10 
213. A hatpecsétes könyv. Irta Bitay Béla —.10 
214. Elet halálban. Irta Marjay Károly —.10 
215. Napoleon vallástétele. Irta Marjay Károly —.10 
216. Husz János. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula —-10 
218. Jancsi . Irta Losonczy Lajos - -10 
219. Ács Jancsi. Irta Szabó Miklós - -10 
220. Hermán Ottó. Irta Gönczy Miklós —.10 
221. Nagy idők ösvényén. Irta Sántha Károly —.10 
2ü2. Ének a szeretetről . Irta Sárándy István — 10 
22*. Az apak eszik meg az egrest . Irta Habay Kálmán —.10 
221. A mit nem vehet el senki. Irta Moravcsik Gyuláné — .1<> 
221. A szeretet fája. Irta Csite Károly —.10 
226. Csaták tüzében, Isten kezében. Irta Kövy Árpád —.10 
227. Megtalálta a szívét. Irta Dessewffy Berta —.10 
228 A mi Istenünk beszéde megmarad örökké. Irta Kiss Samu - . 1 0 
229 Szabad az Isten mindnyájunkkal. Irta Lengyel Gyula . . . . --.10 
230. A belmissz ió atyja. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
A nagytisztelelü Lelkész és igen tisztelt Tanító uialc szíves figyelmébe 

ajánljuk a kiadásunkban megjelenő 

„ R E F O R M Á T U S É N E K E S K Ö N Y V - E T 
(úgynevezett BUDAPESTI ZSOLTÁRT). 

Kapható kis és nagy alakban, különféle egyszerű és díszesebb kötésben, 
1.10-28 K-ig. Különösen ajánljuK a közkedveltségnek örvendő, a hábo-
rús viszonyok és anyaghiány ellenére néhány száz példányban megszer-
zett fehér és fekete ce l lulo idkötésű kis alakú énekeskönyvet, mely-

nek ára példányonkint 6 50 K. — Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor hönyvkiadóhivatala 
Budapest, V. Ker., Skadémia-utcza 4. sz. 



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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmóniumok 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

arore barenűezatt — íiangszeigyat. 
cs. és kir .'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Első magjai — villamos 

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

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

:?•.-*<«'<• • • ' ' ' 1 * ' ^ 
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ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
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. 

G A Z D Á K B I Z T O S I T O S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott íSOO-ban, Igazgatóság; 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r Í O . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyös fel tételek mellett . 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

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 mííködö 
képvise lők közvetí tésével . Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden i r á n y b m készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek. 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 
Külön és egyéb tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . . 

2.550,540'— K 

4.164,593-31 K 

735,980-31 K 
838,132-82 K 

7.854,786 53 K 
16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832,000'— K 
1000.000.000 •— K 

88.450,000-— K 
19.200,505— K 

Biziosílolt tagja inak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban 

Biztosított tagja inak fennál lása óla 
kifizetett j égká rokban 

Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 
jégben „ „ . 

Életüzlet á l lománya 
A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapí tása és fiók-

in tézménve a 
„ G O N D V I S E L E S " 

Országos KÖzp. Segélyző 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 inden orvosi vizsgálat 
nélkül . 

Legkedveltebb háborús imádságosKönyv. 
Rövid idő a l a t t 10-ik bőv í t e t t k i a d á s b a n j e l e n t m e g 

Szolnoky Oerzson 
Háborús idők imádságoskönyve 
hadbavonultok és azok családja számára. 
A g y ö n y ö r ű köl tő i szép nye lven , mélységes á h í t a t t a l , 
r e n d k í v ü l k ö r ü l t e k i n t ő g o n d o s s á g g a l m e g í r t imádsá -
goskönyv messze, m a g a s a n k i e m e l k e d i k minden ed-
dige lé m e g j e l e n t i lyen i r á n y ú m u n k a f e l e t t és m e g -
n y u g t a t ó a n e lég í t i k i minden i r á n y b a n a k í v á n a l m a -
k a t . — Tartalmaz : A háború minden viszonyára alkalmas 
14 hétköznapi ós vasárnapi, 16 hadbavonultak, 25 hadba-
vonultakérfc mondandó imádságot, 9 hadbavonultak elhalt 
hozzátartozóikért és elesett hadbavonultakért mondandó 
imádságot, zsoltárokat és dicséreteket. Tisztelettel kérjük a 
nagytiszteletü lelkészi kart, hogy ezen kiváló és hézagpótló 
imakönyvre a hívek ügyeimét felhívni kegyeskedjenek. — 
A most m á r k ibőv í t e t t , 176 o l d a l r a t e r j e d ő 121 -2 X 8 em. 
n a g y s á g ú , zsebbe t e h e t ő i m á d s á g o s k ö n y v n e k bol t i 
á r a díszes v á s z o n k ö t é s b e n 120 K, 10 d r b v é t e l n é l 
96 f , 25 d r b vé te lné l 90 f , 50 d r b v é t e l n é l 84 f , 100 
d r b vé te lné l 78 f, 500 d r b vé te lné l 72 f, 1000 d r b véte l -
nél 65 f. Portóra egyes pél lányok megrendelésénél, ha a 
pénz előre küldetik, 10 üli. küldendő. — Megrendelhető: 

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 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. 
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Sürgősen tessék kérni egy levelezőlapon 

a karácsonyi 
mintagyűjteményt, 

melyet gazdag választékban ingyen és b é r m e n t v e azonnal küldünk. 

Úgyszintén kosztümök, kabátok, ruhák, pongyolák, blúzok, szőrmék és 

kötött árúkról 1 - * 1 • * Kepes divatlapot. 
STERN JÓZSEF 
B U D A P E S T ; I V , C A L V I N - T É R l . SZÁM 
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KARACSONYRA! 
Háborús adventünk 

Adventi imák három hétre 

Irta Kájel István 

Ára kötve 2.50 K, fűzve 1.50 K 

Karácsonyi és évfordulói 
beszédek és imádságok 

Háborús időben 
Templomi használatra írta Fülöp József 

Ára 1.60 K 

Jegyzetek a Vasárnapi epistolai szövegek 
szószéki magyarázatához 

I. kötet. Karácsonyi időszak. 
Irta Korén Pál 

Ára 3 K 

Kapható: KOKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDESEBEN 
B u d a p e s t , IV., R a m e r m a y e r H á r o l y - u t c z a 3 . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 2 9 6 . 



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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

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

Hirdetés i díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Éle t Könyvébő l : Kit várjunk? —l. — Vezérczikk : A sajtó becsületéért. — Második ezikk : Hogyan szer-
vezzük az egyházi hivatalnokok betegsegélyző-intézetét ? Dr. Kováts István. — T á r e z a : Farkas József emlékezete. 
XIII. Dr. Pruzsinszky Pál. — Belföld : Püspökünk Kecskeméten. Dr. Kováts Andor. Levél a szerkesztőhöz. Egy 
pót presbiter. — A mi ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesüle t . — Gyászrovat. — Szer-
kesztői üzenetek . Hi rde tések . 

Az Élet Könyvéből . 

Kit várjunk? 
Máté 11.2-ío. 

Béke idején olyan kedves, hangulatos volt az ad-
vent. Úgy érezzük, hogy a magyar vallásos költészetet 
kevesedmagával művelő Szabolcska Mihályunk, mindnyá-
junk hangulatát festette, mikor az „adventi esték "-ről 
ezt í r ta : 

„Mintha e fátylas félhomállyal 
Csodás varázslat szállna rám, 
Kizárok minden földi gondot 
Szobám és szivem ajtaján." 

Igen, a békés időkben, a régi kálvinista szellemet 
megőrző családokban előkerült ilyenkor a zsoltár, körül-
ülve a kályhát, a melynek parazsa megvilágította a szobát, 
áhítattal énekelte apraja, nagyja, öregje, f iatalja: Oh, 
Isten bölcsességének mélységes gazdagsága stb. 

Istenem ! Minő kép ez! Milyen messze, tova tiint, 
ki tudja, mikor tér vissza! Az elkeseredett lelkek vagy 
semmivel sem törődnek, vagy fá jó kételkedéssel kérdik 
Jézusról: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk ? 
Az alvó magyar falvakba is elhatott már az a sokszor 
kárörömmel, sokszor fájdalommal hangoztatott té tel : 
A keresztyénség csődöt mondott. Ott persze más szavak-
kal fejezik ki ugyanezt. Keresztelő János a fogságból 
küldi el tanítványait Jézushoz, mikor meghallotta Jézus 
tetteit, ezzel a kérdéssel : Te vagy-e az eljövendő, vagy 
mást várjunk ? Tekintélyes egyházatyák, mint Hilarius, 
Crysosthomus, Cirillus, Teofilus s ezek nyomán Pázmány 
Péter egyik prédikácziójában, azt állítják, hogy Keresz-
telő János nem kételkedett Jézus messiási voltában, ha-
nem kételkedő tanítványai kedvéért tette fel a kérdést, 
hogy Jézus maga nyilatkozzék előttük. 

A prot. írásmagyarázók úgy értelmezik János kér-
dését, hogy a fogságban sínylődő próféta sehogy sem 
tudta megérteni, miért tűri a Messiás-király, hogy az 
út egyengetőjét, prófétáját, hírnökét rabságban, szenve-

dések között tartják, hiszen neki isteni hatalma, ereje 
van. Miért nem lép fel, miért nem kezdi el az ítéletet? 

Felébred lelkében a kételkedés: Hátha csalódott, 
hátha Jézus nem a Megváltó ? Öt is Messiásnak gondol-
ták sokan, de ő egy pillanatig sem hagyta kétségben az 
embereket, nyiltan megvallotta, hogy nem az. Nyilatkoz-
zék Jézus is. Ha nem ő a Messiás, várnak tovább. Vár-
nak, mert Istentől ígéreteik vannak s várnak, mert a 
jelen vigasztalan. 

Jézus egész határozottsággal vállalja a Messiás 
szerepét, de olyan Messiásét, a kinek képét megköze-
lítő hűséggel megrajzolta Esaiás, a szenvedő szelíd meg-
váltóét, a ki nem sebeket oszt. de földi pályája alatt is 
sebeket kötöz, szerencsétlen vakokat, sántákat, bénákat, 
az élét hajótöröttjeit gyógyítja, szenvedéseivel, sebeivel 
lelki sebeket gyógyít, mindnyájunk terhét, vétkét hordozza. 

Rettenetes, vigasztalan a mi jelenünk is. Sokan 
szeretteink közül valóságos fogságban vannak, sokan a 
halál árnyékának völgyében járnak naponta, sokan már 
ifjan elköltöztek körünkből, sokan kínzó gyötrelmek, 
szenvedések között ünneplik az adventet. Mit tegyünk? 
Hány embertől hallottam már a végleges lemondást, el-
keseredést : jobb volna egy golyóval elintézni mindent, 
megoldani testi, lelki, anyagi nyomorúságot. Nem hiszik 
sokan, milyen életuntság, elkeseredés van az emberekben! 
Nagy feladat az ilyen emberekben magát a várást valami-
lyen szebb, boldogabb jövő iránt felkelteni. Nagy, keresz-
tyén feladat a várást Jézusra irányítani. Nem új rendszerre, 
vallásra, ú j prófétára, vallások, filozófiák összeelegyíté-
sére van szükség. Az igazi keresztyénség nem mondott 
csődöt, Jézus Krisztus ma is élő hatalom, minden prob-
lémának megoldója. Ó felé kellene fordítani az emberi-
ség őszinte várakozását, meg kellene értetni, hogy becsü-
letesen, minden csűrés-csavarás nélkül kell az ő paran-
csait követnünk, Ot magát szívünkbe fogadnunk, hogy 
az 0 isteni élete megnyilvánulhasson bennünk. 

Ne várjunk mást raj ta kívül, de Ot azután igazán, 
szent vágyódással várjuk ezekben a nehéz adventi na-
pokban. —l. 



A SAJTÓ BECSÜLETÉÉRT. 
A Kálvin-Szövetség nem kisfontosságú lépésre hatá-

rozta el magát. Azon van, hogy Magyarországot, a XX. 
század véres küzdelmeinek hősies osztályosát megtisz-
títsa attól a folttól, melyet tág lelkiismeretű üzérek a 
szabad gondolat és a sajtó szabadsága örve alatt becsü-
letén ejtettek. Fölveszi a harczot a pornográfia, az er-
kölcsöket piszkos szándékkal megfertőztető üzérkedés 
ellen, mely a modern élet vívmányait lelkiismeret nélkül 
használja ki arra, hogy a mérget minél gyorsabban ós 
biztosabban és minél nagyobb mértékben keverje a köny-
nyelműség nagylelkű és idegen frázisokat uraló nemzet 
életet adó vérébe. 

Számolt azzal, hogy nem csupán az üzletbarátolckal 
lesz dolga, hanem mindazokkal is, a kiket ezek a maguk 
javára az általuk mozgatott érdekczélokkal mozgósítani 
tudnak. De kiveszett volna belőlünk a jobb jövőbe s az 
igaznak győzelmébe vetett hit, ha e nehézségek egy pil-
lanatra is visszatartottak volna attól, hogy elinduljunk 
azon az úton, mely ha rögös is, ha kisebezheti is lá-
bainkat, de a kötelességnek, a becsületnek útja. 

Elsősorban a pornografikus termékeknek az állami 
támogatás mellett való terjesztését kell meggátolnunk s 
ezért fordultunk a kereskedelmi miniszter úrhoz, azért, 
hogy ezeknek a nyomtatványoknak a MA lr. indulóházai-
ban való eladását, mely eddig szabadon folyt, tekintet-
tel az állami érdekekre s a közerkölcs követelményére, 
szüntesse be. Lehetetlen, hogy az állam oly törekvéseket 
támogasson, melyek alapjainak megrontására irányulnak. 

E munkában nem maradhatunk egyedül. Támogatni 
fognak bennünket mindazok, a kik még érzik azt, mily 
nagy érdekekről, mert a nemzeti becsületről, az erkölcsök 
tisztaságáról van sző. A kereskedelmi miniszter úrhoz 
intézett fölterjesztés utal arra a közismert tényre, hogy 
ma fokozott mértékben kell őrködnünk a közerkölcsök-
nek, tehát azoknak a forrásoknak tisztaságán, melyek a 
nemzet létének gyökereit táplálják és izmosításához já-
rulhatnak. E törekvésnek természetes következménye azon 
káros hatások paralizálása és kiirtása, melyek e czél 
ellen •munkálnak. A családi élet tisztasága, az ifjúság 
felfogásának helyessége, a zabolátlan állatias ösztönök-
nek a társadalom és nemzet érdekében való fegyelme-
zése vagy elnyomása sürgősebb kötelesség ma, mint volt 
valaha. Tisztán láthatjuk ugyanis, hogy ha a káros tö-
rekvéseket visszaszorítani nem bírjuk vagy nem akarjuk, 
a közérdeken az önzés, a becsületes törekvések felett 
pedig a bűnös indulatok fognak diadalmaskodni. Pedig 
a háború eléggé mutatja, hogy szükség esetén az egyén-
nek még létét is fel kell áldozni a közért. 

A legutóbbi években, épen a hadi események nyo-
mása alatt, a törvényhozás csaknem korlátlan hatalommal 
ruházta fel a kormányt és nemcsak felhatalmazta, hanem 
kötelezte is arra. hogy a rendelkezésére bocsátott nagy 
hatalmat sürgősen és kellő eréllyel használja fel a fenye-
getett nemzeti érdekek védelmére. A kormány ez/el a 

lehetőséggel nagyon sűrűn él is. Egészen bizonyos azon-
ban, hogy hézagosan teljesítené hivatását, ha csakis azok-
kal a feladatokkal gondolna, melyek megoldása a jelen 
szempontjából égetően és halaszthatatlanul szükséges, 
nem terjesztené ki figyelmét azokra a lassabban ható, 
ép ezért kiválóan a jövőben nyilvánuló káros hatásokra, 
melyek a jövő nemzedékek létesülésének vetve gátat a 
lelkek megmérgezése révén aláássák a nemzeti lót alap-
jait. Ragálynál, pestisnél és a leggyilkosabban ható mér-
geknél is biztosabban semmisítik ezek meg a nemzeti 
fejlődés tényezőit. Elterjesztésükre különösen kedvezők 
a mai háborús állapotok. A hadbavonulók ezrei és száz-
ezrei meglazultaknak érzik azokat az erkölcsi kapcsokat, 
melyek őket valaha kötötték; koczkára téve mindent, a 
rövidre szoruló lét keretében élvezni akarnák mindent s 
a kötelességektől elválasztott élvezés ideáljukká emelke-
dik. Mindez megérthető, de nem oldja fel az állani sorsán 
döntő férfiakat attól a kötelezettségtől, hogy a tornyosuló 
nehézségek közt fokozott mértékben igyekezzenek mindent 
megtenni a nemzet jövőjének érdekében. A legsúlyosabb 
és legérthetetlenebb ellentmondás volna százezreket és 
milliárdokat áldozni a háború szerencsés befejezéseért 
és szabadjára engedni a belső ellenség pusztító munkáját. 

Ezidőszerint az időszaki sajtó az 1914. évi XIV # 

t.-cz.. illetőleg a kivételes törvények alapján a legszigo-
rúbb ellenőrzésnek van alávetve. Ez ellenőrzés legmesz-
szebbmenő gonddal őrködik azon, hogy a hadiérdekek 
meggondolatlan vagy időelőtti közlések révén kárt ne 
szenvedjenek. A sajtóval szemben gyakorolt ellenőrzés 
egyoldalúságára mutat — miután szándékos mulasztásról 
beszélni nem akarunk —, hog3r a vázolt viszonyok közt 
gyorsan felburjánzó pornográfia ellen általánosabb intéz-
kedések nem történnek. Sőt szemeink előtt van az a 
meg nem magyarázható tény, hogy a magyar államvas-
utak indulóházaiban, tehát állami támogatás és védelem-
mel kerülnek eladásra a pornografikus napisajtónak leg-
megbotránkoztatóbb termékei is. Az eladás szervezetten, 
sőt úgy tudjuk, az Altalános Beszerzési és Szállítási Vál-
lalattal kötött szerződés értelmében történik, sokszor fiatal 
leányok és általában nők révén, a kiknek erkölcsei dön-
tők a nemzet jövője tekintetében. Oly tény ez, a mire 
nem tudunk .példát a többi czivilizált nemzeteknél. Az 
állam, mint a pornográfia védője, sőt terjesztője és a be-
folyó jövedelem osztályosa! 

Arra nézve, hogy ez mily kevéssé egyeztethető meg 
az állam ethikai czéljaival, utalunk arra. hogy a buda-
pesti kiráivi büntető törvényszék hivatásához képest ez 
év június 26-án B. VI. 18250/49/15. és október 14-én 
B. 145/20/ex 16. szám alatt a Fidibusz czímű hetilapnak, 
melyet a Magyar Államvasutak indulóházaiban szintén 
terjesztenek, nem kevesebb, mint kilencz munkatársát, 
tehát körülbelül az egész szerkesztőséget szemérem elleni 
vétség miatt fogházra és pénzbüntetésre ítélte. 

Az ítéletek megokolása teljes mezítelenségében tárja 
fel azokat a bűnös és undorító üzelmeket, melyeket a 
szabad sajtónak e kóbor lovagjai, kik közül egyik a 



Magyar államvasutak hivatalnoka, a másik pedig a ka-
tonai szolgálat alól is mentesítve van, anyagi haszonért, 
vagy perverz hajlandóságaik kielégítése végett elkövet-
tek. A hatás kedvéért, nem elégedve meg a nyomtatott 
szó erejével, a rajzokkal való ábrázoláshoz is fordulnak. 
A lapnak egész iránya, mondja az ítélet, főleg a buja 
érzelmek felkeltésének a czéljait szolgálja. 

Megegyeztethető-e ily szennyes nyomtatványok ter-
jesztése a Magyar államvasutak révén, jogilag érvényes-e 
olyan szerződés, mely erkölcstelen törekvések előmozdí-
tására irányul? A közerkölcsök szempontjából nem volna 
érdektelen annak felderítése, mily erők közreműködésé-
nek eredménye az, hogy ez eladásokra nézve a Magyar 
államvasút szerződést kötött s azok a nagyközönség 
szemeláttára éveken át szinte háboríttatlanul folyhattak, 
sőt folynak ma is tovább ? . 

Úgy hisszük azonban, hogy ma, a mikor az állam 
jóformán mindent irányít, intéz és igazgat, tehát min-
denért felelős, e helyzeten sürgősen változtatni, már csak 
a külföldi, oly nagyra tartott megítélés szempontjából is, 
sürgősen szükséges. Mily emlékeket visz magával a szö-
vetséges államok hadi ereje, ha azt látja, hogy nálunk 
egyeseknek nyereségvágyával szemben az állam lemond 
arról, hogy védje a saját erkölcsi alapjait. 

Ezek megfontolásával annak kijelentése mellett, 
hogy a pornográfia kiirtására a nagyméltóságú igazság-
ügyi miniszter urat is felkérjük és társadalmi uton a 
közvélemény megnyerésére és felvilágosítására mindent 
megteszünk, tisztelettel kérjük nagyméltóságodat, hogy 
n jelzett lapoknak és hasonló irányú nyomtatványoknak 
a Magyar államvasutaknál való, a tisztes érzelmeket 
mélyen sértő s az állam hivatásával meg nem egyeztet-
hető eladását sürgősen betiltani kegyeskedjék. 

HOGYAN SZERVEZZÜK AZ EGYHÁZI 
HIVATALNOKOK BETEGSEGÉLY ZŐ-

INTÉZETÉT? 
A „Lelkészeink és tanítóink betegsegélyezése" cz. 

ezikkünk nyomán lelkészi, tanítói, úgyszintén hivatalos 
egyházi testületeink jórésze foglalkozott ezzel a nagy-
fontosságú kérdéssel. A minden oldalról megnyilatkozó 
meleg rokonszenv után itt az ideje, hogy körvonalazzuk 
és több oldalról elhangzó hozzászólások útján megálla-
pítsuk azokat az alapelveket, a melyek mellett egyházi 
hivatalnokaink betegsegélyző-intézetét megvalósíthatjuk. 

Ezzel kapcsolatban a következő kérdések várnak 
feleletre: 1. Kik legyenek a tagja i? 2. Mily esetekre 
terjedjen ki a segélyezés? 3. Mily mérvű legyen a se-
gélyezés ? 4. Milyen díjak terheljék a tagokat és a fönn-
tartó testületeket? 5. Hogyan és milyen szervezettel ala-
kuljon meg? 6. Milyen irányban bővítheti a jövőben 
működési körét ? Lássuk ezeket a kérdéseket egyenkint. 

I. Kik legyenek a tagjai ? A magunk részéről föl-
tétlenül a kötelező tagságnak vagyunk a hívei. Elsősorban 
azért, mert csakis ez nyújt biztos alapot, a melyre nyu-

godtan építhetjük jövendőbeli számításainkat. Másodsor-
ban azért, mert minél több tagot vonunk be a létesítendő 
intézet körébe, annál kisebbek lesznek a fizetendő díj-
tótelek. A betegsegélyző-intózetet úgy tervezzük, hogy 
annak a) összes rendes-, vallástanító-, missziói-, segód-
és helyettes lelkészeink, b) felekezeti tanintézeteink Ösz-
szes rendes-, rendkívüli-, helyettes- és segéd-tanárai meg 
tanítói (óraadói nem), c) összes önálló énekvezéreink, 
ezenkívül cl) minden nyugdíjjogosultsággal bíró egyházi 
(konventi, egyházkerületi stb.) hivatalnokunk tagja lenne 
családjával: feleségével, kiskorú és keresetképtelen gyer-
mekeivel együtt. A tagság — természetesen a fizetési 
kötelezettség fönntartása mellett — a nyugdíjbavonulással 
se szűnnék meg, sőt a lelkész-, tanár- és tanítóözve-
gyekre és árvákra is kihatna nyugdíjjogosultságuk egóöz 
tartamára. 

II. Mily esetekre terjedjen ki a segélyezés ? A be-
tegsególyző-intézet a) betegség, b) születés, c) halálozás, 
d) baleset esetén nyújtana segélyt. A segélyezés legutóbbi 
esetét annyival inkább fölveheti programmjába az intézet, 
mert egyfelől az egyházi hivatalnokok körében aránylag 
nagyon ritkán fordul elő baleset, másfelől méltányos, hogy 
a legtöbb esetben saját hibájukon kívül szerencsétlenül 
járó kartársainkat ne engedjük családjaikkal együtt a 
nyomor karjaiba kerülni. 

III. Milyen mérvű legyen a segélyezés? 1. Betegség 
esetén. Az ország egész területén szétszórtan élő lelké-
szeinkre és tanítóinkra való tekintettel nem gondolhatunk 
arra, hogy a betegsegélyző-intézet orvosi szervezetet lé-
tesítsen, hanem csupán arra, hogy a) a helyi orvosok 
útján végzett gyógykezeltetésnek hivatalosan igazolt költ-
ségeit és a gyógyszerek árát megtérítse, b) súlyosabb 
esetekben azonban különleges gyógykezelésben is része-
sítse tagjait és azok családtagjait akár a fővárosban, 
akár valamely gyógy- vagy üdülőhelyen, fürdőben s az 
azzal kapcsolatos útiköltségeket is födözze. Az intéz-
mény megizmosodása esetén az intézet maga rendezhet 
be betegei számára üdülőházat a Balaton mellett, a ten-
ger partján, alkalmas erdős és hegyes vidéken, c) A be-
tegség tartamára rendszeres pénzsegélyben csak azok a 
tagok részesülhetnek, a kiknek nincs állandó évi fizetése 
(így segédlelkészek, segédtanárok, segédtanítók) és élve-
zett járandóságaik időközben megszűntek. 

2. Születés esetében minden gyermek után meg-
határozott segélyt utalványoz. 

3. A tagok elhalálozása alkalmával meghatározott 
temetkezési segélyt ad az elhunyt hátramaradottainak, 
azok nem létében a temetést rendezőknek; a családta-
gok halálozása esetén pedig ugyancsak meghatározott ösz-
szeggel járul az elhunyt feleség vagy gyermek temetési 
költségeihez. 

4. Szolgálatkóptelenséget előidéző baleset esetén 
a) nyugdíjjogosultság hiányában bizonyos évi segélyt 
nyújt a tagnak, b) csonka nyugdíj mellett pedig bizo-
nyos pótlókot nyújt. 

IV. Milyen díjak háruljanak a tagokra és a fönn-



tartókra ? A járulékok nagysága egyfelől a' tagok Tár-
ható száma (jelenleg kb. 6000 egyházi hivatalnokunk 
van), másfelől a segélyezés tervbevett mérve alapján 
készülő mathematikai mérleg útján állapítható meg. A ha-
sonló intézmények adatai szerint, 3 — 4 % " o s járulékok 
ni ellett az ilyen keretekben mozgó betegsegélyző-intéze-
tek fönntarthatok. A járulékok kivetésének alapjául a 
tagok nyudíjjogosultságánál fölvett járandóságok szolgál-
hatnak. Méltányosnak tartjuk, hogy a betegsegélyző-inté-
zeti járulék felerészben a belhivatalnokokat, felerészben 
pedig a fönntartókat terhelje. Nyugdíjban lévőknél vagy 
nyugdíjat, neveltetési segélyt élvező özvegyeknél és árvák-
nál a fönntartói járulék egyetemes egyházunkra háram-
lanék. Erre a czélra leköthetné a közalap bizonyos há-
nyadát. Ugyancsak ennek az alapnak a terhére a járu-
lékok bizonyos %"át is magára vállalhatná az egyetemes 
egyház. 

V. Hogyan és milyen szervezettel alakuljon meg ? 
Az egyházi hivatalnokok betegsegélyző-intézete, véle-
ményünk szerint, mint hivatalos egyházi szervezet vált-
hatja leginkább valóra a hozzáfűződő nagy igényeket és 
reményeket. Leginkább így tarthatjuk tőle távol a pár-
toskodás szellemét és az ezzel többé-kevésbbé kapcso-
latos részrehajlást. Már pedig ide semmi körülmények 
közt sem szabad ilyesminek beférkőznie! 

A megalakulásnál és a szervezésnél az orsz. lel-
készi nyugdíjintézet megalkotása és szervezete szolgálhat 
mintául. A legközelebb összeülő zsinat megállapodhatik 
az alapelveket illetőleg és megbízza a konventet, hogy 
a szükséges mathematikai mérleget készíttesse el és 
annak eredménye alapján szervezze az egyházi hivatal-
nokok ttetegsegélyző-intézetét s az bizonyos határidőn 
belül kezdje meg működését. A központi szerv mellett 
— a lelkészi nyugdíjintézethez hasonlóan — egyház-
megyei és egyházkerületi bizottságok is működnének. 
Mind a befizetések, mind a segélyezések ezek közve-
títése és ellenőrzése mellett történnének. A központ ezen-
kívül — természetesen — orvosszakértőkkel is össze-
köttetésben állana. 

VI. Milyen irányban bővítheti a jövőben működési 
körét ? A sok közül ez alkalommal csupán kettőt emelünk 
ki. a) Az életbiztosítást is bevonhatja működési körébe. 
b) Kiágazhatik belőle egyháztagjaink országos beteg-
segélyző-intézete is. 

Ennél még messzebbmenő tervet vetett föl Vas 
Mihály esperes a „Lelkészegyesület" legutóbbi számai-
ban. 0 betegsegélyző-intézetiinket még szélesebb alapokra 
kívánná helyezni: bevenne abba felekezeti és társadalmi 
különbségre való tekintet nélkül mindenkit, a ki a Mun-
kásbiztosító Pénztárnak nem lehet tágja. Ez a terv meg-
valósulása esetén azzal a tagadhatatlanul nagy előnnyel 
járna, , hogy a tömeges tagság mellett valamivel kedve-
zőbb díjtételek volnának elérhetők. Mi azonban mégsem 
merünk erre a megoldásra gondolni. Bármily ideálisnak 
tűnjék is föl ugyanis ilyen felekezetközi és a társa-
dalmi állást nem tekintő szervezkedés, viszont ilyen, a 

vezetőségét szavazás útján nyerő intézményeknél köny-
nyebben meghonosodhatnak — már csak a szóban forgó 
nagy anyagi érdekek miatt is — a visszaélések és ezek 
megdönthetik az egész intézményt. Olyan csoportok ke-
ríthetik magukhoz — akár élelmességüknél, akár jobb 
szervezettségüknél, akár nagyobb tömegüknél fogva 
a vezetést, a kiknek a kezében aligha láthatnék szívesen 
és nyugodtan az intézet vagyonát, A vezetést nem en-
gedhetjük ki a kezünkből! Csak alkossuk meg magunk 
körében ezt a régóta hiányzó intézményt. Bizonyára kö-
vetni fogják ev. testvéreink, meg a többiek is! 

Dr. K. I. 

TÁRCZA. 

Farkas József emlékezete. 

XIII. 

Farkas József, mint lapjának a szerkesztője s 
mint ennek a legszorgalmasabb munkása, a nép széle-
sebb rétegeit tartja szemei előtt, körülbelül azt, a mely 
a falusi templomi közönség javarészét alkotja. Abból a 
meggyőződésből indul ki, hogy sok tévedésnek vagy 
mondjuk sok bűnnek az oka a tudatlanság, a sötétség. 
A mily mértékben oszlik^ a sötétség és fogy a tudatlan-
ság, abban a mértékben pusztul a hiba. A lelki megté-
velyedést a felvilágosodás verőfényes levegője irtja ki, 
úgy mint a betegségek miazmáit a napfény. Ehhez'ké-
pest a kibontakozó feladat: a harcz a tudatlanság ellen. 
Mindenki, a ki felvilágosít, alapjában véve az orvoslás 
folyamán lendít, az egészséget, az erőt gyarapítja^ 
Farkas József ebből a munkából akarja kivenni a részét, 
Hogy minél czélirányosabban járhasson el, a nép nyel-
véhez és eszejárásához alkalmazkodik, a mi nem is esik 
épen nehezére, mert nem tartozik a tudós férfiak közé, 
a kik nagymennyiségű erudicziót halmozván fel, elszige-
telik magukat, inkább óhajtván fényleni, mint melegíteni. 
Farkas József lapjának, a népszerűen írandó „Keresztyén 
Családnak" hasábjain táplálni akarja olvasóit, még pedig 
tejnek italával vagy még inkább úgy, mint azok a nyájas 
tanítók („blandi doctores"), a kik Horatius szerint süte-
ményt adnak a gyermekeknek, hogy mind szívesebben 
tanuljanak. Farkas Józsefnek czikkeit, jobban mondva 
tanításait a „Keresztyén Család" elsárgult lapjain olvas-
gatva, hajlandó a költő szavaira gondolni az ember: 
„Szokrateszi lelked mennyei kincseit rózsák közé rejted, 
Hogy megfoghasd a szívet". 

Farkas József ismeretterjesztő, eszméitető czikkeket 
ad lapjában olvasóinak. Van e czikkék között feles szám-
mal történeti („a család története", „a keresztyén szó 
története", „a jezsuiták" stb.), társadalmi (zárdai hevelés, 
kath. pártalakulás, vallásügy az országgyűlésen stb.) is-
mertetés, értekezés. A mint a mult és jelen sok közér-
dekű kérdését megvitatja, érthető, praktikus s mindegyik 
czikkéből visszatükröződik az az egyensúlyos életnézet, 



a mely annyira sajátja. Arra az útra állítja olvasóit, a me-
lyen maga is jár, a mely távol van minden szélsőségtől, 
a melyet már a régiek „arany" középszernek (aurea me-
diocritas) neveztek. A mikor pl. a követválasztásokról 
értekezik, a melyek hellyel-közzel úgy vonultak át ak-
koriban egy-egy vidék fölött, mint valami fergeteg (a 
Bartal Petii es, Pólya—Mednyánszky stb. f. választások) 
nem szörnyűködik, hanem a mult eseményeinek szem-
meltartásával, higgadtan tárgyalja a dolgot. Pártoskodás 
mindenütt van, a hol van szabadság, az alkotmányos 
életet az efféle mozgalom úgy kíséri, mint az árnyék az 
utast verőfényes időben. „Pártoskodás csak ott nincsen, 
úgymond, a hol egy ember parancsol, vagyis a szigorú 
zsarnok államban." Még jó oldala is van: a vita hevé-
ben tisztulnak az eszmék. Ámde ott, a hol elfajulás je-
lentkezik. ott más dűlőre jutunk. Ez ellen (erőszak, meg-
vesztegetés stb.) küzdeni kell és e küzdelem leghatal-
masabb fegyvere a nemes értelemben vett műveltség. 
Azok szavazzanak, a kiket értelmi műveltségük odaeniel, 
hogy jogaikkal élni tudjanak. Mihez képest ..az embe7 

reknek előbb az Abc-ét kell kezébe adni s csak azután 
a szavazó-czédulát." A szabadosság nem a szabadságra 
vezet, hanem a zsarnokságra, a minek viszont a legha-
talmasabb támasza a tudatlanság. „Valódi józan szabad-
ság 'csak értelmes, művelt, felvilágosodott nép körében 
díszlik." 

A családoknak előadásokat tart ; érint kényes kér-
déseket, hibákat, fogyatkozásokat ós érinti pl. azt is, a 
mi fogyatkozásnak elég nagy fogyatkozás, érinti a kri-
tikus, türelmetlen szellemet, a mely rendzavaró hévvel 
ítéleteket fogalmaz, megtorlást, mit emleget. Mert hát 

így szólanak — minden romlik, nem úgy van, mint 
volt régen, a minek oka az, hogy nem szedik ránczba a 
rendetlerikedőket. Farkas József egyik kisebb elbeszélé-
sében („Teremtette Faszekere") bemutat egy ilyen elége-
detlenkedőt, bemutatja Gerő bácsit, a ki felettébb harag-
szik (és méltán) a sok nem czélirányos út miatt, a melyen 
sok ember (főleg az ifjúság) halad. Hiábavaló a legjobb 
beszéd ! Vetjük a jó magvakat, az aratás vékony, nem 
érdemes fáradni. Ha van haladás, az vajmi csekély. Meg-
torlás kell. semmi egyéb! Persze, persze. Ám e ponton 
a mi emberünk (már mint Farkas J.) is megszólal: „Bi-
zony lassú munka ez, Gerő bácsi. De hát maga a mult 
héten minek szórta a földbe a sok szép tiszta búzát?" „Mi-
nek ? Hát hogy majd arassak róla, válaszolja Gerő bácsi, 
ha az Isten megtart/ ' „De mikor?" „Hát a jövő nyáron." 
„Lássa, így szól ismét a professzor, kilencz-tíz hónapig 
kell várnunk, míg csak az a közönséges búzamag is 
gyümölcsöt terem s mégis vetünk, mégis várunk. Az el-
hintett szellemi magvak eredményére még tovább kell 
várnunk, de hát azért már ne vessünk s ne bízzunk a 
természetben ? De igen ! Sőt egyedül ez úton reménylünk 
áldást. Lassan megy, az igaz, és kétségtelenül Gerő bácsi 
sírja is kizöldül s még az enyém is, a mire a most el-
hintett szellemi magvak teljes eredményt szülnek . . . ele 
azért csak hintsük a jó magvakat szelídséggel, szeretet-

tel, higyje el, az Isten áldása el nem marad. Üdvözí-
tőnk . . . csak tanított és nem egyszerre, az igaz, de szá-
zadok multával egészen átalakította, ínegnemesítette az 
embereket." 

Kifogyhatatlan annak a mutogatásában, milyen fon-
tos a nevelés. Egyik czikkében („Álmaim") az előbbieknél 
erősebben is reámutat a nevelés fontosságára és beszél 
a családoknak ilyenformán : „Parancsold meg a vadalma 
magvának, hogy teremjen számodra azonnal nemesízű 
gyümölcsöt: parancsod elhangzik s minden hatalmad, 
minden kincsed nem elég arra, hogy e parányi magvat 
arra kényszerítsd. Hanem ím, ültesd el s ha kikél, óvd, 
ápold a gyenge növényt,wmajd egy vagy két év multán 
olts belé nemes galyat s akkor fog teremni nemes gyü-
mölcsöt. Sokára lesz. az igaz, de hát parancsolj neki, 
hogv teremjen azonnal. Ilyen az emberi szív is. Hata-
lomszó, zsarnoki parancs elnyomhatja egy időre a szív 
gonosz indulatait, kárhoztathatja a bűnös tetteket, de a 
szívet gyökeresen meg nem javíthatja. Nevelés kell az 
emberi szívnek, kell, hogy abba nemes galy o l tassék . . . 
ne igába fogd az embert, hanem iskolába, javítsd, neme-
sítsd a társadalmat, ez majd javítani fogja az egyeseket. 
Ez persze lassan megy, de csak ez az egyedüli, mely 
czélhoz vezet." 

Szívesen beszél az anyákhoz és ha annak idején 
szót emel a vélemény ellen, mely csak egyben: a szi-
gorban látja az üdvösséget, helyén látja az anyákat óva 
inteni, hogy még árnyékát is kerüljék a kényeztetésnek, 
a mely legalább is annyit árt, mint a túlzott keménység. 
Idevonatkozó gondolatai közül egynek adjunk itt helyet: 
„Ha az anyák nem fakasztanak aimak idejében gyer-
mekeik szeméből hamar felszáradó könnyeket, majd azok 
fakasztanak az anyák szemében soha fel nem száradó-
kat," Nem is kell olyan nagyon a könnyektől félni! 
„Valamint a testet a víz, úgy a lelket a könnyek tisz-
títják meg." Es ezekkel a hasonló figyelmeztetésekkel 
kapcsolatban a professzor (nyugodtan öltögetvén az egyik 
szót a másikba) tanítgatja a magyar anyákat egyre és 
másra és a mint szavait hallgatjuk, érezzük, hogy az 
egyszerű szavak úgy hangzanak, mint az újságezikk 
sorai között egy-egy szentírási idézet. „Ha a gyermek 
ujjong a tavasz első fűszálának — mondja alkalomsze-
rűen egyik helyen —, tanítsák meg azonnal, hogy Isten 
az, a ki a megholt természetet megeleveníti. . .., ha gyö-
nyörködik a virág színgazdagságában: ne mulasszák el 
figyelmeztetni, hogy Isten az, a ki a liliomot felékesíti. 
Sok mindent elfelejtünk, a mit később tanulunk, de az 
anyai tanítások a sírig elkísérnek s csak a szív utolsó 
dobbanásával veszítik el áldásosán működő erejüket." 

Egy kisebb lélekzetű meséjében („Borcsa néném") 
olyan tűzrőlpattant menyecskét állít olvasói elé, a ki 
szóban és cselekedetben ugyancsak megállja a helyét. 
Sütni, főzni, varrni tud, olvas, ír és számol, igen és 
takarít, Határozott, erős. Nem gyönge, de nem is gyön-
géd. Nehéz is előtte megállani. A nagy rendbe, tiszta-
ságba itt-ott belefut a házi békesség és ezen a ponton 



veszedelmesen hasonlít Borcsa néni ahhoz az asszony-
hoz, a kiről Arany János írván, így kezdi: „Zsémbes 
asszony Judit, csak az Isten látja, Mennyit szenved tőle 
Szegény Jóka bátya". Borcsa néni ritkán ad pardont. 
Ha férje otthon tartózkodik, akkor baj, ha kimarad, 
akkor is baj stb. 

Egyszerre nagy változás történik. Borcsa néne fel-
hagy minden elégedetlenkedéssel. A dolog úgy törtónt, 
hogy az Isten odaállította nagv szenvedések elé, kis 
leánya egy héten át élet-halál között lebegett ós ez a 
hét beleültette lelkébe azt, a mi ott eddig hiányzott: a 
türelmet, a gyöngédséget. „Ott virrasztottam ágyánál 
éjjel, nappal — úgymond — ™ sokat tanultam ezalatt. 
Megtanultam azt például, hogy milyen kislelkűség az, a 
mely minden baj miatt zúgolódik! Miért is bántanók az 
Istent minden kis baj miatt? Mi baja van annak, a ki 
maga is, családja is egészséges '? Ha rossz esztendő van, 
ha megkárosodunk' egyben, másban : az Isten majd ki-
pótolja. Csak az Isten egészséget adjon." A szenvedés 
nagy tanítómester. 

Dr. Pmizsinszky Pál. 

BELFÖLD. 

Püspökünk Kecskeméten. 
E hó 11-én ünnepe volt Kecskemét 350 esztendős 

kálvinista gyülekezetének. Petri Elek püspökünk Takács 
József kerületi főjegyző társaságában ugyanis e napon 
meglátogatta Kecskemétet, hogy elnököljön az 1917 
szeptemberében ott megnyitandó „babádi Madas-féle ref. 
árvaház és leánynevelőintézet" igazgatótanácsának első, 
alakuló ülésén. A kecskeméti reformátusok azonban éltek 
az alkalommal, hogy kimutathassák szeretetüket és ra-
gaszkodásukat- a püspök iránt s bár annak mostani lejö-
vetele nem is volt valóságos, az egyházközségnek szóló 
püspöki vizitáczió, hanem csupán az említett intézet elő-
készülésének betetőzése, püspökünk kecskeméti időzését 
az egész ottani reformátusság ünnepévé avatták. Sőt, 
noha a kecskeméti kálvinisták ez alkalommal kizárólag 
a maguk belső, meghitt ünnepéül szánták azokat az 
órákat, a mit a püspök náluk tölt és így arra sem a 
másfelekezetű egyházakat, sem a hatóságokat hivatalosan 
meg nem is invitálták, Kecskémét th. város polgármes-
tere és tanácsa mégis szintén megragadták az alkalmat 
arra, hogy a püspököt Kecskemét város egész közönsége 
nevében is üdvözöljék.* 

A vendégek d. e. érkeztek Kecskemétre, a melynek 
vasúti állomásánál püspökünket a presbitérium élén 
Győrífy Balázs főgondnok az egyház. Sándor István 
polgármester pedig, a városi tanács küldöttjei élén, a 
város nevében üdvözölte szíves Isten hozottal. A vasúttól 

* Bajos ilyenkor a szerénytelenség bűnébe nem esni, de mert 
a nap krónikájához hozzátartozik, talán mégis szabad megemlíteni, 
hogy az általam szerkesztett Kecskeméti Hiradö e napi számát 
a püspöki látogatásnak szentelte, arczképét is közölvén, K. A. 

a jogakadémia tanári szobájába mentek az ünneplők, 
majd pedig kezdetét vette a kollégiumi díszteremben az 
egyháztanács-ülós. Itt Szappanos Károly adminisztrátor 
az egyházközség, dr. Joó Gyula igazgató a jogakadémia, 
Katona Mihály igazgató a főgimnázium, Farkas Kálmán 
elnök pedig a Protestáns Egyesület részéről mondtak 
üdvözletet, mire a püspök felelt egy, az ő meleg lelké-
nek minden kedves finomságát, s az ő gondolatgazdag-
ságának minden nemes értékét felvillantó rövid beszéd-
ben. Az egyháztanács ülésének ez üdvözléseken kívül 
egyéb tárgya nem is lévén, nyomban összeült az említett 
intézet igazgatótanácsa. Tekintve, hogy ezt az intézetet 
úgy a kerület, mint a kecskeméti egyház is a reformáczió 
400 éves ünnepe alkalmából létesített, nagy jövőre szánt 
alkotásnak tekinti, talán nem érdekesség nélküli annak 
feljegyzése, hogy kik vettek részt annak első ülésén, 
íme: Petri Elek püspök mint elnök, Győrífy Balázs 
kecskeméti főgondnok, ügyvezető elnök, Takács József 
főjegyző, Sándor István kecskeméti polgármester és 
Pásthy Károly kecskeméti polgári iskolai igazgató, mint 
igazgatótanácsosok s e sorok írója mint jegyző. Tagjai 
még az igazgatótanácsnak, de ez alkalommal meg nem 
jelenhettek: Darányi Ignácz főgondnok, továbbá Darányi 
Gyula és Szőts Farkas tanácsbírák. Az ülés legfontosabb 
tárgya volt az intézet vezetőjének megválasztása. Még 
az áldott emlékű Mészáros János, a kinek maradandó 
érdemeit ép ez intézet megalapozása körül is most újólag 
elemlegettük, kereste ki erre az ő biztos tekintetével s 
nagy emberismeretével a legalkalmasabbat, Pócsy Blanka 
jeles, nagytudású, széles látkörű kecskeméti tanítónő 
személyében, a kit az igazgatótanács az igazgatói tiszttel, 
egyelőre egy évi tartamra, mert ezt a jelölt szintén így 
óhajtotta, meg is bízott, Megalakították továbbá az in-
tézetre felügyelő helyi választmányt 6 férfi és 5 női 
tagból s kimondták, hogy az intézet 1917 szeptember 
1-én az erre a czélra a kecskeméti ref. egyházközség-
áltál ajándékozott nagy telken s az azon levő két lak-
épületben megnyílik s annak berendezése addig foko-
zatosan folyamatba vétetik. Minthogy azonban az intézet 
fenntartására rendelkezésre álló évi összeg, tekintettel 
a leányinternátusban 600 K-ra kontemplált ellátási díj 
csekélységére is, nem elegendő, az igazgatótanács fel-
keresi az összes magyar ref. gyülekezeteket, hogy az 
intézet fenntartásához még szükséges összegeket közada-
kozás útján gyűjtsék össze: a gyűjtés eredménye egy 
úgynevezett jubileumi alapot fog alkotni. A felhívás 
megszerkesztésére Takács József főjegyzőt kérték fel. 
Győrífy Balázs és neje, Horváth Riza különben nyomban 
1000 K-t, Mészáros József kecskeméti tanácsnok és neje 
szintén 1000 K-t, Mészáros Julianna hasonlóan 1000 K- t 
Sárközy Júlia pedig 800 K-t adományoztak a jubileumi 
alapra, a mely ily módon a már régebben meglevő 278 
K-val együtt mindjárt az első napon több mint 4000 K-ra 
tudott megnövekedni. 

Délután 2 órakor a kecskemétiek tradiczionális 
régi vendéglőjében, a Beretvásban volt nagyarányú köz-



ebéd, a melyen a város összes ref. vallású notabilitásai 
s az egyháztanács, a tanári karok megjelentek. Persze, 
fel köszöntőkben sem volt hiány, a kecskemétiek nevében 
Szappanos Károly, Győrffy Balázs, Joó Gyula, Sándor 
István által kifejezett jókívánságokat püspökünk és fő-
jegyzőnk meleg, ékes szavakban köszönték meg. Közben 
azonban az irigy idő gyorsan szállt tova s — sajnos —• 
mihamar eljött a búcsúzás percze, püspökünk még a 
délutáni gyorssal vissza akarván térni a fővárosba. 
A kecskemétiek a mielőbbi viszontlátás reményében és 
azzal köszönnek el tőle, hogy püspökünk azt a meleg 
szeretetet, a melyet ők iránta e meghitt, barátságos, fel-
emelő órák után most még az eddiginél is fokozottabban 
éreznek, fogadja jó szívvel. 

Dr. Kováts Andor, 
jogakad. tanár. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 

Becses lapja mult számában Haypál Benő budai 
lelkész úr foglalkozik az Egyházi Értesítő-ben és e lap-
ban megjelent, a budapesti temetésrendező-intézetekre 
vonatkozó közleményekkel és bár a dolog lényegét ille-
tőleg meg is egyezik velem, azt mégis hangsúlyozza, hogy 
az erkölcsi testületek koronája, az egyház esetleg megala-
pítandó temetésrendező-intézeténél mindenről lehet szólni, 
csak „százezer koronás vagy nagyobb vagy kisebb üzleti 
nyereségről nem" s hogy egy ilyen temetésrendező-intézet 
felállítását nemcsak a hivek anyagi érdeke és a lelké-
szek reputácziója védelmének, hanem a kálvinista puri-
tánság szellemének szükségességével, esztétikai, higié-
nikus, sőt szocziális követelmények hangoztatásával is 
lehetne támogatni. 

Már most, Haypál nt. úr érveinek ilyetén csoporto-
sítása után a távolállók s az Egyházi E.-ben megjelent 
czikkemet nem olvasók előtt úgy tűnhetnék fel a dolog, 
mintha én semmit se törődve az egyház erkölcsi hivatásá-
val, csakugyan „csak a meglevő üzleti vállalatok számát" 
akarnám szaporítani eggyel, a hogy a nt. úr is írja. Ezzel 
szemben azonban hangsúlyoznom kell a következőket: 
1. hogy a puritánság, esztétika, higiénia ós szocziális 
kötelesség érveit nem soroltam fel, ez azért történt, mert 
ezek úgy is benn vannak a köztudatban s czikkemet nem 
akartam hosszúra nyújtani; 2. hogy mennyire gondoltam 
az egyház hivatására is, azt mutatja az is, hogv az Egy-
házi E.-ben megjelent czikkemben a következőket irtani: 
„A szegény emberek megvédésére s a temetésrendezők 
telhetetlenségének lehűtésére" pedig — régi indítványa 
már sokaknak — meg kell csinálni az egyházi temetés-
rendezö-intézetet — házi kezelésben. Egészen bizonyosak 
vagyunk benne, hogy ez az intézmény, ügyes vezetés 
mellett, fényesen be fog válni és jövedelmezni, még akkor 
is, ha a többi temetésrendez ők, mindenkori árainál 30 és 
5O°/0-kal olcsóbban vállalná is a temetéseket 

íme tehát én is hangsúlyozom a szegények védel-

mét s a 80 és 50u/0-os, tehát a meglevő állapotokhoz vi-
szonyítva, példátlan, mert Budapesten egyedül álló teme-
tési árakat, a melyek természetesen, az intézmény meg-
szilárdulásával és virágzásával arányban, folytonosan 
eshetnének is. 

Marad tehát egy pont közöttünk, a mely elválaszt 
és ez elvi álláspont. Haypál Benő nt. úr ugyanis azt 
mondja, hogy az egyháznak semmiféle ilyen vállalatot 
nem szabad csinálni valamelyes haszon reményében! Ezt 
az álláspontot respektálom. Azonban hadd mutassak ak-
kor rá mindjárt a mai egyházi élet következetlenségeire és 
hibáira is. Ha Haypál nt. úr elmélete a helyes, akkor 
az egyház a következő nagy hibákat követi e l : 1. hogy 
adót vet ki, 2. hogy stólát fogad el, 3. hogy földeket, 
házakat ad bérbe és bizony rendesen maximális áron, 4. 
hogy anyakönyvi kivonatok díjazását megengedi, stb. stb. 

Ezzel szemben nekem az az álláspontom, hogy az 
egyháznak igen is szabad jövedelmeit szaporítani, ha az 
a leghumánusabb és legnemesebb úton történik. így tehát 
mi van abban megbélyegző, ha az egyház pl. temetés-
rendező-intézetet állít, azzal a tendencziával, hogy a tiszta 
haszonból lassankint pl. templomot vagy kórházat vagy 
árvaházat állít vagy épen a szegény emberek temetési 
kiadásait fedezi? Annyira nem lehet ezt elítélni, hogy 
szerintem pl. az egyházi adózási kényszer — pláne az adó-
behajtás (keresztyén etikai alapon igazán abszurdum!) 
vagy a stólafizetés, a mely épen nem is a köz, hanem 
egyes emberek érdekét szolgálja csupán, sokkal súlyo-
sabb beszámítás alá eshetik, épen a Haypcd nt. állás-
pontja alapján. 

Véleményein tehát az, hogy az egyház helyesen 
teszi, ha a köz érdekében s az Isten országa terjesz-
tése földi eszközeinek biztosítására pl. a temetési díjak 
formájában mérsékelt adakozásra vezeti azokat, a kik 
megtehetik, épen azért, hogy az így befolyt összeget 
talán más formában újra visszaadja a köznek, a melytől 
vette azt. 

A Haypál nt. úr álláspontján s végső következmé-
nyeiben az egyháznak kizárólag a hivek adományaiból 
kellene magát őskeresztyén módra fenntartani. Az én 
álláspontomon, bár elvetem az egyházi adó kényszerét, 
szükségesnek tartom, hogy azokat, a kik önként támo-
gatni akarják az egyházat, szervezzük, adójukat meg-
szabjuk és el is fogadjuk s minden nemes, megengedett 
és a szegényeket is tekintetbe vevő eszközzel dolgozzunk 
azon, hogy épen a közjó érdekében az egyház földi jö-
vedelmeit is szaporítsuk. 

A budapesti temetésrendező-intézetre nézve pedig 
alapos elaborátummal akkor szolgálok, ha az egyház ve-
zetősége felszólít reá s a jövedelmeket akkor biztosítom, 
ha megfelelő összeget kapok pl. az intézet felállításához 
befektetésül. 

Budapest, 1916 decz. 11-én. 
Kiváló tisztelettel 

Egy pótpresbiter. 



A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk konferenczia ja január hó 16—18-ig 
lesz a budapesti theol. dísztermében. Ez alkalommal már 
nemcsak lelkészeinket, de egyházunk érdeklődő férfi- és 
nőtagjait is meghívjuk konferencziánkra. Ezt követőleg 
január 19-én kizárólag a lelkipásztorok számára tartunk 
összejöveteleket. Mind a délelőtti, mind az esti gyűlések 
tárgysorozatára, a mult januári konferencziával kapcso-
latban elhangzott kívánságoknak megfelelően, csupán két 
tárgyat tűzünk ki, így hozzászólásokra is elég idő marad. 
Az egyes tárgyalásra kerülő kérdéseket Lapunk legköze-
lebbi számában tesszük közzé. Mind a délelőtti, mind az 
esti gyűléseket megelőzőleg áhítat, illetve bibliamagya-
rázat lesz. Kedvezményes árú vasúti jegv utalvány okról 
idejében gondoskodunk. Jelentkezések a Kálvin-Szövet-
ség titkári hivatalához (Budapest, IX., Ráday-u. 28) kül-
dendők január hó 10-ig. 

Adomány. Dr. Kováts István félévi egyházkerületi 
aljegyzői tiszteletdíját (150 K) Szövetségünk háborús irat-
terjesztésének költségeire ajánlotta fel. 

IRODALOM. 

A „Református Katonák Lapjáé nak első száma 
nyomdai nehézségek miatt nem Karácsonyra, hanem csak 
január derekára jelenik meg. A lapot a ,.Téli IJjság" 
nagyságában s az eddigi megállapodások szerint 20,000 
példányban nyomják. A lap főszerkesztőségét dr. Balta-
zár Dezső püspök, felelős szerkesztőségét pedig dr. Ko-
váts István theol. tanár vállalta. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal : Budapest, YIL. Abonyi-u. 21. Az ingyenesen 
osztogatandó lap költségeire adományokat köszönettel 
fogadunk. 

A „Debreczeni Lelkészi Tár" nov. havi füzete dr. 
Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond szerkesztésében a 
következő tartalommal jelent meg. I. Theologiai értesítő : 
Deák János: Az ótestamentomi írásmagyarázat, Izráel 
története és az ótest bibliai theol. újabb irodalma és 
problémái. CLXIX—CLXXXTTI. (Vége.) TI. Beszédek,és 
imák különféle istentiszteleti alkalmakra. Bodor János: 
Karácsonyest. (Sebesült katonák karácsonyfa ünnepén.) 
Eötvös Ferencz: A megbocsátásról. (Homilia.) Kis Samu : 
Az üldözött Dávid. (Háború idején.) Raffav Sándor: Ad-
vent. Varga Dezső: A legszomorúbb halál. (Orosz fog-
ságban elhunyt felett. Dr. Varga Zsigmond: Jézus a mi 
bölcseségiink, igazságunk, szentségünk és váltságunk. 
(Karácsonyi.) 

Nemes ösvényeken czímű, tetszetős kiállítású ifjú-
sági könyv jelent meg a karácsonyi könyvpiaczon Raff'ay 
Sándor szerkesztésében. Versek, történeti és háborús el-
beszélések, a serdültebb ifiúság lelki világát nemes ös-
vényekre irányító építő czikkek váltogatják egymást a 
gazdagon és szépen illusztrált kötetben. A mű czélját 
és tartalmát a czím találóan fejezi k i : valóban nemes 
ösvényeken járnak azok a hősök, a kikről a történetek 
szólnak és azok az írók is, a kik a mű tartalmát meg-
írták. Kétségtelen, hogy e mű hézagpótló az ifjúsági iro-
dalomban. A csinosan kiállított kötet Hornyányszky Viktor 
műintézetét dicséri, a rajzokat pedig Schneider Iván ké-
szítette. Ára 5 K. Kapható Hornyánszkynál (V., Aka-
démia-u. 4) és minden könyvkereskedésben. 

EGYHÁZ. 

Az egyetemes konvent ülése. Folyó hó 14-én dél-
előtt 10 órakor kezdődött a konvent őszi rendes közgyű-
lése gróf Dégenfeld József világi és dr. Kenessey Béla, 
püspök betegsége folytán dr. Baltazár Dezső püspök 
elnöklete mellett. Dr. Baltazár Dezső imádsága után gr. 
Dégenfeld világi elnök kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg I. Ferencz József haláláról. majd indítványozta, hogy 
az új királyt feliratilag üdvözöljék s kifejezzék hód ólat li-
kat s egyszersmind köszönetüket azért is, hogy a béke 
felé ő tette meg az első lépést s örömüket azért, hogy leg-
ádázabb ellenségeink, a románok végleges leveretése már 
majdnem befejeződött, A beszédet a konvent tagjai állva 
hallgatták végig. E nyilatkozat után megemlékezett még 
az elnök a háborús veszteségekről, a lelkészek anyagi 
helyzete javításának szükségességéről. Elparentálta dr. 
Baksa Lajost és Mészáros Jánost s bejelentette, hogy a 
jövő évi zsinat megnyitása iránt minden intézkedés meg 
fog történni; a zsinattartási engedélyt a felségtől kérni 
fogják s elrendelik a választásokat s megünnepelvén a 
reformáczió jubileumát, a zsinat el fogja napolni magát, 
a míg a bizottságok munkájukkal elkészülnek s a zsinat 
érdemleges üléseit, megkezdheti. E beszéd után Sass Béla 
felolvasta a királyhoz intézendő részvét- és hódoló táv-
iratot. valamint az I. Ferencz József működését meg-
örökítő jegyzőkönyv szövegét. Ezt is állva hallgatták 
végig. Majd dr. Bárányi Ignácz szólalt föl s a legna-
gyobb elismerés szavaival emlékezett meg gróf Dégenfeld 
József v. elnök jubileumáról és érdemeiről s kívánta rá Isten 
gazdag áldását. Gróf Dégenfeld elnök nagy hálával kö-
szönte meg a konvent elismerését. Ezután konventi ren-
des bírósági póttagnak György Endrét és konventi rend-
kívüli bírósági tagnak Domahidy Elemért 'választották 
meg. A tulajdonképeni tárgyalás során a zsinat 1917. 
évi összehívása volt az első pont, A zsinatelőkészítő-
bizottság a zsinattartást nem javasolta. Dr. Darányi Ig-
nácz röviden elmondta, hogv miért indítványozta a zsinat 
elhalasztását. Hivatkozott a képviselőház álláspontjára, a 
mely szintén nem akarta az ú j választást elrendelni. Er-
dély sincs még megfelelő helyzetben. Az utazás is nehéz. 
A választásokat kerületi közgyűlések nélkül nem lehet 
elrendelni és így ez esetben a tavaszi ker. közgyűléseket 
is meg kell tartani, pedig ez nem volt tervbe véve. Sze-
rinte bármilyen szép is a reformáczió emlékezete, még 
sem kellene ezért a zsinatot összehívni. Indítványozza, 
hogy az elnökség felhatalmazás alapján csak a békekötés 
után hívhassa össze a zsinatot. Dr. Boér Elek erdélyi 
főgondnok szerint minden akadályon keresztül meg kell 
tartani a zsinatot a törvényesség és a jogfolytonosság 
szempontjából is. Nekünk a törvényre való támaszkodás 
volt nagy erőnk mindig. A konvent csak végrehajtó fó-
rum, tehát a zsinat elhalasztásához nincs joga. Jogi 
szempontból tehát feltétlenül meg kell tartani a zsinatot 
s azért is, hogy a király mindjárt uralkodása első évében 
is lássa a magyar ref. egyház teljes erejét és munkál-
kodását, Dr. Baltazár Dezső elnök szerint, ez most a 
konventi ülés legfontosaab kérdése. Részleteket olvas fel 
erre vonatkozólag a legutóbbi zsinat jegyzőkönyvéből, a 
melyek mind a zsinat megtartása mellett szólanak. Dr. 
Bernát G. szerint a tíz évi zsinattartás kötelezettsége csak 
a rendes körülményekre vonatkozik. Dr. Baltazár D. sze-
rintiiem lehet megérteni, hogy ha egy konventi ülésre össze 
tud jönni 38 ember, akkor miért ne jöhetne össze a zsi-
nati ülésekre 121 ember? A konvent 15 szavazattal 13 
ellenében úgy határozott, hogy a zsinatot 1917-ben okt, 



22-én s következő napjain összehívja, — E szavazás 
alapján a konvent belement a királyhoz intézendő és 
zsinattartást kérő felirat tárgyalásába, A feliratot dr. 
Benedek Zsolt titkár olvasta fel s a kultuszminiszter út-
ján terjesztik fel a királyhoz. A mint tehát meg lesz az 
engedély, az egyházkerületek felhivatnak a választások 
megejtésére. A reformáczió négyszáz éves évfordulójának 
megünneplésére vonatkozólag Péter Károly terjesztette elő 
az egyes egyházkerületek e tárgyú javaslatait s ezeket 
a konvent örömmel vette tudomásul. A konventi előadói 
állás is most töltetett be 1917 január 1-től kezdődőleg. 
Az ú j előadó dr. Benedek Zsolt, eddigi titkár lett, még-
pedig egyetemes konventi tanácsos czímmel. Dr. Boér 
Elek a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg dr. 
Benedek .Zsolt munkásságáról, a ki elődje hosszú bete-
geskedése alatt két embernek a munkáját végezte nagy 
kitartással ós lelkiismeretességgel. Őszinte szívből kíván-
juk reá Isten gazdag áldását ezen a helyen is. 

l'üspökbeiktaiás. F . hó 14-én volt Szombathelyen 
a dunántúli ág. li. ev. egyházkerület ú j püspökének, Kapi 
Bélának, Gyurátz Ferencz utódjának beiktatása az ottani 
egyesült prot. egyház által épített, zsúfolásig megtelt szép 
templomban tartott közgyűlés és ezzel kapcsolatos püs-
pöks^entelési ünnepély keretében. Az „Erős várunk" 
éneklése és oltári imádság után a közgyűlést dr. Ber-
zsenyi Jenő felügyelő nyitotta meg szép beszéddel. 
A választás eredményének megállapítása után a küldött-
ségileg meghívott esperes Vargha Gyula lelkész kezéből 
felvette az úri szent vacsorát, A püspökavatást Scholtz 
Gusztáv bányakerületi püspök végezte a jelenlévő 10 
esperessel. A püspökavató beszéd és az eskütétel után 
az avató püspök és az esperesek kézrátétellel, kértek 
áldást az új püspökre, a ki azután mindenkit mélyen 
megható és megragadó bizony ságtevő beszédet mondott. 
Unnék elhangzása után a kerületi felügyelő szép biblikus 
hangú üdvözlő, beszéde és a küldöttségek (16) üdvözletei 
következtek. Református egyházunk részéről a dunántúli 
és dunamelléki kerületek küldöttei vettek részt az ünne-
pélyen; az előbbiből Kiss József, Szűcs László espere-
sek, Chernél Antal gondnok, Czizmadia Lajos theol. 
tanár, Fülöp József körmendi lelkész; kerületünket 
Nagy Ferencz esperes és B. Pap István tanár képvisel-
ték. Az üdvözlő beszédet Kiss József esperes mondta. 
Kapi Béla püspök az összes üdvözletekre talpraesett, találó 
feleletet, köszönetet mondott. Az ünnepély a küldöttségek 
fogadásával együtt délután 2 óráig tartott. A jelen voltak 
mind azzal a benyomással távoztak az ünnepélyről, hogy 
a dunántúli ev. kerület a nagy elődökhöz méltó utódot 
választott vezéréül. Még megemlítjük, hogy az ünnepélyen 
résztvettek a beiktatott püspök szülei is. 

Lelkészválasztás. A rákosszentmihályi anyásított 
' ref. egyházközség Biberauer Tivadart hívta meg lel-
készéül. 

A dunamelléki ref. egyházkerületben a pót- és 
javítólelkészképesítő vizsgálatok január hó 29-én (írás-
beli) és 30-án (szóbeli) lesznek. 

A karácsonyi ünnepek alkalmával Budapesten, 
mint az „Egyházi Értesítő "-bői látjuk, 14 helyen lesz 
úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet. Ezek közül 
hat tartatik templomban, a többi iskolákban és más al-
kalmas helyeken. Ezekben természetesen nincsenek bele-
számítva a katonák számára és a kórházakban tartott 
istentiszteletek. * 

Szavazás egyházi tisztségekre. A nagykőrösi 
egyház a- maga 8 szavazatát az egyházkerületi lelkészi 
tanácsbíróságnál Patonay Dezső lelkészre, a világi tanács-
bíróságnál Győrfiy Balázs kecskeméti főgondnokra; a 

kecskeméti jogakadémiai pótképviselői állásnál dr. Kováts 
Andor kecskeméti jogtanárra, a képezdei pótképviselői 
állásnál Szűcs Dezső képezdei tanárra adta, a kecskeméti 
egyházmegyéi világi aljegyzői állásnál dr. Jalsovitzky 
Károly vallás- és közoktatásügyi miniszteri titkárra, 

A Harang ezímen adott ki Kájel István felsőiregi 
ref. lelkész gyülekezeti lapot, a mely évnegyedenkint 
egyszer jelenik meg. Nemcsak az otthon-, hanem a távol-
levőket is tájékoztatja a kis lap a gyülekezeti élet fontosabb 
mozzanatairól. Ebből látjuk, hogy Felsőiregen vasárnapi 
iskola és If júsági Egyesület is van. 

ISKOLA. 
A nagykörösi ref. egyház „Aranykönyve" újra 

bővül a közelebbről tett adományok, alapítványok be-
jegyzése által. 1. Patonay Dezső lelkész a főgimnáziumi 
és a tanítóképző-intézeti internátusok javára tett korábbi 
alapítványait 200—200 K újabb adománnyal gyarapította. 
2. Hasonlóan növelték internátusi alapítványukat 100 lv-val 
dr. Joó Imre nyugalmazott főgimnáziumi tanár és neje, 
Halácsy Gizella. 3. Szűcs Ambrus presbiter az egyház 
közszükségei fedezésére alapítványul egy 1000 K-ás 
6%-os hadikölcsönkötvényt adományozott. 4. I f j . Körösi 
Sándor és testvérei szüleik, úgymint id. Körösi Sándor ós 
neje, Czakó Mária sírjai gondozására 500 K-t adományoztak 
alapítványul. 5 Tisztavári Dezső, a Közgazdasági Bank-
igazgatója, elhunyt kis fia, Zoltán emlékére a gyakorló-
iskolánál tett 100 K-ás alapítványát 200 K-ás ha#köl -
csönkötvénnyel cserélte, illetőleg pótolta ki. 6. S. Hegedűs 
Albert és neje, Herczeg Karolina, a világháború küzdel-
meiben elesett két derék fiuk, Kálmán gazdálkodó, Ba-
lázs ügyvédjelölt emlékére 2000—2000 K-ás ösztöndíj-
alapítványt tettek. 

A budapesti ref. theol. akadémián a karácsonyi 
szünidő deczember hó 21-tői január 3-ig lesz. A félévi 
kollokviumok január 4-től 27-ig tartanak. Január 29-én 
lesz az írásbeli és 3l -én a szóbeli alapvizsga. A második 
félév febr. 4-én kezdődik. 

Tanári székfoglaló. A debreezeni ref. kollégium 
lelkészképző-intézetének új tanára, dr. Vargha Zsigmond 
decz. 9-én tartotta székfoglaló értekezését a kollégium 
dísztermében ,,A bibliai őstörténetek újabb kritikai meg-
világítása" ezímen. 

A nagykörösi egyház egykori nagynevű tanárát, 
Dóczi Imrét szeretettel, tisztelettel üdvözölte 40 éves ju-
bileuma alkalmából s a nevére létesítendő alapítványhoz 
200 K-val járult s megindította a gyűjtést e czélra I)óczi 
Imre volt tanítványai közt. 

EGYESÜLET. 
A Nagypénteki Ref . Társaság választmánya 

f. hó 8-án tartotta gyűlését Elek Pál né és Haypál Benő 
ügyvezető elnökök vezetése mellett. Haypál Benő elnök 
meleghangú megemlékezése nyomán elhatározta a vá-
lasztmány, hogy Ferencz József apostoli királyunk halála 
alkalmával az ú j királyhoz jut tat ja fájdalmát és rész-
vétót, A néhai nagy király meleg érdeklődést tanúsított 
általában a gyermekvédelem ügye s a mi társaságunk 
munkája iránt is. Magánpénztárából 600 koronával segí-
tette a társaságot és megengedte, hogy a budaörsi gyer-
mekotthon a felejthetetlen magyarszívű királyné nevéről 
„Erzsébet-Otthon11-nak neveztessék. — Elhatározta a vá-
lasztmány, hogy a király temetése napján a budai temp-



lomban elhangzott imákat és beszédet egy kis emlék-
füzetben kiadja és e füzet jövedelmét háborús egyházi 
czélokra fordítja. Az erdélyi betörés szomorú napjain az 
Erzsébet-Otthonba felveendő és felvett menekült gyer-
mekek javára külön megkeresésre adakoztak : Hegedűs 
Sándorné 20, Beretvás Endréné 100. dr. Darányi Ignácz 
50, Hegedűs Lóránt 50, Cseh Ervin 100, Lánczy Leó 50, 
Pálóczi Horváth István 100, gróf Teleki Tibor'100. 
November 30-ig a bevétel 48368" 19 K. Egyházak ado-
mánya 4456"18 K. Alapítványok : Kovács-féle 2000 K, 
Ehrenfeld 2000 K, Keresztesi Samu 500 K, Mezey Pál 
somogykutasi lelkész hősi halált halt fia emlékére 
125'50 K, Kada Jenő Braziliában rekedt magyar zene-
tanár ottani hangversenyének jövedelméből a Sas-páholy 
útján -603 K, Haypál Dezső emlékére koszorúmegváltás 
czímén 1442 K. — Az 1917. évi költségelőirányzat 
48,500 K bevétel kilátása mellett 59,600 K kiadást tüntet 
fel, a miből a folyó évre várható 3500 K többlet levonása 
után a fedezendő hiány 7600 K. — Megnehezült az élet, 
de nem fogyatkozott el a reménység. A szeretet fokozott 
áldozatával akadály nélkül folyhatik a szeretet munkája. 

{Budai O.) 
A „Lorántff'y Zsuzsánna-Egyesület" leányköre 

1916 deczember 17-én d. u. 5 órakor a ref. főgimn. 
dísztermében (Lónyai-u. 4/c) tea-délutánt rendez. Prog-
ramm : Énekel a Loráutífy Zsuzsánna-Egyesület leány-
köre. Előadást tart Muraközy Gyula. Brahms H-moll 
rapszódia. Zongorán előadja Simonffy Irén zongoramű-
vésznő. Tea. Dalok. Énekli Hajdutska Ella operaénekesnő. 
Hegedűszóló. Előadja dr. Némethi/ Ferencz hegedűmű-
vész. Bibliát magyaráz Takaró Géza. Belépő-díj 1 K. 

A Bethesda 50 éves fennállásának emlékünnepé-
lyének szép befejezése volt az a jól sikerült estély, a 
mely f. hó 10-én este a Ráday-utczai nagyteremben folyt 
le nagy érdeklődő közönség részvételével. Az estélyen 
dr. Vargha Gyuláné ismertette lelkes beszédben a Fila-
delfia Diakonissza-Szövetség eredményes munkáját. 

A Lorántfty Zsuzsánna-Egyesület folyó hó 11-iki 
varróóráján dr. Kováts István theol. tanár tartott előadást 
„A nők- helyzete a pogány világban" czímen. 

GYÁSZROVAT. 

Vásárhelyi József, dr. Kenessey Béla erdélyi ref. 
püspök titkára, az ifjú papi generáczió egyik legkiválóbb, 
nagy reményekre jogosító tagja, a ki elfogadott írásbeli 
dolgozata alapján („Pál apostol") már engedélyt és decz. 
15-re határidőt is nyert a theol. tanári vizsga letételére, 
életének 24-ik évében Kolozsváron két napi betegség után 
(roncsoló toroklob) váratlanul elhunyt. Temetése nagy 
részvét mellett folyt le. A ravatalnál dr. Ravasz László, 
a sírnál dr. Révész Imre theol. tanár adott kifejezést a 
tragikus halál feletti mélységes fájdalomnak. 

Özv. Veszprémi Fejes Károlyné, szül. Csikós 
Julianna életének 82-ik évében meghalt. Az elhunytban 
Fejes György ráczkevei lelkész édesanyját gyászolja. 

Áldott legyen emlékezete! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 

A Bethesdáról szóló szép czikket helyhiány miatt a jövő 
számra kellett félretenni. — Nem közölhettünk ez alkalommal 
több hosszabb czikket sem. Egy kis türelmet kérünk! 

Felelős ezerkesztő: 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 h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
kőz; ont jábim. A mult évben ú jonnan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt ha temele tes házzal bővüli . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

3 — 5 koroáns havi részlettörlesztéssel szállítom a kővetkező 
könyveket teljesen új állapotban, díszes és tartós bekötésben: 

K Havi részlet K 
Jókai Mór munkái. 50 kötet 240 — 5.— 
Magyar Regényírók. Szerk. Mikszáth Kál-

mán. 30 kötet 180 — 4.— 
Földrajzi Társaság Könyvtára. 12 kötet . 0Í)."»0 »» >».— 
Egyetemes irodalomtörténet . Szerk. Hein-

rich Gusztáv. 5 kötet 120 — 4 — 
Nagy Képes Világtörténet. Szerk Marczali 

Henrik. 12 kötet lí)2.— 5.— 
Kogutovicz-féle te l jes fö ldra jz i és törté-

nelmi atlasz :ííi.— 3 — 

A könyveket, a fizetés előtt egyszerre és azonnal szállítom. 

Geodischer M. Budapest VII., Öv-u. 183. 

CSUHA ANDRÁS S I S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-l). 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

Újdonság! Most jelent meg! 

A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság legújabb kiadványa 

Nemes ösvényeken 
:: A magyar i f júság számára :: 

Szerkesztette Raffay Sándor 

Számos képpel . Ara kötve 5 K, 
bérmentes küldésse l 5 K 50 f 

Tartalmaz számos elbeszélést, verset és oktató czikket 
Dessewffy Bertától, Gagyhy Dénestől, Lampérth Gézától, 
Marjay Károlytól, Moravcsik Gyulánétól, Sánth Károlytól, 
Szász Károlytól, Uray Sándortól, V. Sipos Idától stb. stb. 

Legalkalmasabb ajándék a prot. ifjúság számára 

Megrendelhető a főbizományosnál 

H o r n y á n s z k y Viktor 
:: könyvkiadónál :: 

Budapest, V., Akadémia-u. 4 



r Első magyar villamos erőre berandazatt hangszergyir, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. k i r . zeneakadémia, színházak, hadsereg, mővsszek stb. szál l í tója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, íuvó- és ütő hangszereit. 

SpeczialistM: vonás- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

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

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük - vétele és eladása. 

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

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

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

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r Í O . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosí tásokat elfogad tű?., jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyös feltételek mellett . 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

Biztosítási a jánla tok b e n y ú j t a n d ó k közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én : 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593 31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben 7.854,78653 K 

16.144,032-97 K 

16.061,000-— K 

7.832.000 •— K 
1000.000,000-— K 

88.450,000-— K 
K 

Biztosított tag ja inak fennál lása óta 
kiűzetett t űzká rokban 

Biztosított tagjainak fennál lása óta 
kifizetett j égká rokban 

Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 
„ jégben „ „ . 

Életüzlet á l lománya : 19.200,505 — 
A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-

in tézménve a 
„ G O N D V I S E L É S " 

Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tói 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosí tást nyúj t , népb izos í t ás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány- , katonai-
és vegyes-biz tosí tásokat közvetí t m inden orvos i vizsgálat 
nélkül. 

Legkedveltebb háborús imádságosKönyv. 
Rövid idő a l a t t 1 0 - i k bőv í t e t t k i a d á s b a n j e l e n t m e g 

SzolnoKy Gerzson 

Háborús idők i m á d s á g o s k ö n y v e 
hadbavonultak és azok családja számára. 
A g y ö n y ö r ű köl tői szép nye lven , mélységes á h í t a t t a l , 
r e n d k í v ü l k ö r ü l t e k i n t ő g o n d o s s á g g a l m e g í r t imádsá-
goskönyv messze, m a g a s a n k i e m e l k e d i k minden ed-
dige lé m e g j e l e n t i lyen i r á n y ú m u n k a f e l e t t és m e g -
n y u g t a t ó a n e lég í t i ki minden i r á n y b a n a k í v á n a l m a -
k a t . — Tartalmaz: A háború minden viszonyára alkalmas 
14 hétköznapi ós vasárnapi, 16 hadbavonultak, 25 hadba-
vonultakért mondandó imádságot, 9 hadbavonultak elhalt 
hozzátartozóikért és elesett hadbavonultakért mondandó 
imádságot, zsoltárodat és dicséreteket. Tisztelettel kérjük a 
nagy tiszteletű lelkészi kart, hogy ezen kiváló és hézagpótló 
imakönyvre a hivek ügyeimét felhívni kegyeskedjenek. — 
A most m á r k ibőv í t e t t , 17(> o l d a l r a t e r j e d ő 12 '/2 X 8 e m -
n a g y s á g ú , zsebbe t eh e tő i m á d s á g o s k ö n y v n e k bo l t i 
á r a díszes v á s z o n k ö t é s b e n 120 K, 10 d r b v é t e l n é l 
9(J f , 25 d r b vé te lné l 5)0 f , 50 d r b v é t e l n é l 84 f, 100 
d r b vé te lné l 78 f, 500 d r b vé te lné l 72 f, 1000 d r b véte l -
nél <»5 f. Portóra egyes pél lányok megrendelésénél, ha a 
pénz előre küldetik, 10 ült. klildendi. — Megrendelhető: 

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 

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. 
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Sürgősen tessék kérni egy levelezőlapon 

a Karácsonyi 
mintagyűjteményt, 

melyet gazdag választékban ingyen és bérmentve azonnal küldünk. 

Úgyszintén kosztümök, kabátok, ruhák, pongyolák, blúzok, szőrmék és 

kötött árúkról 1 - w -9® - 1 . 

Kepes divatlapot. 
STERN JÓZSEF B U D A P E S T I V . , C A L V I N - T É R l S Z Á M 

CS. ESKIR.UDV. 
SZÁLLÍTÓ 
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KARACSONYRA! 
Háborús adventünk 

Adventi imák három hétre 

Irta Kájel István 

Ára kötve 2.50 K, fűzve 1.50 K 

Karácsonyi és évfordulói 
beszédek és imádságok 

Háborús időben 
Templomi használatra írta Fülöp József 

Ára 1.60 K 

Jegyzetek a Vasárnapi epistolai szövegek 
szószéki magyarázatához 

I. kötet. Karácsonyi időszak. 

Irta Korén Pál 
Ára 3 K 

Kapható: KOKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDESEBEN 
B u d a p e s t , IV., H a m e r m a y e r R á r o l y - u t c z a 3 . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UL»V. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 3 5 6 . 



Megjelenik m inden 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 PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetsé^i tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, 

negyed oldal 10 K, nyolczád oldal 5 K. 

TARTALOM. Szent karácsony ünnepe. Petri Eléli, — Vezérezikk : A béke körül. p. — Második cz ikk : Az úrvacsora kiosz-
tásának reformja. Dr. Molnár Jenő. — H a r m a d i k ez ikk : Református napilap. Deák Imre. — Tárcza : Karácsonyra. 
Lampérth Géza. Farkas József emlékezete. XIV. Dr. Pruzsinszky Pál. — Belföld : A Bethesdáról. Thaly Lóránt. -
A mi ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. —Gyászrovat . — Szerkesztői üzenetek . — Hi rde tések . 

bZENT KARÁCSONY ÜNNEPE. 
„íme, hirdetek nektek nagy 

örömet." Luk. 2.10. 

Ennek az immár harmadfélév óta dúló világháború-
nak vérzivatarában, a midőn végigszenvedtük a földi élet-
nek minden aggodalmát, fájdalmát és baját, talán nem is 
tudunk igazán örülni a karácsony ünnepének. Pedig a 
karácsony a legszebb és legkedvesebb keresztyén ün-
nep, mely az örömnek és boldogságnak, a békesség-
nek és szeretetnek csudálatraméltó harmóniája. Nem le-
het olyan elfásult lelkű ember, a' ki e napon ne érezné, 
habár csak egy pillanatra is, ennek az ünnepnek föl-
emelő hatását, s a kinek füleiben meg ne csendült volna 
már az a mennyei szózat: „íme nagy örömet hirdetek 
néktek". Nem lehet olyan rideglelkű ember, k i e napok-
ban ne érezné szükségét annak, hogy felemelkedjék a 
mélységből, a földnek küzdelmei és fájdalmai közül a 
könyörülő Istenhez, ki úgy szerette a világot, hogy egy-
szülött Fiát küldötte el, hogy lenne a föld gyermekeinek 
üdvössége, szentsége és váltsága. 

A napok futnak és szinte észrevétlenül gördülnek 
az évek az örökkévalóságnak véghetetlen útján. Az Isten 
képére teremtett ember törtet előre, s az állomásokon, 
melyeket érint, talál bánatot, és örömet, fájdalmat ós vi-
gasztalást, csüggedést és reménységet, felemelő és le-
sújtó érzéseket egyaránt. A földi élet küzdelmeiben ke-
resi az ember a boldogságot; keresi mint gyermek az 
ártatlan lélek ujongó örömével; keresi mint ifjú rajongó 
lélekkel; keresi mint férfi hittel és tudatos akarat tal ; 
s keresi mint agg megtisztult látással és bölcs megnyug-
vással. De hol van a boldogság a földön ? És megtalálja-e, 
a ki feltörekvő vágyódással keres i? Mert a boldogság 
kicsiny szigetekből áll, melyektől, ha sajkánk odaér és 
kikötni akar, a hullámok hamarosan ismét tovasodorják és 
mi újra meg újra viaskodunk és kémleljük a szigetet, a hol 
megtalálhatnánk vágyainknak békés és boldog otthonát. 

Ezt a soha el nem nyugvó, örökös küzdelmet a 
boldogságért, ezt nevezzük életnek. Es a tengernyi küz-
delmek közepette a testnek és léleknek legkedvesebb 
pihentetőt, a legédesebb örömök forrását szolgáltatja a 
karácsony ünnepe, a melyhez sok bajjal és gonddal ér-
tünk újólag. A földi élet sokféle küzdelmei között mind-
nyájan nagy szükségét érezzük ennek az örömteljes ün-
nepnek és jól esik visszagondolnunk mindarra, a mit az 
evangéliumok Megváltónk születésével kapcsolatban el-
beszélnek. Az az éjszakai csend Betlehem mezején ; azok 
az egyszerű pásztorok, kiknek a mennyei hírnök nagy 
örömet hirdet; az az égi világosság, mely körülvette 
őket ; az angyali seregeknek dícséneke, mely a magas- * 
ságból üdvöt és békességet hirdet a gyarló és bűnös 
emberiségnek: bizony nagy szükségét érezzük annak, 
hogy ezeket a kedves, mély értelmű jeleneteket ismétel-
ten lelki szemeink elé idézzük. 

Avagy lehet-e a Krisztus személyének és megváltó 
munkájának világtörténeti jelentőségét találóbban előadni, 
mint azáltal, hogy mennyei hírnök fénylő ruhában hir-
deti az 0 születését? Lehet-e a léleknek hatalmát, az 
igazságnak és szeretetnek világot meggyőző erejét szeb-
ben és igazabban rajzolni, mint az által, hogy a könyö-
rülő szeretetnek legnagyobb hőse földi életét a legna-
gyobb szegénységben kezdi meg és mégis angyalok 
üdvözlik őt! Lehet-e az égnek kiengesztelődését, a bé-
kességnek és irgalmasságnak, az istenfiúságnak és test-
véri szeretetnek ú j szövetségét találóbban rajzolni, mint 
az által, hogy a bűnös föld felett megnyílik az ég, a 
sötét éjszakát mennyei világosság deríti fel, s biztató 
szózat hallatszik a kétségbeesett emberiség számára ? 
Mindaddig, míg az ember a maga gyengesége érzetében 
isteni segítség után vágyakozik ; bűnei tudatában isteni 
kegyelem után sóvárog, szenvedéseiben mennyei vigasz 
után, közdelmeiben békesség után e p e d : mindaddig 



nem téveszti el hatását az emberi szívre ennek a kará-
csonyi evangéliumnak igazsága, sőt a hivő ember mindig 
örömmel és hálaadással fogja a Megváltó bölcsőjét fel-
keresni, hogy ott lelkesedést, erőt, vigasztalást és meg-
nyugvást szerezzen. Hivő lélekkel hallgassuk azért a bűn-
bánat, az isteni kegyelemnek ezt a karácsonyi evangé-
liumát, s életünket annak törvényei szerint rendezzük. 
Mindent, a mit a földi élet reánk mér, használjunk fel 
saját lelkünk megszentelésére és készítsünk azokból ma-
gunknak kincset, melyet a rozsda meg nem emészt. így 
hallani fogjuk az életnek csapásai és szenvedései között 
is az Istennek hangját és a sorsnak minden változásai 
közelebb visznek minket az üdvösség honához. így lesz 
teljes a mi karácsonyi örömünk még a mostani szomorú, 
válságos napokban is. „Dicsőség a magasságos meny-
nyekben Istennek!" 

Petri Elek. 

A BÉKE KÖRÜL. 
Milyen jó, hogy épen most az adventi napokban 

és Karácsony idején lett olyan közkeletű ez a drága és 
nagyjelentőségű szó. Két és fél éve már, hogy reánk 
zúdult a háború minden rémségével. Emlékezünk, mint 
zúgott fel akkor a lelkesülés első hevületében a jelszó : 
„éljen a háború". Istennek hála, hogy most minden vészt-
jósló ellentmondás között is sok millió szívből törhet fel 
nem minden reménység nélkül a béke után vágyódó 
sóhaj. Milyen jó, hogy most már annyira jutottunk, hogy 
lehet és szabad is beszélni mindenütt róla, hogy legalább 
megindult a nagy küzdelem a béke körül. 

Sokan elmondották a háború elején, hogy azért 
tört reánk a háború minden iszonyával, mert az emberek 
nem tudták eléggé megbecsülni a békét és ennek áldá-
sait, nem tudták mi van a modern háború Pandora-sze-
lenczéjében, a melynek kinyíltával annyi romlás, szenve-
dés, nélkülözés áradt szét az emberre. 

Emlékezünk reá, hogy mennyi megbeszélés, mér-
legelés, szóvita tárgyát képezte különösen a háború ele-
jón az a nagy probléma is, hogy milyen viszonyban van a 
háború a keresztyénséggel. Hiszen ezer meg ezer alak-
ban jött egyfelől a kihívó hitetlenség, másfelől a türel-
metlen csüggedés kérdése: hol vari a ti Istenetek, hol az 
evangélium és ennek hatalma, tudtok-e most is meg-
állani a hitben, reménységben ? ! Itt van a háború kez-
dete óta a szemrehányó kérdés és felhívás: annyi ideje 
veletek van Az, a kinek már bölcsőjénél felhangzott a béke 
dicső himnusza és íme most is csak ott vagytok, hogy 
fegyver és pusztulás teszi éveken keresztül igazi sira-
lomvölgyévé ezt a már annyi vérrel és könnyel áztatott 
fö lde t? ! 

És valljuk be őszintén, hogy csak felületes gondol-
kodás és könnyelmű lélek tehette és teheti magát köny-
nyedén túl ezeken a nagy kérdéseken. Bármit mondjunk és 
bármennyit bölcselkedjünk is, a háború nagy, szívettépő 
ós hitet próbáló probléma marad Isten gyermekei számára és 

nem lehet csak félvállról felelgetni az emberek keresztyén-
sége felé szálló kérdésre: mit tettél, hogy ne szálljon 
ide a földre többé a háború pusztító réme, micsoda jelek-
kel bizonyítod, hogy minden lehetőt elkövettél ennek 
elhárítására ? ! Erőpróba a háború, mondották sokan 
eleitől kezdve, a harczban álló nemzetekre nézve; de 
erőpróba a Krisztus egyházára is, a mely az általa fel-
ajánlott lelki vitézkedés fegyvereinek hordozója. Jött az 
ítélkezés mindegyik egyház felett, ennek meg amannak 
a nemzetnek keresztyénsége felett kötelességszegés, kép-
mutatás és más hasonlók czímén. 

Bárcsak már egészen a múlté lennének ezek a 
disputák. Sajnos, még nem azok. Még nincs béke; de 
itt van a nagy küzdelem a béke körül. A Krisztus lelke 
által érintett lelkeknek nem lehet már más óhajuk, imá-
juk, mint az, hogy bárcsak jönne a békesség nagy Ki-
rálya a maga ellenállhatatlan, kardokat hüvelybe térítő 
hatalmával! 

Ki az, a ki most nem óhajtaná látni a Krisztusban 
való nagy közösségnek, a keresztyénségnek nagy, egye-
temes akczióját a becsületes, igaz bókéért való küzde-
lemben? Lehet, hogy még nincs közel a béke, lehet, 
hogy még sokáig kell várnunk, sokáig: a szenvedések 
poharának csordultáig; lehet, hogy csalódunk és csalód-
nak azok, a kik ott a távolban még forróbban epednek 
és sóhajtoznak a közeli béke után; talán nem sokáig 
örülhetünk a közeli békébe vetett reménységnek; az sem 
lehetetlen, hogy ez, mire e sorok napvilágot látnak, nem 
sokkal ér többet a hamar elröppenő édes álomnál. De 
mégis milyen jó, hogy* odatehetjük a karácsonyfákra a 
béke reménységének mécsesét. Talán még nem sokkal 
ér többet a füstölgő gyertyabélnél, de mégis ez kará-
csonyfánk legféltettebb dísze és kincse; körülvesszük 
féltő szeretettel, égbetörő, a királyok királyának trónu-
sánál leboruló imádságos lélekkel és Annak kegyelmébe 
ajánljuk, a kiről tudjuk, hogy a füstölgő gyertyabelet 
sem oltja el, hanem lelkének erejével megéleszti és 
halvány fényét hatalmas lánggá növelheti. p. 

AZ ÚRVACSORA KIOSZTÁSÁNAK 
REFORMJA. 

Szándékosan kívántam már a czímmel kifejezésre 
juttatni azt. hogy pusztán a kiosztás reformjáról van 
szó. Arról, hogy előállhatnak helyzetek, a midőn a kö-
zös kelyhet egyéni kelyhekkel kell felcserélnünk. Egy 
ilyen kényszerhelyzet a következő. Hónapok óta kérnek 
istentisztelettel egybekapcsolt közös úrvacsoraosztást tőlem 
a helybeli egyik legnagyobb kórház beteg katonái. Kéré-
süket kénytelen voltam mindeddig megtagadni, mert 
fennforog annak lehetősége, hogy az úrvacsorával élni 
kívánók között lappangó tuberkulotikus vagy luetikus 
betegek vannak. Mondom : ón már csak a puszta lehe-
tőségre való tekintettel megtagadtam, mert meg kellett 
tagadnom az úrvacsora közös kiszolgáltatását. 

A mint kiilön-külön szóba ereszkedem a betegek-



kel, több említi, most karácsony előtt, hogy azért igyek-
szik különösen szabadságot kapni, mert szeretne úrvacso-
rát venni. Betegeim itt gyülekezeti úrvacsoravételre gon-
doltak. Érzik ők, hogy milyen nagy különbség van a 
között, a midőn a közös hitről ünnepélyesen vallást téve, 
egy gyülekezet járul az Úr asztalához s a közt, midőn 
csak papjával áhitatoskodik. De most nem ez itten a 
lényeges, hanem a következő: az én óvatosságom hiába-
való volt, mert a sátoros ünnepekre szabadságolva, az én 
katonagyülekezetem otthon a gyülekezettel úrvacsorázott. 
Ebben a tényben a fertőzésnek komoly és nagy kocz-
kázata rejlik. Volt olyan betegem e kórházban, a melyről 
fentebb beszéltem, a kit ma még a sebészeti osztályon 
találtam és alig három hétre rá halott volt a tuberkulo-
tikus osztályon. (Varga József evang. katona Sárszent-
lőrinczről. Mária Val. barakk-kórh.) Egy ilyen súlyosan 
megtámadott tüdejű ember a fertőzés komoly veszélyét 
rejti magában azokra nézve, a kik utána isznak a kehely-
ből. Minthogy én az úrvacsora kiszolgáltatását megtagad-
tam, katonáim most gyülekezetükben otthon vesznek 
úrvacsorát. Úgy gondolom,, fontolóra kellene venni, hogy 
nem-e lehetne az úrvacsora kiosztási módjában bizonyos 
reformot bevezetni, kikerülendő a fertőzés minden kocz-
kázatát. Nézetem szerint négy módozatra lehetne gondolni: 

1. Az ősi forma. A tanítványok asztal körül ülve, 
saját kelyheiket használták. Hollandus és párisi gyüle-
kezetekben láttam e módozatot gyakorlatban: a gyüle-
kezet tagjai 12-0s csoportokban helyet foglalnak a szent 
asztal körül. Ha a gyülekezetnek 4—5 tuczat kehely 
áll rendelkezésére, akkor az újabb csoportok mindig új 
kelyhekkel láthatók el. A használtakat valamelyik orvos 
presbiter fertőtleníti s az így fertőtlenítetteket pedig a 
presbiterek doyenje újra tölti s a lelkész kezeügyébe 
helyezi, egy ily czélra szolgáló tálczán. 

2. Egyéni és családi kelyhek használata. A konfir-
mált ifjú alkalmas ajándékul, alkalmas felírással egy 
kelyhet kap, a mit egész életén át megőriz s esetleg 
később gyermekeire hagy. Ebből a kehelyből veszi a 
bort, mit a lelkész közös kehelyből önt ki neki. Lehet 
esetleg egyes családoknak külön kelyhük. Ezt tölti meg 
a lelkész és sorba nyújtja a család minden tagjának. 

8. Az egyház egyéni kelyhei. Az egyház maga sze-
rez be hivei számához mérten 150—200 kicsiny, talpas 
ezüst vagy kinaezüstkelyhet. Egy tálczára 50 fér. Egy 
idősebb presbiter vagy a segédlelkész nyújtja át a kely-
het a hívőknek, míg a lelkész a kenyeret osztja. A már 
használt kelyheket egy orvospresbiter fertőtleníti. 

4. Előfordulhat még az az eset, midőn a közös 
kehely mellett az előbbi 3 módozat valamelyike is gya-
korlatban van. Ilyenkor előre ki kellene hirdetni, hogy 
az úrvacsoraosztás milyen módon történik. Nagyobb he-
lyeken, mint p. o. Budapesten, Debreczenben ki lehetne 
esetleg jelölni egy templomot arra, hogy a négy meg-
oldás valamelyike ott bevezettessék, míg a többi templo-
mokban közös kelyhet tartanánk meg. Ezúton a régi 
mód is megmaradna, de egyúttal azoknak is alkalmat 

nyújtanánk az Úr asztalához való járulásra, a kiket a 
fertőzéstől való félelem eddig visszatartott. 

Világháború idején, a mikor ájtatoskodó hiveit az 
egyház az Úr vendégeiül hívogatja, kényszerű szükség pa-
rancsolja, hogy a fönti négy mód valamelyikét a gyakor-
latba bevezesse.* 

Dr. Molnár Jenő. 

REFORMÁTUS NAPILAP. 
Mindenekelőtt a czímben foglalt két szót óhajtom 

röviden megtárgyalni. Kezdem a napilapon. Hogy a napi-
sajtó ma mily óriási hatalom, az köztudomású. Szinte a 
csudával határos, mily hatást fejt ki a mindennapi meg-
szokott újság olvasói lelki világára; valósággal átalakítja 
őket. Vessük fel azt a kérdést, miért van ily nagy ha-
talma a napilapnak ? A felelet egyszerű: mert hozzá-
tartozik az ember mindennapi életéhez. Ez hozza, hogy 
úgy mondjam, szerves összefüggésbe az egyének lelki-
világát ezzel a világi élettel. Ne jöjjön csak egy nap a 
hirlap, már is úgy érzi magát a vidéki ember, mintha 
ki volna szakítva az események áradatából és sejtelme 
sincs róla, hányadán áll a világ? A táplálkozást lehetne 
redukálni szinte a lehetetlenségig, de hogy a napilap el-
maradjon napokig, azt a mai ember el se tudja képzelni. 

Ebből következik aztán, hogyha mi végre igazi 
olvasó-tömeget akarunk teremteni, a napilaphoz kell 
nyúlnunk s azt adni népünknek. Hetilap, nevezzük bár-
hogy, tűzzünk ki eléje bármily nemes czélt, sőt írjanak 
bele akár legnagyobb]'aink, nem érheti el azt a célt, 
amelyért olv sokan óhajtozunk, sőt meg sem tud élni 
tisztességesen. 

Es ez természetes. Első a mindennapi kenyér s 
csak azután jön az ünnepi kalács. Idővel, s hiszem, hogy 
a napilap segítségével rövidesen, kelthetünk luxuriózusabb 
vágyakat és megszülethetik a hozzánk méltó művészi heti-
lap s vele parallel az igazi néplap. De a természetes 
egymásutánt meg kell tartanunk, ha tényleg előbbre 
akarunk jutni. 

Nézzük a másik szót: református. 
Ha életrevaló napilapot akarunk, akkor annak 

szívünkhöz nagyon közel kell állnia. Róm. kath., izraelita, 
református stb. vallású embert ismerek, de protestánst 
nem. Ez negatívum csupán, nem vallás. Áz elmúlt év-
tizedek nagy vétkét abban látom, hogy folyton a lehe-
tetlent akartuk, meg akartuk teremteni a protestáns embert 
s elértünk vele egy sereg színtelen egyéniséget és egy 
elvtelen egyházi életet. Folytonos alkudozás s mégis foly-
tonos gyanakodás: röviden ezzel jellemezhetjük ezt a 
multat. Termelhetett-e az karaktereket ? 

Vallja be a kálvinista, hogv ő kálvinista és ugyan-

* A külön kehely kérdésével egyházkerületünk is foglalko-
zott legutóbbi közgyűlésében és megbízta a budapesti theol. 
tanári kart, hogy e tárgyban váleményt mondjon. Szövetségünk 
januári konferencziáján is szőnyegre kerül ez a kérdés, a mellyel már 
több ízben foglalkoztunk. Ez a czikk is bizonyára hozzájárul a 
fontos ügy tisztázásához. Szerk. 



akkor a luteránus, hogy ő luteránus és mindjárt tisz-
tában leszünk egymással; tudni fogja mindegyikünk a 
teendőjét s fog alkotni mind két testvér. Hiszem, hogy 
így közelebb leszünk egymáshoz, mint voltunk a múltban 
bármikor. 

Különben is a bántó felekezetieskedóst, eleve ki-
küszöböljük lapunkból, ha azt igazi kálvinista-szellemben 
szerkesztjük. Egyházunk egész múltja garanczia erre. 

Még azt szeretném elmondani, hogy mi módon 
vélem eleve sikeresnek napilapunk megindítását. Legyen 
az a református társadalom lapja. Tehát ne egyházi 
felsőbbség kezdeményezze és pénzelje, hanem mi magunk, 
a kik a református társadalmat alkotjuk. A társadalom 
tegyen bizonyságot arról, hogy szüksége van ily napi-
lapra. Azt mondják, a mi társadalmunk közönyös. Felü-
letes állítás. Inkább azt mondhatnók, a jelek voltak bizony-
talanok, a mikkel hozzászólottunk s mivel nem értette 
meg azokat, azt hitte, nem is tartozik rája a dolog. 

Harmadfél milliónyi református társadalom! Mi-
csoda erő! 

A magam ^észéről a Kálvin-Szövetséget tekintem 
a református társadalom ezidőszerinti képviselőjének. 
Nagy tervekkel indult meg a maga szép útján. En most 
azt kérem tőle, hogy egy tervet tűzzön maga elé, ha a 
többit is könnyebben el akarja érni. Ez pedig: a 
református napilap megindítása. Alkossa meg a Szövetség 
a maga sajtó-osztályát. Hívjon össze e végre Budapestre 
minél előbb egy sajtókongresszust. Ennek az osztálynak 
kétféle tagjai volnának: hivatalból tagja lenne minden 
református egyházi férfiú; ezek lennének az önként je-
lentkezőkkel a propaganda-tagok. Azután volnának a 
fizetőtagok. Valóságos hólabda-mozgalmat lehetne meg-
indítani, tízezreket mozgalomba hozni ily módon. így előre 
megdolgoznánk a lap útját is, minden koronányi gyűjtés 
már egy biztos előfizető is lenne. A kongresszus röviden 
megszabná a teendőket; a távozók egy kis fogadást 
tennének magukra kötelezővé s a társadalom megmoz-
dul a maga megrozsdásodott sarkain. 

A ki megfigyeli azt a nagy pénzpocsékolást, a mi 
most országszerte végbemegy, az föltétlenül kötelezve 
érzi magát arra, hogy abból a sok elhullott morzsából a 
napilap megindításához szükséges 100.000 koronát Össze-
seperni segítse. Ezt a kis összeget harmadfél millió 
embertől könnyen összehozzuk, ha emberséggel hozzá-
látunk, vagy egy hónap alatt — vagy soha ! 

A sajtó-osztály folytatná működését a lap meg-
indulása után is, hisz teendője — a református sajtó 
megteremtése, felvirágoztatása — végtelen feladat. 

Permanens működése folyton hirdetné az okosko-
dásban elhalványultaknak azt, a mit sokan hiszünk, hogy 
a Leányzó — a mi sajtónk — nem halt meg, csak egy 
kissé soká aludt! Deák Imre. 

Táviratmegváltásí lapok ^ t t t ^ J -
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IX. ker., Ráday-utcza 28. szám), j t j t jk j t j/t 

T Á R C Z A . 

Karácsonyra. 
í r ta: Lampérth Géza. 

A szent estén ma, ha meggyújtjátok 
A zöld fákon a sok apró lángot 
Meghitt szobátok csöndes enyhében : 
G-ondoljatok a roppant tüzekre, 
Mik ott lobognak véresen messze 
Északon, délen, 
Zordhideg éjben . . . 

A szent estén ma, ha lelketekben 
Meleg szeretet halk szárnya rebben : 
Küldjétek szerte az éjszakába 
S ahol, harczok mezőjén s kórházban, 
Magyar katonát lel égő lázban: 
Szelíden, áldva 
Boruljon rája . . . 

A szent estén ma, ha kioltjátok 
A zöld fákon a sok apró lángot, 
Kulcsoljátok kezetek imára: 
— Irgalom atyja, ki vagy az égben, 
Küldj megváltást már e tűzben-vérben 
Vívódó, árva, 
Szegény világra! 

Farkas József emlékezete. 
XIV. 

A mint jár-kél, az élet legkülönbözőbb jelenségei 
adnak neki alkalmat és tárgyat az elmélkedésre és taní-
tásra, mondanivalóját egy-egy kisebb elbeszélésbe öltöz-
tetvén. „Különösen meglepik mostanában a Pestre jövő 
idegent, mondja egyik elmefuttatásában, a nagy költség-
gel kiállított gyászkocsik s a díszes szerszámokban eléjük 
fogott lovak." Egyik vidéki atyafival járván-kelvén a fő-
városban, találkozik egy ilyen divatba jött kocsival, a 
melyen rajta van az egyletnek a neve: Concordia. Ne-
vezetes egy hely is az a tenyérnyi terület, a melyet ez a 
jármű körülzár. A név pedig jól van megválasztva. 
A föld színén jóformán ez az egyedüli hely, a hol a 
concordia, az egyetértés teljes és zavartalan. Jóformán 
csakis itt van meg. Ennek a concordiának a deszkáján 
kiegyenlítést talál minden ellentét. Az emberek gyűlöl-
ködnek, szétszakítanak minden köteléket, szemben álla-
nak egymással azok, a kiket a Gondviselés egymás mellé 
állított. „Mikor gyűlöletet látok az emberek között, úgy 
szeretnék odakiáltani: küzdj, mert ebben áll az élet, de 
mindig szeretettel, türelemmel, mert csak ez teszi nemessé 
a harczot. Szeretném eléjük tartani a gyászkocsi felira-
tát : Concordia. Minek az az epés gyűlölkedés ? Hiszen 
úgy is eltűnik majd minden ellentét: egyikre is úgy, 
mint a másikra várakozik a végső megbékiilés és az a 
bizonyos kocsi: a Concordia." 



Igénytelen lapnak igénytelen sorai. A mint azon-
ban a sorok megszaporodván, a professzor gondolatainak 
kifejezői lesznek, mégis, hogy úgy mondjuk, olvastatják 
magukat. Régi zamatú, patriarchális vidámság sugárzik 
ki azokból, hasonlatosan a jól gondozott lámpa egyen-
letes fényéhez. Ez az oka (és mentsége) annak, hogy 
reájuk kerülvén a beszéd sora, nem igen tartunk mér-
téket, a melyet pedig már a régiek is mindenben aján-
lottak, mondván: „Modus est pulcherrima virtus". 

Az egykori professzor lapjában főleg a református 
egyszerűbb családokhoz beszél, de néhanapján úgy intézi 
dolgát, hogy pályatársai, sorsának osztályosai is érthet-
nek belőlük. Egyik hosszabblélekzetű czikkében („Egy 
protestáns lelkész ötvenéves jubileuma", Diósi név alatt) 
egy tisztes munkában elaggott lelkész viselt dolgairól 
beszél; ott van a jubileumon, látja, hallja a papot, a 
mit lát, a mit hall, elmondja. Az egészből pedig együtt-
véve egy derék kálvinista pap fotográfiája bontakozik 
ki, úgy, a mint az az író lelkében megrajzolódott. A 
jubiláns pap a szószéken imádkozik. Széles vállára simul 
a kissé kopottas palást, értelmes arczárói erélyes egyéni-
ségének bélyegét nem törülte le az idő. A padok közé 
viszi olvasóit, azokkal együtt hallgatja az imát. Megható 
az, a mikor az öreg ember imádkozik! Mintha a sírból 
szólana, hiszen féllábával már ottan áll, vagy inkább 
mintha az égből, mert már annak van eljegyezve. Az 
öreg jubiláns láttára a leáldozó nap jut az eszébe, a 
mely, mielőtt letűnnék a láthatáron, még egyszer el-
árasztja sugarait a tájon, a melyet reggel óta világított 
és melegített. Azután bemutatja övéi között az imádkozó 
öreg papjával elaggott lelkipásztort. Ott áll mellette négy 
fia. kiknek ketteje már őszbecsavarodott, három leánya, 
menyei, unokái. „Egy egész kis erdő, melynek minden 
kisebb fája egy törzsről fakadott s a melynek galyai 
most összeölelkeztek." Mit mondjunk? Az a kép ott a 
falusi templomban öreg (imádkozó papjával) szép, ez itt 
idehaza, a népes családban: bájos. Magában hordja egy 
élet fáradságának jutalmát. A meghitt körben folyik a 
beszéd, az öreg lelkipásztor elmondja mindazt, a mit 
tűrt, de elmondja főkép azt, a mi támogatta. Üdvösséget, 
enyhületet talált mindig pályájának szeretetében. Nagy 
urak előszobáiban nem sokszor alkalmatlankodott életé-
nek folyamán, mert a becsvágynak azt a nemét, mely 
idevezet, nem ismerte, ellenben boldog volt, hogy az 
Isten őt meghívta az ő udvarába, előkelő munkát, a 
lelkek gondozását, gyógyítását bízván reá, „Nekem, így 
szól a lelkipásztor, e hivatal sok rózsát termett. Tud-
játok-e, kedves gyermekeim, mit jelent egy életet átélni 
abban a tudatban, hogy egész életünk az emberek okta-
tására, felvilágosítására, a tudatlanság és lelki vakság-
eloszlatására van szentelve? Boldogító tudat ez, mely a 
valódi lelkészt elkíséri egész életén." Tövisek? keserű 
gyümölcsök? Számára is termett ilyet az élet, de nem 
tartozott azok közé, a kik csak ezeket látják. „Nem 
néztem soha, mit adott az Isten másoknak, mit tagadott 
meg tőlem, hanem a legkisebb adományban is felismer-

tem az áldó kezet. Ha arra gondoltam csupán, hogy az 
Isten nekem életet, erőt, egészséget adott, boldognak 
éreztem magamat. A helyett, hogy másnak helyzetét 
irigyeltem volna, felismertem a saját helyzetem előnyös 
oldalait s örültem a nekem adott jónak. Ez a kulcsa 

« 

egy egész élet boldogságának, forrása kibeszélhetetlen 
sok örömnek, helyzetemmel, hivatalommal való folytonos 
megelégedésemnek . . . Szegénység? Hát miben voltam 
én szegény? Lakásom volt télen, nyáron, az igaz, hogy 
nem épen kényelmes, de elfértem benne, nádastetejű 
az igaz, de több nyugalmas órát töltöttem benne, mint 
sokan a kastélyokban. Ruházatom ha nem volt ,is a 
folyton változó divathoz szabva, de hivatásának meg-
felelt, nyáron nem volt túl meleg, télen megóvott a 
hidegtől. . . Asztalom ? Engem im eltáplálgatott 76 éves 
koromig." A hálátlanságnak fulánkjait érezte, „akkor 
gyanúsítottak meg a leggonoszabbul, a mikor . . . a 
rosszlelkűséget leálczáztam . . . epés ellenségeim támad-
tak . . . de hiszen pályámon nem emberektől, hanem 
Istentől vártam jutalmat, hiszen az ő ügyének voltam 
harczosa . . . később az emberek is belátták törekvés 
seim . . . nemes czélját . . . nincs az egész gyülekezetben 
család . . . melynek örömében részt ne vettem volna, 
nincs . . . a melyet csapásai között nem vigasztaltam 
volna. Jól esett ezeket gyermeki bizalommal körülettem 
állva látni". 

Ilyen és ezekhez hasonló témákról, ilyen és ehhez 
hasonló formában beszélgetett a magyar kálvinista csa-
ládokkal és pályatársaival sokféle változatban két álló 
éven át az egykori tanár. Dr. PruzsinszTcy Pál. 

BELFÖLD. 

A Bethesdáról.* 
Félszázados fennállásának évfordulóján. — 

A félszázad előtt a Rózsa-utczában, néhány beteg 
befogadására berendezett hajlék ma két fő- ós szárny-
épületben százhuszonöt betegnek nyújt, három orvosi osz-
tályon segítséget. Külső méreteiben valóban imponáló fej-
lődés. Nézzük azonban, milyen ezen külső fejlődésnek 
belső tartalma? Milyen a nagyszerűen megnövekedett 
szervezetnek a lelke és szelleme? 

Minden kórház jóságát két dolog szabja meg: ho-
gyan gyógyítják benne a betegeket és hogyan ápolják 
őket? A mi a Bethesda orvosi munkáját illeti: a kórház 
homeopathiai intézménynek indult. Akkori vezetését lel-
kesedése tüzében egyik kiválóságunk: dr. Bakody Tiva-
dar egyetemi tanár, országos hírű, rajongó homeopatánk 
vállalta el. Természetes, hogy a hasonszenvi gyógymód 
irányában. Majd ő belefáradva vagy másfelé szólítva, 
helyét a csendesebb vérű dr. Baudisznak adta át, k[ 
aztán 30 esztendeig osztogatta csendes szeretettel csen-

* A czikket helyhiány miatt csak most közöljük. Most is ak-
tuális és bizonyára sokakban kelt meleg érdeklődést a mi kórhá-
zunk iránt. 



des cseppecskéit és golyócskáit. Ekkor nagyot fordult a 
világ: az öreg kórház egy reggel arra ébredt, hogy a 
régiekhez képest hatalmas üvegek és dobozok öntik be-
tegeibe a „mérgeket". Sőt — oh borzalom! — k é s e k é s 
ollók villantak meg a láthatáron, műtő-asztalról s mi 
egyébről kezdtek beszélni és bevonult a csendes, merengő 
falak közé a lármás és véres munka is. 

A mi a belgyógyászat fejlődését illeti kórházunk-
ban, a városban még ma is hallani néha gyanakvó pil-
lantások kíséretében félénken elejtett kérdéseket: még 
mindig homeopata-kórház a Bethesda? A hoineopaták 
pedig, mint hűtelen, hitehagyott gyermekre néznek mély 
megvetéssel reánk. Egyiknek sincs igaza. A Bethesda 
belgyógyászati fejlődése simán, zökkenés nélkül ment 
végbe. Csupán a tudománnyal haladt előre. Mert a tu-
domány mai állása mellett a homeopatia és az allio-
patia között különbséget tenni nem szabad. A régi, 
eredeti homeopatia természetesen idejét multa dolog és 
a tudomány kritikája előtt meg nem állhat. A mi kü-
lönben természetes is. A homeopatia megszületése ide-
jében még híre sem volt annak a tudománynak, mely 
mai orvosi tudásunknak egyik sarkkövét képezi: a kór-
boncztannak. Akkor az emberek csupán a külső tüne-
tekből ítélték meg a betegségeket. Ilyen alapon a még-
oly zseniális Hanemannak sem lehetett a tudomány mai 
kritikája előtt helytálló gyógymódot kitalálni. A homeo-
patia alapeszméje azonban kétségtelenül tudományos 
volt és ma is alapja minden helyes gyógyításnak. Mi ez 
az alapeszme? Az, hogy minden betegség ellen azt a 
gyógyszert adom kis adagban, a mely gyógyszer nagy 
adagban azt a betegséget előidézi. Ez így, betegségekre 
vonatkoztatva, vagy a mint Hanemann tette : tünetekre 
vonatkoztatva : semmiképen meg nem áll. De nagyon is 
megáll modern orvosi nyelvre lefordítva, a kórboncztan 
nyelvén kifejezve: az egyes szervekre vagy szövetekre, 
azok élettani ós kórtani elváltozásaira vonatkoztatva. Két-
ségtelen ugyanis, hogy minden jó gyógyszerünk kell 
hogy vonatkozásban álljon valamely szervünk vegyi éle-
tével. Vagyis csak az a gyógyszer igazán jó, a mely 
valamely szervünkkel vagy szövetünkkel vegyi összeköt-
tetésbe képes lépni a vegyrokonság törvényeinél fogva, 
értve itt vegyrokonság alatt valami életvegytani rokon-
ságot is. Már most minden ilyen gyógyszer első hatása 
a vele vonatkozásban álló szervre vagy szövetre az, hogy 
abban vérbőséget idéz elő. Vagyis, a mint Hugó Schulz, 
a kiváló greifswaldi egyetemi tanár kifejezi: egy belső 
Bierezést csinál. Vagyis azt eszközli, a mit Bier, kiváló 
sebésztanár a legújabb időben a sebészetben bevezetett 
különféle pólyák és szívóharangok alkalmazásával: vér-
bőséget. Mert a legbiztosabb orvosság a mi szervezetünk-
ben e vér. Ezt használja fel maga a természet is a lob-
folyamatoknál ; vérbőséget csinál. Már most azonban min-
den ilyen gyógyszer nagy adagban az illető szervre vagy 
szövetre mérgezőleg hat és külsőleg oly tüneteket hoz létre, 
a melyek spontán betegség esetén azon szerv megbete-
gedését kísérik vagyis hasonló megbetegedést okoz, mint 

a mi ellen kis adagban alkalmazni kellene. Vegyünk 
egy-két példát: a foszfor kis adagban a csontok, illetve 
a csonthártya vérbőségét idézi elő, annak táplálkozását 
fokozza, ezért angolkóros gyermeknek minden modern 
alliopatha szerint is legkiválóbb gyógyszere. Nagy ada-
gainál pedig mit látunk ? Pl. gyufagyári munkásoknál! 
Elhal tőle az állkapcsájuk. A legnagyobb csontméreg. 
Fordítsuk meg a dolgot és kész a legideálisabb homeo-
patha okoskodás. Csontméreg, tehát kis adagban csont-
bajok ellen adom. Vagy a digitális! Nagy adagban a leg-
nagyobb szívméreg, kis adagban Bókay Árpád kiváló 
gyógyszertanárunk szerint: a szívgyógyszerek királynéja ! 
Itt az ópium. Nagy adagban a halálig tompít, kis adag-
ban az ideggyógyászok legkedveltebb kedélyélenkítő 
gyógyszere. Hozhatnék még fel számtalan példát, szőhet-
ném még messze tovább okoskodásom fonalát a szerum-
terapia legmodernebb elméletein keresztül, az organo-
terapia titkos ösvényein át, mindenütt felcsillanna a lio-
meopathia feltűnő azonossága vagy legalább is hasonla-
tossága a modern terapiával. 

Mindezekből látható, hogy a Bethesda belgyógyá-
szati fejlődése tulajdonképen, a dolgok igazi lényegét 
tekintve, a lánglelkű Bakodytól a csendes öreg Baudi-
szón keresztül egészen addig, míg, mintegy tizenegy óv 
előtt, a kórház belosztályának vezetését én vettem át : 
semmi különös zökkenésen nem ment át, hanem egy-
szerűen fejlődött a tudománnyal. 

Laikusok előtt sokkal egyszerűbb, sokkal érthe-
tőbb sebészeti osztályunk fejlődése. Ott igazán nem 
észlelhet zökkenést semmiféle szem. A technika töké-
letesedése, az emberek tökéletesedése, az eredmények 
tökéletesedése: ez a sebészet tökéletesedése. Ezen az 
úton sebészetünk oda fejlődött, hogy ma egyik legelső 
klinikánk egyik legelső egykori tagja, a legmodernebb 
sebészet minden követelménye szerint, a legmodernebbül 
berendezett műtőhelységekben, a legmodernebb sebész-
hez méltó tudással és a legmodernebb emberhez méltó 
szívvel, tuto, cito et jucunde segít minden hozzánk for-
duló sebószbetegen. 

Van egy kis újszülöttünk is : a ma még csak szülő-
otthon, a háború után szülészeti és nőgyógyászati osztály. 
Fejlődéséről még nem lehet beszélni: túlságosan fiatal. 
De ép és egészséges gyerek és fővárosunk egyik leg-
kiválóbb szülész- és nőorvosa ugyancsak megtesz min-
dent, hogy a társadalom életképes, kifogástalan tagja 
váljék belőle. A háború után újra megkezdjük orr- és 
gégerendelésünket, sőt több egyéb szakkezelést is igyek-
szünk majd bevezetni, úgy, hogy idővel a duzzadó erő 
feszítse, növelje kereteinket és egy még nagyobb és 
főleg még mélyebb orvosi munkálkodás köszöntse máso-
dik félszázadunk alkonyát és még több és még igazab-
ban meggyógyult beteg hálája legyen még nagyszerűbb 
jutalmunk. 

Annak, hogy egy kórház igazán jó szolgálatot te-
gyen az emberiségnek, az orvosok komoly és tudomá-
nyos munkásságán kívül kétségtelenül az a másik fő-



feltétele, hogy annak a kórháznak intelligens, hűséges 
és olyan ápolószemélyzete legyen, a melyik a betegek 
testi szenvedéseinek enyhítése közben a betegek lelki 
világát, azok kedélyét is képes felderíteni, megvigasz-
talni, örömmel, reménységgel eltölteni. 

Azt hiszem; nem túlozok és nem bántok meg sen-
kit, ha bátran kimondom, hogy a Bethesdában ápoló 
testvéreink mind a három feltételnek legalább is annyira 
megfelelnek, mint bármely más kórház ápolószemélyzete. 
Sőt bizonyos tekintetben fölötte állanak bármely más 
kórház ápolószemélyzetének. Ezt, előre bocsájtom, nem 
az intelligencziára értem. Mert intelligens ápolónő lehet 
is, van is más kórházban is. Az ápolónő intelligencziájá-
nak kifejlesztéséhez nem kell más, mint az illető ápolónő 
valamennyire intelligens családból származzék és hogy 
jól vezetett osztályon gyakorlatilag helyes kiképzést 
nyerjen és a szükséges elméleti ismereteket elsajátítsa. 
Ilyen kórház, hála Istennek, fővárosunkban is van már 
több is. Ha tehát azt mondom, hogy a Bethesdában 
intelligens családok intelligens gyermekei orvosilag jó 
kiképzést nyerve, gyakorlatilag éveken át a betegápolást 
intenzív űzve: intelligens és ügyes ápolótestvérekké ké-
peztetnek ki és a kórház betegeit az emberi lehetőségek 
határain belül valóban úgy ápolják, hogy az semmi 
kívánnivalót nem hagy maga után, — tulajdonkópen nem 
sokat mondtam. Sokkal többetlehet már mondani a be-
thesdai testvérek hűségéről. A hűségről általában. Ez 
már egy oly mély lelki tulajdonság, hogy a mai kor 
gyermeke szinte alig fogja fel, a mai toll benső mivoltát 
kifejteni szinte nem képes. Fizetett ápolónő pénzért hű 
nem lehet, ez mindenki előtt világos. P^mberi vonzalma-
kon alapuló hűség az emberi vozalmak ingadozó volta 
miatt szintén ingadozó. Ez is világos. Oh, ha megértené 
a mai kor hideg gyermeke, ezen tülekedő világ számító 
és szerencsétlen polgára, mi az, hűnek lenni egy meg-
változhatatlan, mindörökké hű ideálhoz és az ő iránta 
való hűségből hűnek lenni embertársaink segítésében! 
Oh, bethesdai testvérek, ha a világ belelátna lelketek 
titkos kamráiba, a hol ez a hűség lakozik, lelketek tit-
kos műhelyébe, a hol ebből a hűségből élő és meleg 
segítség terem és táplálkozik a szenvedő ember javára! 

Azt mondtam, hogy a jó ápolás harmadik feltétele 
a kisugárzó öröm és vigasztalás. Az, hogy az ápolás ne 
merüljön ki a hőmérőzésben, az orvosság gépies beadá-
sában, hanem tudjon a beteg csüggeteg lelkivilágára is 
hatni, tudjon derűt, reménységet árasztani a homályos 
szobába és lélekbe, tudjon a beteg kedélyvilága köré 
napsugarat, melegséget varázsolni, tudjon e szomorú 
földre egy kis tiszta eget hozni. Oh, ez nagy művészet! 
Nem csoda, ha erre nem sokan képesek! Ilyen örömet, 
ilyen derűt, ilyen vigasztalást csak az áraszthat betegére, 
kinek magának is van belőle. De vájjon hol kapni ezt 
a mai világ sivár útjain ? Távol áll tőlem, hogy e helyen 
a keresztyénség benső értéke, örök igazságai felett akar-
nék vitatkozni. De hogy mint lelket derítő, nemesítő, az 
életet ezer finom örömmel beszövögető művészet, a ke-

resztyénség egyetlen a maga nemében, a felett, azt 
hiszem nem lehet vitatkozni! A világ anyagi örömei le-
hetnek erőteljesebbek, mindenesetre hangosabbak, de 
semmiesetre sem oly igazán finomak, oly igazán művé-
sziek, mint a keresztyén lélek tisztább örömei és min-
denek fölött, semmiesetre sem betegnek valók! Vitáz-
hatnak affelől a tudósok, hogy igazak-e a keresztyén-
ségnek az örökkévalóságról hirdetett tanai, de arról nem 
lehet vitatkozni, hogy az örökkévalóság küszöbén ülő 
betegnek legmegfelelőbb öröm, legtalálóbb vigasztalás 
az, a melyik az örökkévalóságból csillan át szívébe! 
Nem illúzió, de bár mondják a tudósok, hogy az, mégis 
örömet kelt és mégis vigasztal, sőt a legigazabb örömet 
kelti és a legstílszerűbben vigasztal. Az öröm és a vigasz-
talás művészetének mindenesetre a legtökéletesebbje. 
Lelki világuknak az örökkévalósághoz való különös vi-
szonyánál fogva, a mi kórházunk testvérei pazar kézzel 
onthatják ezt az örömet, ezt a vigasztalást és valóban mű-
vészi fokra emelhetik ezt a művészetet! 

Végignézve testvéreink során és munkáján, lehe-
tetlen itt is meg nem állapítani a fokozatos fejlődést 
ezen lezajlott félszázad alatt. A hogyan az orvosi munka, 
a gyógyítás művészete fejlődött ebben az egyszerű, öreg-
házban, úgy fejlődött az ápolás művészete is. Es a hogy 
az orvosi munkára, tudásra nézve kívánjuk, hogy mindig 
lépést tartva a tudománnyal, sőt zsenialitásában minél 
többször megelőzve azt, minél magasabb fokra hágjon, 
úgy kívánjuk testvéreink ápolóművészetére nézve is, hogy 
az mindig tökéletesebb és tökéletesebb legyen, ügyes-
ségben, hűségben és vigasztalásban egyaránt. 

Az Isten is így akarja ezt. Czélját elérni két nagy-
szerű fénytörőlencsét adott nekünk. Az egyiket az orvos, 
a másikat hű lelkészünk tartja kezében. Mindkettő az 
örökkévalóságnak a végtelenből ránk vetített fényét 
gyűjti össze egy közös gyújtópontba. Es e közös gyújtó-
pontban, fényárban és melegségben fíirödve, végzik nagy-
szőrű munkájukat testvéreink és pihennek betegeink. És 
ily isteni fényözönben hogyne lenne boldogság az élet 
és gyógyulás a betegség? 

A világ kritizálhat. Gáncsolhatja esetleg orvosaink 
tudását vagy munkáját, testvéreink ügyességét vagy 
szeretetét; mi érezzük, hogy reánk az örökkévaló menny 
fénvözöne hull és ez nekünk épen elég! 

Dr. Thály Lóránt, 
a Bethesda igazgatóorvosa. 

A MI ÜGYÜNK. 

Lapunk mostani összes számaihoz utalványo-
kat mellékeltünk. Kérjük lapunk előfizetőit és 
mindazokat, a kiknek lapunkat küldjük, hogy úgy 
az esetleges hátralékokat, mint a jövő évi előfize-
tési díjat mielőbb beküldeni szíveskedjenek. Saj-
nos, sokan vannak, a kik nem méltányolják la-
punk nehéz helyzetét. 

Szövetségünk januári koiiferencziája. A január 
hó 16 19-ig a budapesti theologia dísztermében tartandó 



konferencziáink d. e. 9 órakor kezdődnek áhítattal. Utána 
7a10—V* 11-ig lesznek az első előadások, a melyeket 
7*11—11-íg hozzászólások követnek. Negyedórai szünet 
után 7412—1/4l-ig: legyenek a második előadások, a melye-
ket x/41—-3/4l-ig ismét hozzászólások követnek. D. u. 
5—3/46-ig sorozatos előadások lesznek a Biblia magya-
rázata köréből. Negyedórai szünet után kezdődnek az esti 
tanácskozások, a melyek 6—8-ig tartanak s a melyek 
szintén két-két kérdést ölelnek föl, így mindegyiknél az 
előadásra és a hozzászólásokra 1—1 óra jut. 

A délelőtti első előadások tárgyai: 16-án: A kál-
vinizmus és a modern gondolkozás. 17-én: Miért nincse-
nek igazi kálvinistáink ? 18-án: Kálvinista öntudat és 
életprogramm. A második előadások tárgyai: 16-án : Temp-
lomi éneklésünk és az új énekeskönyv. 17-én: Katonáink 
lelki gondozása hazulról. 18-án: A diakonisszák szerepe 
a háború után. 

Az első este, 16-án 6-tól Szövetségünk közgyűlése lesz 
a Kálvin-téri templomban, istentisztelettel kapcsolatban. 
A második esti, 17-iki gyűlés témái: 6—7-ig: Mily misz-
szió vár az erdélyi ref. egyházra a háború után? 7— 8-ig: 
Híveink theologiai nevelése. A harmadik esti, 18-iki gyű-
lés tárgyai: 6—7-ig: Az úrvacsorai kehely kérdése. 
7—8-ig: Küzdelem a fertőző nemi betegségek ellen. 

A január 19-én kizárólag a lelkészek számára tar-
tandó összejöveteleink témái: d. e. 7 210—11-ig: A szek-
ták keletkezésének okai. V4I2—3 /4 l- ig: Hogyan véde-
kezzünk a szekták ellen? Este 6—7-ig: Mikre van a 
lelkipásztoroknak leginkább szüksége ? 7—:i/48-ig: Hogyan 
toborozzunk jó lelkipásztorokat? 3/48—8-ig: Befejező 
rövid áhítat. 

Az előadók neveit Lapunk legközelebbi számában 
közöljük. Jelentkezések január hó 10-ig küldendők a K. 
Sz. titkári hivatalához (Budapest, IX., Ráday-u. 28). 

IRODALOM. 
A Keresztyén Lelkipásztor gyakorlati és belmisz-

sziói havi folyóirat Nyáry Pál pécsi ref. lelkész szer-
kesztésében a deczemberi számmal zárta le I. évfolyamát. 
A mellékelt tartalomjegyzékből is látjuk, hogy milyen 
értékes eszméitető czikkekkel gazdagították belmissziói 
irodalmunkat a folyóirat buzgó munkatársai. A mostani, 
deczemberi száma a következő tartalommal jelent meg: 
A jászol és a kereszt. Fabricius. A háború kártékony 
hatása a családi élet tisztaságára. Marjay Károly mező-
túri ref. lelkész. Mit tehetünk a Bethesdáért és a diako-
nissza ügyért ? Benkő Viktor. Paraenesis. Gombos Fe-
rencz. Az üdvösség útja. Modersohn Ernő. Apróságok. 
Erzsike álma. If j . Benkő István rákospalotai ref. lelkész. 
Beszédvázlatok. Irodalom. Életnek vize. Élet országútjá-
róL Magunkról. A folyóirat meleg pártfogásra érdemes. 
Előfizetési ára egész évre 6 K. 

Templomi hangok emberek királyáról — királyi 
emberről a czíme annak a füzetnek, a mely Haypál 
Benő lelkésznek azokat a szép imáit és beszédét fog-
lalja magában, a melyeket uov. 30-án a budai templom-
ban mondott. A Nagypénteki Ref. Társaság adta ki ezt 
a füzetet. A befolyó jövedelmet a Társaság a katonák 
vallásos czéljaira adja. 

Lukácsy Imre: Egyházi beszédek. II. kötet. A ki-
váló nevű szerző, néhány évvel ezelőtt megjelent első 
kötete után, a mostani karácsonyi könyvpiaczra adta ki 
egyházi beszédeinek második kötetét. Az ő munkássága 
tehát nem pihen. Mint kiváló gyakorló lelkész, szorgal-
masan készül beszédeire, melyeket — mint az Előszó-
ban írja — a legapróbb részletekig, jó lelkiismerettel 

kidolgoz. Új kötetének forgatása után jó lélekkel bizony-
ságot tehetünk arról, hogy szerző kiváló nagy gondot 
fordít szószékére; sohasem akar gyülekezete egyszerű 
tagjainak alacsonyabb szárnyalású lelki világába tört 
szárnyakkal aláereszkedni, inkább hallgatóit igyekszik a 
maga tisztultabb világába fölemelni. Tiszteletreméltó állás-
pont, a melyet nem tudunk eléggé ajánlani lelkésztest-
véreinknek ! És ugyanakkor ugyanazzal a meleg rokon-
szenvvel ajánljuk a Lukácsy Imre ú j kötetét. A gondo-
latmenet és kidolgozás szabatossága és finomsága, mely 
e kötetből felénk sugárzik: újabb babérokat fog szerezni 
a szerzőnek. Mondanunk sem kell, hogy a kötet tartalma 
változatos; körülbelül végigkíséri az egész egyházi évet; 
bőven találunk benne háborús vonatkozású beszédeket, 
sőt alkalmi (leik. értekezleti, beiktató stb.) beszédeket is. 
A csinosan kiállított, 225 oldalra terjedő vastag kötet a 
Hoffniann és Kronovitz debreczeni nyomdájában készült 
s ugyanannak könyvkiadóhivatalában kapható (kötve 6 K 
50 fillér, fűzve 4 K 50 fillér). 

Az Ébresztő deczember havi száma a következő 
gazdag, értékes tartalommal jelent meg: Tisztességtétel. 
Irta Marjay Károly. Mi — liberálisok vagyunk. írta Me-
gyeresy Béla. A hóember. Vers. I r ta : Szilágyi Dezső. 
Karácsonyi ének. Elbeszélés. írta Pásztor József. Éb-
resztő. írta Lampérth 'Géza. Vacsora után. Vers. írta 
Zilahy Lajos. A nép fölemelkedése. írta Por. A bűvös 
kulcs. Elbeszélés. Irta Muraközy Gyula. Zboró — Deb-
reczenfalván. Vers. írta Baja Mihály. A magyar nemes 
testőrségről. írta Krónikás. Primitív igazságok. írta Szem. 
Legszebb dísz a karácsonyfán. Elbeszélés. írta lengyel 
Gyula. Szemle. Oh győzelem ! Vers. írta Osváth Eszter. 
Riport. í r ta : (m. gy.) Magyar advent. Irta Várszegi. Hírek. 
Hirdetések 

Ifjúsági színjátékok. Többnyire a háború adja 
meg tárgyát annak az öt műkedvelő, ifjúsági és iskolai 
előadásra szánt színdarabnak, mely most, mint az „Ifjú-
sági színjátékok" első sorozata jelent meg. A színdara-
bok könnyen, hatásosan adhatók elő, tiszta erkölcsi s 
komoly hazafias szellemben vannak megírva s így külö-
nösen háborús czélra rendezett ünnepekre nagyon alkal-
masak. Az „Ifjúsági színjátékok" első sorozatában a kö-
vetkező színdarabok jelentek meg: Benedek Marczel: 
Elnökválság. Lampérth Géza : Rákóczi lobogója. Lengyel 
Laura : Teréz néni. Pásztor József: A hadiárvák. A Kár-
pátokban. Az „Ifjúsági színjátékok"-at Pásztor József 
szerkeszti s a Légrádv Testvérek czég kiadásában jelen-
nek meg. Egy-egy színdarab ára 80 fillér és kapható 
minden könyvkereskedésben. 

EGYHÁZ. 

Lapunk olvasóinak boldog karácsonyi ünnep-
lést kívánunk! 

Új egyházmegyei tanácsbírák. Az alsóbaranya-
bács-szlavóniai ref. egyházmegyébe Arany Gusztáv pa-
cséri és Vargha Zsigmond mohácsi lelkészek választat-
tak meg tanácsbírákká. 

Új tábori lelkész. A hadügyminiszter Kállay Kál-
mán volt bukaresti ref. lelkészt tábori lelkésznek nevezte 
ki Bécsbe. Kállay a nagykövet vonatán hagyta el a 
háború kitörésekor Bukarestet. 

A lelkészek nyugtái. Az 1916: XXVII. t.-cz. és 
az erre vonatkozó 135,800. sz. pénzügyminiszteri rende-
let 1. pontjának utolsó bekezdése szerint a ,,közszolgá-
latbanlévők a békekötéstől számított két évig a régi 



bélyegfokozat szerint tartoznak nyugtáikat felbélyegezni. 
Közszolgálatban lévőknek tekintetnek a felekezeti taná-
rok, tanítók és óvónők; a lelkészek azonban már az új 
illetéki fokozatok szerint kötelesek nyugtáikat bélyeggel 
ellátni. 

Drágasági pótlék. A komáromi ref. egyház összes 
tisztviselőinek 2070-os drágasági pótlékot szavazott meg. 
Németh István püspök a reá eső 800 K-t 200 K-val ki-
egészítve jótékony czélra adta. 

A Budapest III. kerületi Katona-Otthon f. hó 
20-án tartotta 3-ik adventi esti istentiszteletét a követ-
kező renddel: Felálló ének: 53. dics. 4 vers. Főének: 
53. dics. 1., 2. vers. Riemenschneider: Meditatio, orgonán 
előadta Árokháty Béla ref. theologus. Imádkozott és bibliát 
olvasott: Kálmán Farkas titkár. Árokháty: Templomi ének, 
énekelte Berkes Biri, orgonán kísérte Árokháty Béla. 
Prédikált: Kontra Aladár, lelkész. Végének: 54. dics. 
5. vers. 

A nagykörösi re f . egyháztanács az V-ik hadiköl-
csönre 100,000 koronát jegyzett. Ezzel együtt az öt ki-
bocsátáskor 600,000 koronát jegyzett az egyházi és iskolai 
alapokból, az igazgatói kezelés alatt álló alapokból pedig 
52,000 korona hadikölcsönjegyzés történt. 

A beregi ref. egyházmegye lelkészegyesülete e hó 
13-án tartott gyűlésére az egyesület elnöksége meghívta 
Szövetségünk utazó-titkárát, a ki arról a kérdésről tartott 
előadást, hogy miért szükséges a magyar kálvinisták tár-
sadalmi tömörülése ? Előadása keretében ismertette a 
Kálvin-Szövetség munkáját és törekvéseit. Hogy ügyün-
ket megértő rokonszenv és atyafiságos együttérzés fogadta, 
ennek tanúbizonysága az, hogy a gyűlésnek csaknem 
minden tagja belépett Szövetségünk tagjai sorába. Jól 
megérdemlett érdeklődést váltott ki Benkö Viktornak, a 
Bethesda titkárának előadása is, amelyet az általa kép-
viselt ügy czéljaira tett tekintélyes adományokkal is 
honorálni igyekezett a hallgatóság. Hogy miképen lehet 
az egyesület gyűléseit a hitbeli épülés szolgálatába állí-
tani, erről a kérdésről Szabó Zoltán bilkei lelkész tartott 
beható értekezést, a mely fölött tanulságos eszmecsere 
indult meg. Foglalkozott a gyűlés a pesti egyházmegyének 
az egységes liturgia ügyében tett átiratával és magáévá 
tette annak álláspontját. 

Az erdélyrészi menekült lelkészek visszaszállítá-
sánál megtörtént az a méltánytalanság, hogy míg a leg-
alsóbbrendű állami hivatalnokok is II. osztályon utaztak, 
addig a ref. lelkészeket III. kocs osztályon szállították. 
E miatt a Kálvin-Szövetség elnöksége felterjesztést inté-
zett a kereskedelemügyi miniszterhez, a ki azt áttette a 
belügyminiszterhez. Felterjesztésünkre a következő válasz 
érkezett: ,,A Máv. II. kocsiosztályának használatára azok 
a menekültek jogosultak, a kik erre intelligencziájuknál 
fogva igényt tarthatnak. A református lelkészek ebbe a 
kategóriába tartozván, így elutazásukkor az állomásfőnök-
től mindig jogosan követelhetik a II. osztályon való uta-
zásra jogosító jegy kiadását". 

A Statisztikai Havi Közlemények szeptemberi 
füzetében közölt adatok szerint a magyar birodalomban 
a jelzett hónapban mindössze 4338 házasság (1000 lé-
lekre 2'570) köttetett. Született élve 25,866 (1000 lélekre 
14'7°/0). Meghalt, a katonákat nem számítva: 28,552 
(1000 lélekre 16'2°/0)- A fogyás perczentben 1 '5%. — 
A kimutatásból 9 erdélyi vármegye adatai hiányoznak. 

ISKOLA. 

Az Országos Református Tanáregyesület igaz-
gatósági gyűlése. A Református Tanáregyesület igazga-
tósága gyűlést tartott f. évi deczember 17-én Debreczen-
ben. Miután Dóczi Imre elnök a gyűlést megnyitotta, 
napirend előtt szót kért S. Szabó József alelnök és az 
igazgatóság nevében a leg'szívesebb szavakkal üdvözölte 
az elnököt tanügyi közszolgálatának 40-ik évfordulója 
alkalmából. Elmondotta, hogy nem ilyen szűk, hanem 
szélesebb körben és ünnepélyesebb formában óhajtotta 
az egyesület ragaszkodását, háláját, tiszteletét és elisme-
rését kifejezni sokérdemű elnöke iránt, de a közbejött 
országos gyász, trónváltozás, egyéb körülmények s ezek 
főzött a közlekedési nehézségek miatt is, az elnök ki-
fejezett kívánságára, kénytelen volt az igazgatóság a 
tervezett jubileumi ünnepélyről lemondani. Méltatta továbbá 
az elnöknek az egyesület életében kifejtett nagy tevé-
kenységét, elért sikereit; rámutatott egyéniségének és 
munkásságának országos jelentőségére, de főként a refor-
mátus tanügy történetében kimagasló alakjára, irányító 
pedagógiai elveire, a református tanári állás erkölcsi 
és anyagi emelése körül kifejtett, eredményes fáradozá-
saira s az iskolák fejlesztése, berendezése és kor szerinti 
reformja érdekében tett nagyarányú működésére. Dóczi 
Imre meghatottan köszönte meg a meleg üdvözlést, mely 
neki rendkívül jól esett, mert semmit sem becsül na-
gyobbra, mint a munkatársak részéről jövő megtisztel-
tetést és elismerést. Önérzettel vallotta be, hogy teljes 
erejével igyekezett elvégezni a reábízott teendőket. Tudja, 
hogy nem ért el mindent, a mit akart, de ismeri a pro-
pertiusi közmondást i s : in magnis et voluisse sat est. 
A miket az üdvözlő szónok neki tulajdonított, azokat 
tulaj donképen csak a felújult kálvinista tanári közszellem 
hozta létre, ő csak részes, közremunkáló volt azokban. 
Ó is, mint Themistokles Miltiadest, úgy bámulta a nagy 
elődöket s azok erényeinek követésével igyekezett hazá-
ját és egyházát szolgálni. Nem kérkedik vele, mikor azt 
mondja, hogy az országos ref. tanáregyesület megalakí-
tása s ebben a tanári közszellem megteremtése mintegy 
három évtizeddel ezelőtt az akkori tanári generácziónak 
egyik legnagyobb érdeme. Ez egyesület fenntartása s a 
közszellem erősítése az ifjabb tanári nemzedékre vár, 
mely el sem tudja gondolni, hogy csak az ő kezdő tanári 
működése idején is anyagi dotácziókban mily szegényes 
volt a ref. tanári állás. Törekedett buzgó társainak segít-



ségével a tanári állást erkölcsileg és anyagilag is maga-
sabb fokra emelni. Felemelő érzéssel nyilváníthatja ki, 
hogy az állami íizétéskiegészítés liberális megoldása s 
más anyagi előnyök megszerzése körül tanáregyesületünk-
nek eltagadl)atatlan érdemei vannak. 0 társaival együtt 
lerakta az alapokat, melyekre a következő nemzedék 
bízvást építtet. Nyugodtan tekint vissza a múltra s biza-
lommal a jövőbe. — A gyűlésnek ezen ünnepélyes moz-
zanata után napirendre került az erdélyi menekült taná-
rok segélyezésének ügye. Újabban ismét egy nehéz szük-
ségben lévő sepsiszentgyörgyi tanár fordult segélyért az 
egyesülethez, mely 200 koronát szavazott meg részére; 
ezzel együtt „Az Est"-tői küldött segélyösszeggel, 1400 
koronát fordított az egyesület a menekült tanárok meg-
segítésére. -— Az V-ik 'hadikölcsönte 5000 koronát jegy-
zett az egyesület nevében az igazgatóság. Most már az 
egyesületnek 40 ezer korona haflikölCsönjegyzése van. — 
A ref. tanári státus újabb harmadolása tárgyában kér-
vényt nyújtott be az igazgatóság a közoktatási kormány-
hoz, melynél az elnök személyesen is jár t ebben az 
ügyben, de ott azt az informácziót szerezte, hogy a jövő 
1917. évi harmadolás, a politikai viszonyok miatt, nem 
bizonyos. Kedvezőtlen tájékoztatást kapott a nyugdíjas 
tanárok hadisegélye tárgyában is. A kormány még a saját 
nyugdíjazott alkalmazottait sem részesíti eddig hadisegély-
ben s így a mi fölterjesztendő kérvényünknek ezidő-
szerint sikere nem lenne. Az igazgatóság tehát egyelőre 
nem tesz fölterjesztést ebben az ügyben. — Szóba ke-
rült a gyűlésen ismételten a nagyon hiányzó prot. ifjú-
sági lap dolga is. E téren még mindig csak a jóakaratú 
kísérletezés terén vagyunk. Az egyesület közremunkálás-
ért fordult a Magyar Prot. Irodalmi Társasághoz és a 
Kálvin-Szövetséghez, de eddig még választ nem kapott. 
Az igazgatóság ez ügyben még az Országos Református 
Lelkészégyesületet is megkeresi. — Dóczi Imre elnök 
jubileumával kapcsolatban kimondta az igazgatóság, hogy 
az ebből az alkalomból kiadandó emlékkönyvbe, az üdvözlő 
beszédeken és az elnök közgyűléseket megnyitó beszé-
dein kívül, fölveszi még a jubiláns pedagógiai dolgoza-
taiból és előadásaiból azokat, a melyek a hazai és refor-
mátus tanügy fontosabb kérdéseivel foglalkoznak. Külön 
levélben üdvözölte az elnököt az Orsz. Kath.Tanáregyesület, 
a zilahi ref. Wesselényi kollégium tanárkara és néhány meleg 
szóval a sárospataki főiskola közigazgatója, bejelentvén, 
hogy díszes deputácziót küld a főiskola a jubileumi 
ünnepre, mely azonban, mint feljebb említve volt, elmaradt. 

A budapesti theol. akadémia hallgatói B. Pap 
István tanár vezetésével f. hó 16-án d. u. meglátogatták 
a Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület család-utczai hadi-
kórházát és míg ott egyrészt a betegek lelki gondozását 
illetőleg alkalmuk nyílt okulást nyerni, másrészt a bete-
geknek is sikerült egy kedves, hangulatos, szórakoztató 
órát szerezniük. Tanáruk meleghangú beszédben szere-
tettel köszöntötte a kórház lakóit, bemutatta a látogató 
társaságot és elmondta jövetelük czélját, majd a theolo-
gusok énekükkel, szavalatukkal gyönyörködtették a bete-
geket és műsorukat különösen Berkes Biri operai művész-
növendék szép énekeivel és Kálmán Farkas, óbudai h. 
lelkész magyar nótáival tették változatosan gazdaggá. A 
kórház igazgatója, id. Vidor János köszönte meg a láto-
gatást és kérte továbbra is az imádságos érdeklődést, 
ez igazán jótékony nemcsak testi, hanem lelki üdülést 
is nyújtó kórház iránt. (~V-) 

A főgimnáziumi tanárok fiai — a presbitérium 
méltányos határozata következtében — ezen iskolai évtől 
kezdve a nagykőrösi főgimnáziumban a tandíjfizetés alól 
mentesek. 

A nagykőrösi főgimnázium és képezde tanárai-
nak lakbérét a fenntartó testület olyképen rendezte, hogy 
a jövő év január 1-től kezdve ugyanannyi lakbért kap-
nak, mint az állami tisztviselők.' 

GYASZROVAT. 
Szitha József szamosberczi lelkész életének 41-ik 

évében hosszú szenvedés után elhunyt. 
Ménhárt Mihály tiszakálmánfalvai ev. lelkész éle-

tének 53-ik évében meghalt, 
LŐrincz János merészpataki ev. lelkész 56 éves 

korában meghalt. 
Margocsy Kálmán nyug. ev. lelkész, a dunaegy-

házi ev. gyülekezet 40 éven át volt lelkésze, elhunyt. 
László Gyula Sándor faddi református tanító 19 

éves korában elhunyt. 
Áldott legyen emlékezete! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K, L. Örülünk, hogy annyian méltányolják dr. Pr. P. köz-

leményeit az áldott emlékű professzorról, a melyeket annyi gond-
dal és szeretettel ír. Különlenyomatban is megjelen. Előtizetése 
1916 okt. l-ig van rendezve. — Dr . K. A. Köszönet, jön. - Sz. 
M. E. Mindkettőre sor keriil. Szíves üdvözlet. Az adományok-
ról jövő számban. 

Felelős szerkesztő : B. Pap I s tván . 

HIRDETESEK. 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É SZÁLIvÓ 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában. A mult évben ú jonnan épül* minden modern 
kényelemmel felszerel t ha temele tes h á z z a l b ő v ü l t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

CSUHA ANDRÁS Í Í K 1 5 
BUDAPEST,. IX., RÁDAT-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

3 — b koroáns havi részlettörlesztéssel szállítom a következő 
könyveket teljesen új állapotban, díszes és tartós bekötésben; 

K Havi részlet K 
.Jókai Mór munkái. 50 kötet 240.—r 5.— 
Magyar Regényírók. Szerk. Mikszáth Kál-

mán. 30 kötet 180.— 4 — 
Földrajzi Társaság Könyvtára. 12 kötet . í)í).50 3.— 
Egyetemes irodalomtörténet . Szerk. Hein-

rich Gusztáv. 5 kötet 120.— 4-.— 
Nagy Képes Világtörténet. Szerk Marczali 

Henrik. 12 kötet 192.— 5.— 
Kogutovicz-féle te l jes földrajz i és törté-

nelmi atlasz 30.— 3 — 

A könyveket a fizetés előtt egyszerre és azonnal szállítom. 

Gendischer M. Budapest VI!., Öv-u. 183. 
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Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a hívek és a tanítványaik között az ® 
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E B R E S Z T O 
képes keresztyén szépirodalmi, csa-
ládi és ifjúsági havi folyóiratot. 

• Szerkeszti: 
M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 4 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. 
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!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ara K 

Hitünk hősei a XVI. században. írta dr. Pruzsinszky 
Pál 3.— 

Akarsz-e d iadalmaskodni . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A val lás élete. írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
211. Az az egy is elesett . Irta Kiss Géza —.10 
212. Izsák. Irta Bitay Béla —.10 
213. A hatpecsétes könyv. Irta Bitay Béla —.10 
214. Élet a halálban. Irta Marjay Károly —.10 
21*1. Napóleon vallástétele. Irta Marjay Károly —.10 
216. Husz János. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
217. A hazai föld. Irta Lengyel Gyula —.10 
218. Jancsi . Irta Losonczy Lajos - .10 
219. Ács Jancsi. Irta Szabó Miklós - . 1 0 
220. Hermán Ottó. Irta Gönczy Miklós —.10 
221. Nagy idők ösvényén. Irta Sántha Károly —.10 
222. Ének a szeretetről . Irta Sárándy István — 10 
2Z\ Az apák eszik meg az egrest . Irta Babay Kálmán —.10 
224. mit nem vehet el senki. Irta Moravcsik Gyuláné - . 1 0 
22í. A szeretet fája. Irta Csite Károly —.10 
226. Csaták tüzében, Isten kezében. Irta Kövy Árpád —.10 
227. Megtalálta a szívét. Irta Dessewffy Berta —.10 
228. A m i Istenünk beszéde megmarad örökké. Irta Kiss Samu - .10 
229. Szabad az Isten mindnyájunkkal. Irta Lengyel Gyula.. .. - .10 
230. A be lmissz ió atyja. Irta báró Podmaniczky Pál —.10 
A nagytiszteletű Lelkész és igen tisztelt Tanító urak szíves figyelmébe 

ajánljuk a kiadásunkban megjelenő 

„ R E F O R M Á T U S É N E H E S K Ö N Y V ' - E T 
(úgynevezett BUDAPESTI ZSOLTÁRT). 

Kapható kis és nagy alakban, különfele egyszerű és díszesebb kötésben, 
1.10—28 K-ig. Különösen ajánljuk a közkedveltségnek örvendő, a hábo-
rús viszonyok és anyaghiány ellenére néhány száz példányban megszer-
zett f ehér és fekete ce l lu lö ldkötésű kis alakú énekeskönyvet, mely-

nek ára pé ldányonkint 6'5Q K- — Szíves megrendeléseket kér 

tlornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., flkadémia-utcza 4. sz. 

Legkedveltebb háborús imádságoskönyv. 
Rövid idő a l a t t 1 0 - i k bőví tet t k iadásban je lent meg 

Szolnoky Gerzson 
H á b o r ú s idők i m á d s á g o s k ö n y v e 
hadbavonultak és azok családja számára. 
A gyönyörű költői szép nyelven, mélységes á h í t a t t a l , 
rendkívül körü l tek in tő gondossággal megí r t imádsá-
goskönyv messze, magasan kiemelkedik minden ed-
digelé megje lent ilyen i r á n y ú m u n k a f e l e t t és meg-
nyug ta tóan elégít i ki minden i r á n y b a n a k ívána lma-
ka t . — Tartalmaz: A háború minden viszonyára alkalmas 
14 hétköznapi és vasárnapi, 16 hadbavonultak, 25 hadba-
vonultakért mondandó imádságot, 9 hadbavonultak elhalt 
hozzátartozóikért és elesett hadbavonultakért mondandó 
imádságot, zsoltárokat és dicséreteket. Tisztelettel kérjük a 
nagytiszteletű lelkészi kart, hogy ezen kiváló és hézagpótló 
imakönyvre a hivek ügyeimét felhívni kegyeskedjenek. — 
A most már kibőví te t t , 176 o lda l ra t e r j edő 12l/a X 8 cm. 
nagyságú, zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti 
á r a díszes vászonkötésben 120 K, 10 drb véte lnél 
ÍM; f , 25 drb vételnél 9 0 f , 50 drb vételnél 84 f, 100 
drb vételnél 78 f, 500 d rb vételnél 72 f, 1000 drb vétel-
nél 65 f. Portóra egyes pél lányok megrendelésénél, ha a 
pénz előre küldetik, 10 fill. küldendő. — Megrendelhető: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhivatalában 

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 

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. 



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

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmóniumok 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maoíai — villamos erőre barendezett — hangszergyár-
O T n t A J A P O r n l C8.ésklr.;:udvar! hangsrergy^ros, 

i i l l S f I I a l a m - k , r zene-akadémia, szin-
V I U V V n y U b l i l U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u. 5. sz. Gyár: Ontőház-u. 2 . sz, 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű össze6-
húros-, vonós- és fúvo-kaugszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangíokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sukkal jobb, erősei>b és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r ó - \ 
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

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

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 

= = = = = és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 8 0 . 

G A Z B A K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott ! 9 0 0 - b a n . Igazga tóság : 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és. 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í j a rányukban 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540'— K 
Díjtartalékok és díjátvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,98031 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786 53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban 16.061,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban 7.832,000-— K 
Biztosított érték tűzben 1915. évben 1000.000,000 — K 

„ jégben „ „ . 88.450',000 •— K 
Életüzlet állománya 19.200,505— K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - T á r s u l a t B u d a p e s t , IX . , 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig te r jedő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizosí tási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

ÚJDONSÁGOK! 
IV. 'Károly király koronázására 
elő- és títóíma, egyházi beszéd 

Á r a 8 0 fillér 

(Bélyegekben 90 fillér küldendő be) 

Nemes ösvényeken 
Ifjúsági írat. Kiadta a M. P. I* T . 

Szerkesztette: Raffay Sándor 

Ara 5 korona 

Fosdíck—Víctor J. i f j . 

Az imádság értelme 
Ára 4 korona 

Ismét kapható ÍOOO-nél több képpel 

Képes S^ent Biblia 
Ára 35 korona 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3, szám. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 5 3 9 6 . 



PROTESTÁNS 

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 PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr.f 
Sebestyén Jenő 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 . Vezé rcz ikk : Búcsúzás, p. — K r ó n i k a : Királynapok. — T á r e z a : Farkas József emlékezete. XV. Dr. Pruzsinszky 
Pál. — B e l f ö l d : Kettős papság Kecskeméten. Dr. Kováts Andor. — A mi ü g y ü n k : A Kálvin-Szövetség január 
16—19-iki konferencziájának programmja. k. — Egyház . — H i r d e t é s e k . 

BÚCSÚZÁS. 
Lapunknak ezzel a számával veszünk búcsút az ó-esz-

tendőtől, a mely két elődjével együtt olyan gazdag volt 
szenvedésben és megpróbáltatásban. Nem óhaj t juk visz-
szatértét; jó, hogy elmúlt és hogy minden baj, csapás mel-
lett, a mely napjai folyamán reánk zúdult, mégis elmond-
hatjuk : jó, hogy így mult el, hogy nem hozott még na-
gyobb veszedelmet reánk, egyházunkra, hazánkra. Úsz-
tunk az aggodalmak, siralmak árjaiban, sokszor a két-
ségeskedés és csüggedéstől lankadó erőkkel, de most 
íme hálatelt szívvel mondhatjuk, hogy Az, a kiben eleitől 
fogva bíztunk, reménykedtünk, megújította és aczélozta 
karjainkat és kegyelmet kegyelemre adott a nehéz küz-
delemben. 

Nem lehet feladatunk, hogy összehasonlítsuk a mai 
helyzetet azzal, a melyben ennek, a most már távozó 
évnek beköszöntével voltunk, elég, ha felemelő érzések 
között rámutathatunk arra, hogy hazánk szent földjét 
nem tapodják sehol ragadozó farkasokként reánk törő 
ellenségeink lábai és így azzal a reménységgel léphet-
jük át ennek az ó-évnek mesgyéjét, hogy a könnynek és 
vérnek elfolyó özöne nem volt hiábavaló és az Úrnak 
jobb keze továbbra hatalmasan cselekszik mi velünk. 

De hálával kell gondolnunk arra is, hogy egyhá-
zunk ós iskoláink az elmúlt zivataros esztendőben is a 
legnagyobb részben teljesíthették Istentől rá juk bízott nagy 
feladatukat úgy az itthon lévőkkel, mint a távoliakkal 
szemben. 

Voltak egyházunknak súlyos veszteségei és pedig 
nemcsak azokra gondolunk, a kik vezetőhelyekről távoz-
tak el körünkből, hanem gondolunk a „névtelenek" ezreire, 
a kik a nagy kötelességteljesítés mezején adták életüket 
érettünk, a jeltelen és tömegsírok lakóira. Gondolunk 
azokra, a kik sorainkból most hiányoznak és a kik most 
ezen az évfordulón olyan remegő szívvel vár ják a nagy, 
nékik szabadságot, édes viszontlátást jelentő fordulatot. 

Nem is tudjuk még kellőleg megítélni, mérlegelni, 

hogy mit jelent reánk nézve az elmúlt év, a nyereség-
veszteségszámlákon most még nagy zűrzavarban kérdő-
jelekként állanak előttünk ezeknek adatai. De mégis 
vannak jelek, a melyek sok helyen ébredő, tisztuló életre, 
nagyobb munkakedvre, az egyház iránti áldozatosabb sze-
retetre adnak reménységet. Hiszen oly sokszor és sok-
féleképen lett igénybe véve hiveink áldozatkészsége. De, 
a mint ezt az év folyamán annyiszor megjelent külön-
böző kimutatások is igazolják, a nehéz helyzet szülte 
bajok leküzdésére, a sebek gyógyítására a gazdagok ado-
mányai mellett nem hiányoztak a szegények fillérei sem. 
Buzdító kilátás, hogy a jótéteményekben nem restülünk 
meg akkor sem, ha majd a nagy számbavétel után sor 
kerül a romok és roncsok megépítésére. 

A mi már közelebbről a mi dolgainkat illeti, most 
az év zárultával hálával kell gondolnunk arra, hogy Szö-
vetségünk a nagy akadályok daczára kivehette a maga 
szerény részét abból a munkából, a mely egyházi életünk 
felfrissítését tűzte ki czéljául. Voltak alkalmak nemes 
reménységekre jogosító, a meg- és együttérzést munkáló 
kezdeményezésekre és szolgálatokra. Lapunk is, a mely 
életének második fordulójában egyfolytában 59 éven át 
volt nagy idők tanuja, üdvös reformokat előkészítő esz-
mék hordozója és hírnöke, átélte az újabb nagy próbaesz-
tendőt és most a búcsúzáskor azzal a reménnyel megy át 
életének hatodik évtizedébe, hogy mint eddig, úgy ezután 
is lesz alkalma és ereje szolgálni azokért a nemes czé-
lokért, a melyek után való törekvés életre hívta és fenn-
maradását annyi évtizeden át lehetővé tette. 

p. 

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

Szövetség titkári irodájában (IX. ker., Ráday-
utcza 28. szám). 



KRÓNIKA. 

Királynapok. 

Emlékezetes, mozgalmas hét volt a távozó évnek 
utolsó hete. Rég nem látott fény és pompa, mostanában 
már szokatlan örömujjongások színhelye volt, zászló-
díszbe öltözött szék- és fővárosunk. Királynapok voltak. 
Egy hónappal a nagy nemzeti gyász napjai után vonult 
be az ifjú királyi pár, fényes kíséretével a nagyszerű és 
oly sokszor üresen álló várba. A kik tanúi voltak a fe-
lejthetetlen jelenetnek, mind bizonyságot tehetnek arról, 
hogy a bevonulás igazi királyi, hódító út volt. Azzal a 
reménységgel fogadtuk és köszöntöttük királyunkat, hogy 
nyomában nemsokára eljön az áldott béke és nemzeti 
életünk ú j erőre lendül uralkodása alatt. • Most, mikor e 
sorokat írjuk, foly ott fenn az ősi várban a nagy készü-
lődés a koronázásra. Száz meg száz munkáskéz dolgozik, 
hogy minden ékesen és jó renddel történjen. A koroná-
zás előtt is sok ezer ember vonult fel Budára, hogy leg-
alább a nagy ünnepély színhelyét megláthassa. Mire e 
sorok megjelennek, akkorra már újra csendes lesz min-
den. — Hódolattal köszöntjük e helyen koronás, felkent 
királyunkat, azzal a legjobb kívánattal, hogy legyen ural-
kodása reá és népére boldog, hogy jöjjenek hazánkra, 
egyházunkra kedves esztendők, hogy találkozzanak uralma 
alatt az irgalmasság és hűség és egymást csókolgassák 
az igazság és békesség! 

TÁRCZA. 

Farkas József emlékezete. 
XV. 

Azok, a kik előkelő czélokért fáradnak, nem egyszer 
húzzák a rövidebbet. Nincs is igazságtalanabb valami, 
mint az ember munkájának értékét a puszta, hamar be-
álló, vagy elmaradó siker szempontjából mérni le. Annak, 
a ki e tekintetben híven óhajt tájékozódni, magasabb 
nézőpontra kell emelkednie, a honnan nagyobb területet 
tekinthet át. Időben, térben szélesebb térségeken szem-
lélődvén, az élet egy törvényét ismerjük meg: minden 
eszményi törekvés a haladás útját egyengeti ugyan, de 
maguknak a munkásoknak a verítékén kívül más csak 
a legritkább esetben jut osztályrészül. A kaptár felirata 
reájuk épen úgy vonatkozik, mint a méhekre: „Sic vos 
non vobis". Ma már a léghajók röpülésében gyönyör-
ködünk, ha pedig visszatekintünk az útra, a melyen az 
ember idáig emelkedett, meglátjuk, hogy ez az út sok 
ezer ember roncsaival van tele. így állván a dolgok az 
ember előtt kibontakozó feladat: Szánts, adj a röpülő 
időnek örökké maradandó vetéseket, a többit bízd rá az 
Istenség vezető kezére.. 

Farkas József és írótársainak vállalkozásáról volt 
szó. Ezt a vállalkozást nem koronázta siker: megbukott. 
A „Keresztyén Család" kétéves pályafutása után meg-

szűnt élni. Elete egyszerű volt, halála köznapi. És mi 
mégis pillanatra megállunk e rövid élet s kimúlás mellett. 
Van okunk r eá : e ponton is alkalmunk nyílik arra, hogy 
lelkébe pillantsunk a férfiúnak, a kinek nevét e sorok 
fölé írtuk. 9 

A „Keresztyén Család" arról a buzgóságról beszél, 
a mely az egyház lelkesebb embereiben mindig élt, őket 
munkára hangolta. Farkas József és társai egy eszményi 
czél érdekében: a magyar kálvinista köznép érzelmi és 
értelmi emelése végett vetették magukat a munkába, 
hoztak áldozatokat időben, fáradságban; czéljuk nemes 
volt, áldozatuk egész. Ha a kitűzött czél, mint egyesek 
buzgóságának hévmérője, fölébreszti a rokonszenvet, 
nem lehet érdek nélkül való az ok sem, a mi miatt a 
terv megbukott. Hallgassuk meg a szerkesztőket: „Szép 
reményünknek, így szólanak a többi között, kedves 
ábrándunknak szemfödelét látjuk mai számunkban. Ke-
csegtetett bennünket a remény, hogy protestáns népünk 
ama rétegébe, mely tud ugyan olvasni . . . de nem szokott, 
melyet a templomi tanításon kívül ábha senki semmivel 
sem emelt, sikerülni fog kis lapunkkal behatolni s a nép 
azon rétegében a valláserkölcsi élet nemesítése, fejlesz-
tése, a társadalmi nemesebb eszmék, törekvések ismer-
tetése, a polgári erények hirdetése által egyházunk, 
hazánk s társadalmunk javát előmozdíthatjuk. Fájdalom, 
e reményünk nem teljesült." Elmondják, hogy híjával 
voltak azoknak a segítő társaknak, a kiknek feladatuk 
lett volna a lapot „a sötétségben ülő, vagy ferde irány-
ban tévedező nép előtt" ismertetni. Ha voltak is ilyenek, 
számuk vajmi csekély volt. Velük szemben állott a közö-
nyösek, sőt ellenséges indulatúak tábora. „A legtöbb 
gyülekezet angyalai egészen közömbösen, sőt közülök 
nem kevesen épen ellenséges indulattal fogadták lapunk 
születésének hírét s a helyett, hogy hívogatták volna a 
bölcsőhöz a pásztorokat, a Heródesek szerepére vállal-
koztak; elítélték lapunkat a nélkül, hogy szükségesnek 
tartották volna azt, bár csak kívülről is, megnézni, nem 
hogy olvasni és megismerni." 

A szerkesztők lelkesedése az egyik oldalon, a 
közöny a másik oldalon. Szó sincs róla, a „Keresztyén 
Család" históriája nem áll elszigetelten sem a múltban, 
sem később. Hogy megállottunk mellette, mert annak 
egyik oka épen az, hogy bizonyos tekintetben típust 
képvisel. 

A „Keresztyén Család" kimúlása alkalmat ad arra, 
hogy Farkas Józsefet egyik jellemző oldaláról megis-
merjük. A sikertelenség bizonyos fokú keserűségnek a 
forrása mindig és mindenütt. A külömbség ember és 
ember között abban van, vájjon a keserűség mint lekötő 
indulat a megfelelő feloldó indulat (életkedv, örömérzet) 
mekkora mértékével találkozik ott bent, a hol az érzések 
és érzelmek hullámzanak ? Voltak pl. akik reményeikben 
csalódván, belevágták tollúkat íróasztaluk táblájába s 
imígyen beszéltek: soha többé, ki nem veszem. És úgy 
cselekvének, a mint beszélének! Farkas József (ez a 
jellemző) pillanatra se esik e kísértésnek hatalmába. 



Keserűsége, ha volt, feloldódott veleszületett vidámságában. 
A haladás ügyét szolgálta. Szántott, vetett, a többi úgy 
sem az ő dolga! Abból a magasabb szempontból nézi a 
dolgok folyását, a mely a maga ertekére tudja vezetni 
a siker elmaradását. A sikerre, az elismerésre építeni 
(bármilyen gyakori jelenség is) koczkázatos dolog. Agri-
cola serit arbores, quarum fructus ipse aspicit nunquam. 

Farkas József túltette magát a sikertelenségen. 
Ez időtájt pl. így beszél: „Ha az eddigi kísérletek nem 
sikerültek, kezdeni kell másokat, kezdeni talán más 
oldalról, más irányban, de tenni kell." Szavainál azonban 
hathatósabban beszélnek azonban a tények, cselekedetei: 
ínég több időt tölt íróasztala mellett ezután, mint eddig. 
1874-től fogva 1878-ig, 1883-tól kezdve 1886-ig mint a 
„Prot. Egyh. és Isk. Lap" főmunkatársa, a „Protestáns 
Árvaházi Naptár" szerkesztője (1874—1891) fárad s 
ezen idő alatt több mint száz tanulmányt, értekezést, 
czikket ír, felöleli a hazai és külföldi egyházi életnek 
egész területét világítva, tanítva. Nem tart az ellenkező 
véleményektől, gyorsan mozgó pennájával mindenkor 
kész a válaszra, mérsékelt, de határozott, méltányos és 
a jövő feladatainak hirdetője. Ma pl. midőn annyiszor 
szóba került a belmissziói tevékenység, az erők egye-
sítésének szükségessége, lehetetlen észre nem vennünk, 
hogy Farkas József több mint negyven évvel ezelőtt 
hangoztatta: „Az erőknek egy vagy más alakban való 
egyesítése, tömörítése korunknak legfőbb, legsürgősebb 
feladata." Sürgeti, ajánlja a belterjesebb munkálkodás-
nak módozatait. „Állítsunk, mondja a többi között egyik 
czikkében („Válasz egy lelkészbarátomnak Baranyában"), 
olvasóköröket, rendezzünk téli felolvasásokat, népkönyv-
tárakat, felnőttek oktatására szánt előadásokat, dalár-
dákat, vagy egy kis fáradsággal ruházzunk fel egy-két 
árvát, karoljuk fel a humanitás uralkodó eszméit s az 
igehirdetés mellett lépjünk azon terekre, melyeken mai 
napság az evangélium igéi megvalósíttatnak." 

A kik ismerték, tudják, hogy Farkas József tudta 
a balszerencse tekintetét elviselni, egyházirodalmi mun-
kássága pedig ime azt mutatja, hogy valóban volt benne 
valami abból a virtusból is, mely „feláldozza magát. 
És nem várja jutalmát. Mert azt önmagában érzi.'"' 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

B E L F Ö L D . 

Kettős papság Kecskeméten. 

A kecskeméti egyháztanács f. hó 10-én, hosszas 
előzetes tárgyalások után, tekintélyes szavazattöbbséggel 
a nagyérdemű elhunyt lelkész: Mészáros János örökének 
kettéosztása vagyis az eddigi egy helyébe két lelkészi 
állás szervezése mellett döntött. Ennek a kérdésnek úgy 
múltját, mint jövőjét vagyis azt, hogy a két lelkészi 
állás egymáshozi viszonya mikép szabályoztassék, Marton 
Sándor kecskeméti ref. főgimnáziumi tanár foglalta össze 
egy elaborátumban s az ő munkálata képezi voltakép 

alapját és magját azon „a kecskeméti ref. egyházban a 
lelkészi állások átszervezésére és a hitoktatás rendezé-
sére vonatkozó szervező-bizottsági javaslat"-nak, a me-
lyet az alábbiakban a legtöbb' helyt szószerint kivona-
tolva, ismertetek. 

A javaslat mindenekelőtt a kettős papság történelmi 
előzményeit adja. E szerint a kecskeméti egyházban 
körülbelül attól az időtől fogva, hogy a mostani templom 
felépült, csekély megszakítással egészen 1854-ig, tehát 
körülbelül 170 éven át kettős lelkészi állás volt. A leg-
régibb egyházi jegyzőkönyvben találhatni e bejegyzést: 
1685. májtiá 13-án az böcsületes eklézsia járulván arra, 
hogy két praedikátort tartson, Halászi Mátyás második 
pap számára fizetést rendel el. Selymes János történetíró 
lelkész feljegyzése szerint: eleinte a második pap leá-
nyok tanítója is volt egyszersmind; de már 1721-ben 
egyenlő fizetésük kezdett lenni és csak annyiban külön-
böztek egymástól, hogy az anyakönyveket az első pap 
vezette és a papot illető egyházi ügyeket az igazgatta. 
A második pap gondja pedig főleg az iskolák inspek-
cziója volt. 

1836-ban azonban, Matolcsy László halála után, 
hogy a fejlődő főiskolában a theologiai tanári szék fel-
állítható legyen, az egyik lelkész javadalmát a theologiai 
tanszékre ajánlotta fel az egyház, de azzal a kikötéssel, 
hogy a meghívandó theologiai professzor az eklézsia pap-
jának is tekintessék és mind a templomi, mind a teme-
tési szolgálatban segedelemmel legyen. Ez így volt az-
tán 12 éven át, de 1848-ban Mihó László részére már 
ismét szerveztetett az önálló második lelkészi állás. 

Polgár Mihály püspök első és Mihó László második 
lelkész gyors egymásutánban bekövetkezett halála ide-
jében az egyház minden anyagi erejét főiskolája meg-
tartása és gimnáziumának újjászervezése igényelvén s 
emellett az abszolutizmus nyomorúságos pénzügyi viszo-
nyai súlyosan nehezedvén rája, az egyház akkori szűkös 
anyagi helzete arra indította az elöljáróságot, hogy csak 
az egyik lelkészi állomást töltette be Fördős Lajossal, 
de a megjavított lelkészi konvenczióból két segédlelkész 
tartására kötelezte. Ugyanezen feltétellel, de inár duplá-
jára emelt készpénzfizetéssel vállasztatott egyes lelkésszé 
1889-ben boldogult Mészáros János is ; pénzbeli fizetése 
azonban szolgálatának folyamán is előbb 800, később 
ismét 1500 koronával javíttatott. 

A lelkészi ellátás javításában tehát számbavehető 
haladás történt az utóbbi évtizedekben Kecskeméten, de 
nem a lelkészi erők szaporításában. Sőt e tekintetben 
inkább visszamaradás állt be azon körülmény folytán, 
hogy az állandó káplánhiány miatt az utóbbi két év-
tizedben többnyire csak egy segédlelkész volt. A másik 
hiányát csak az elhunyt derék lelkész hatalmas munka-
bírása tudta elviselhetővé tenni. 

Ezek után rátér a javaslat a jelen szükségleteire és 
elmondja, hogy már Mészáros János érezte s több ízben 
és többek előtt kifejezésre is juttatta, hogy egy lelkész 
munkaereje még a mellé adott segédlelkészekkel sem 



elegendő a kecskeméti 16,000 lelkes egyház és intéz-
ményei gondos vezetésére és lelki szükségletei kellő el-
látására. Vezetni az egyháztanács és sokféle bizottságai-
nak ügymenetét, irányítani és számontartani a főgimnázium 
és jogakadémia szellemi és anyagi ügyeit, ellátni egy 
népes egyház lelkészi irodáját, prédikálni legalább is 
minden második vasárnap, megkeresztelni átlag 500 új-
szülöttet, örök nyugalomra kísérni 350 halottat és az 
egyház áldásával látni el átlag 120 házasuló párt s mind-
ezek mellett képviselni az egyházat a társadalommal, a 
polgári és egyházi hatóságokkal szemben: egy ember 
kezében összpontosítva olyan nagy elfoglaltságot jelent, 
hogy mellette sem ideje, sem kedve nem maradhat a 
lelkipásztori gondviselés intenzív gyakorlására, a vallás-
tanítás és általában a hitélet mélyítésére és irányítására. 

Már pedig — mondja tovább a javaslat — ha va-
lahol, úgy különösen olyan helyen szinte életszükséglet 
az élénkebb belmissziói tevékenység, a hol 16,000 refor-
mátussal 50,000 más vallású állván szemben, már csak 
a tömeg felszívó erejével is élénk küzdelmet kell foly-
tatni, hogy a magunkét megtarthassuk; a hol a hatalmas 
versenytárs nagy apparátussal felszerelve még támadólag 
is tevékenykedik a lélekhalászat terén, a hol a gyakori 
vegyes házasságok révén egyébként is megalkuvásra, 
ellanyhulásra vagy elszíntelenedésre hajlandó a protes-
táns öntudat; a hol felekezeti népiskola protestáns ízű 
műveltsége és hagyományos szelleme sem támogatja sem 
a vallástanító, sem az igehirdető lelkész munkáját. E be-
teges helyzeten javítani egyetlen út és mód csak a fele-
lős állások szaporítása s a munkakörök szétosztása lehet. 
A javaslat t. i. elvileg ellenzi azok véleményét, a kik a 
megoldást a segédlelkészek számának szaporításában lát-
ják, a vezetést pedig meghagynák továbbra is egy ren-
des, de tekintélyes állású és minél jobb fizetésű lelkész 
kezében. „Ennek a rendszernek mar láttuk, úgymond, 
hiányát Fördős és Mészáros lelkészeink idejében. Mind 
a kettő nagy tudású és tekintélyes s nagy munkabírású 
egyéniség volt. És lám, mint Fördős után, úgy most is 
kielégítetlen szükségekről tanakodunk, a melyeknek be-
töltését mint véges emberi erejüket túlhaladót — el-
ismerjük — nem is vártuk az elköltözöttektől. Kiktől 
várjuk tehát? Szálló-forgó segédlelkészektől? Tapasz-
talatlan és ismeretlen ifjaktól, a kik önálló munkakörrel 
már csak alkalmaztatásuk ideiglenes volta miatt is meg-
nem bízhatók és leginkább csak a szertartások végzésé-
ben és a lelkészi irodában lehetnek főnöküknek segít-
ségére ; míg az egyházkormányzat, lelkigondozás és val-
lásos nevelés irányításának nagy és fontos munkája to-
vábbra is egy ember vállaira nehezedik." 

A javaslat szerint tehát más irányban kell a fel-
adatok ellátásának módját megtalálni „és ez a mód csak 
a kettős lelkészség visszaállítása lehet, czélszerűen meg-
osztott, önálló munkakörök kijelölésével és csak egy 
segédlelkész alkalmazásával, ellenben még egy városi 
belső rendes hitoktató tanítói állás szervezésével". 

A javaslatnak ezek a részei immár az egyháztanács 

által el is fogadtattak ! Ellenben a két lelkész munka-
körei megosztása tárgyában még nincs határozat. Az ide-
vonatkozó javaslatok a következők lennének: „Egyházi 
törvényünk ugyan az olyan egyházközségeket, a melyek-
ben a lélekszám az 5000-et meghaladja, ha több lelké-
szük van, parokhiális körök szervezésére utasítja, mint-
hogy azonban nekünk több templomunk nincs és másik 
építésére egyelőre nincs is kilátás, a meglevőnek befo-
gadó képessége pedig — az ünnepeket kivéve, a mikor 
meg a kollégium dísztermében párhuzamos istentisztelet 
is tartható — elegendőnek mutatkozik a templomláto-
gatók számára, másfelől pedig a lelkészi munkakörök 
szakszerű megosztásával a két lelkész munkaereje czél-
szerűbben látszik kihasználhatónak: a parokhiális körök 
kijelölése egyelőre csak a lelki gondozás terén mutat-
kozik alkalmasnak, ellenben az igehirdetés és szertar-
tások körében addig, a míg második templom épülhet, 
az egymást hetenként felváltó rendszer, az egyházkor-
mányzás és iskola-igazgatás körében pedig a munkaágak 
arányos, szakszerű megosztása látszik kívánatosnak. Ezen 
elv alkalmazása szerint egyik lenne az egyházkormányzó 
(adminisztratív) lelkész. Munkaköre: az egyház admi-
nisztratív jellegű bizottságainak s az egyház anyagi 
ügyeinek és számadásainak a főgondnokkal közös veze-
tése és ellenőrzése, a törvény által hozzáutalt adminisz-
tratív jellegű ügyek — szóval és írásban — intézése, az 
egyháznak a főgondnokkal együttes képviselete a polgári 
és egyházi hatóságokkal szemben, vallástanítás heti négy 
órán a polgári leányiskolában, lelkigondozás a saját pa-
rokhiális körében és minden második héten felváltva a 
lelkészi iroda vezetése, illetőleg a templomi és külső 
szertartásos szolgálat. 

A második lenne a belmissziós (hitéletmélyítő és 
iskolafelügyelő) lelkész a következő munkakörrrel: a 
vallástanítás és humanitárius intézmények vezetése, irá-
nyítása és közvetlen felügyelete, vallástanítás heti négy 
órán a polgári leányiskolában, hitéletmélyítő intézmények 
(vallásos összejövetelek, hitébresztő iratok terjesztése 
stb.) szervezése és gondozása, lelkigondozás a saját pa-
rokhiális körében s minden második ^héten felváltva a 
lelkészi iroda vezetése, illetőleg a templomi és külső 
szertartásos szolgálat. 

Az egyháztanács elnöki tiszte egyházi törvényünk 
szerint a helyi szolgálatban idősebb lelkészt illeti, a 
gimnáziumi igazgatótanácsban a lelkészt illető egyik el-
nöki állás betöltése pedig a gimnáziumi rendtartás értel-
mében az egyháztanács választásától függ. 

A munkaköröknek a lelkészek egyéni képességeihez 
és hajlamaihoz alkalmazkodó kiosztása az egyháztanács 
számára tartatik fenn. Fentartatik az egyháztanács joga 
a munkakörök esetleges változtatásához és felcserélésé-
hez, utóbbi azonban azon feltétellel, hogy a munkakörök 
három éven belül nem cserélhetők meg. 

A két lelkész mellé segítőtársul, mindenkor az iro-
dai szolgálatra soros lelkész rendelkezésére, állítson és 
fizessen az egyház egy segédlelkészt. 



587,313-79 K s így a hiány 45,996*79 K, valamivel ke-
vesebb, mint a mult évben. 1915-ben a hiány inégcsak 
26,489 K volt. Sajnos, ez a kedvezőtlen mérleg egyelőre 
erősen megbénítja az egyház fejlődését, a mely a háború 
előtt oly nagyszerű lendületet nyert. Az egyház súlyos 
helyzete daczára sem vonta meg segítségét a jó munkát 
végző evangéliumi egyesületek és intézményektől és a 
jövő évben is 4583 K-t, juttat ezeknek. Nem feledkezett 
meg a tisztviselők és alkalmazottak háborús pótlékáról 
sem, e czélra közel 8000 K van a költségvetésben. Meg-
jelen a jövő évben is az Egyházi Értesítő, a mely olyan 
jó szolgálatot tesz a hivek körében az egyház iránti 
buzgalom ébresztgetése körül. Az áldásosán működő és 
Csűrös István vezetése mellett olyan nagyszerű missziót 
teljesítő tiúinternátus és tanonczotthon fennmaradása is 
biztosítva van. Szóval a súlyos helyzet daczára is jó 
reménységgel hisszük, hogy nagy munkára hivatott bu-
dapesti egyházunk helyzete a mostaninál szebb ós di-
csőbb leszen. Felemlítjük még, hogy az ülés elején az 
elnöklő püspök kegyelettel emlékezett meg I. Ferencz 
József haláláról; reámutatott a veszteségre, a mely dr. 
Baksa Lajos presbiteriink halálával érte egyházunkat, 
helyére dr. Erőss Gyula következik. A kerületi tanács-
bírói állások betöltésénél a presbitérium a maga nyolcz 
szavazatát Haypál Benőre és Győrő'y Balázsra adta, — 
Végül Ravasz Árpád igazgató tett jelentést főgimnáziumi 
ügyekről. A tanulók létszáma 765, ezek közül ref. 402, 
tandíjelengedésben 81 tanuló részesült. Az igazgatótanács 
ú j tagjai lettek: dr. Pruzsinszky Pál és dr. Neuschloss 
Kornél. A főgondnok boldog új év kívánatával és 'Sig-
ray Pálnak az elnökséget köszöntő szavaival zárult az 
ülés. 

Lelkészválasztás, Az abaújnádasdi ref. gyülekezet 
Kovács Lajos tornyosnémetii lelkészt választotta lelkészéül. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

HIRDETÉSEK. 

3 — 5 koroáns havi részlettörlesztéssel szállítom a következő 
könyveket teljesen új állapotban, díszes és tartós bekötésben; 

K Havi részlet K 
Jókai Mór munkái. 50 kötet . . . . . 240.— 5.— 
Magyar Regényírók. Szerk. Mikszátli Kál-

mán. 30 kötet 180.— 4 — 
Földrajzi Társaság Könyvtára. 12 kötet , 99.50 3.— 
Egyetemes irodalomtörténet. Szerk. Hein-

rich Gusztáv. 5 kötet 120.— 4.— 
Nagy Képes Világtörténet. Szerk Marczali 

Henrik. 12 kötet 192.— 5.— 
Kogutovicz-féle teljes földrajzi és törté-

nelmi atlasz 86.— 3.— 

A könyveket a ftzetés előtt egyszerre és azonnal szállítom. 

Gendischer M. Budapest VII., Öv-u. 183. 

CSUHA ANDRÁS K I S 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

LegKedveltebb háborús imádságos Könyv. 
Rövid idő a l a t t 10 - ik : bőví te t t k i adásban je len t meg 

Szolnoky Oerzson 
Háborús időkimadsagoshönyve 
hadbavonultak és azok családja számára. 
A gyönyörű költői szép nyelven, mélységes á h í t a t t a l , 
r endkívü l körü l tek in tő gondosságga l megí r t imádsá-
goskönyv messze, m a g a s a n k iemelkedik minden ed-
digelé megje len t ilyen i r á n y ú m u n k a f e l e t t és meg-
n y u g t a t ó a n e légí t i ki minden i r á n y b a n a k í v á n a l m a -
k a t . — Tartalmaz : A háború minden viszonyára alkalmas 
14 hétköznapi és vasárnapi, 16 hadbavonultak, 25 hadba-
vonultakért mondandó imádságot, 9 hadbavonultak elhalt 
hozzátartozóikért és elesett hadbavonultakért mondandó 
imádságot, zsoltárokat és dicséreteket. Tisztelettel kérjük a 
nagytiszteletü lelkészi kart, hogy ezen kiváló és hézagpótló 
imakönyvre a hivek ügyeimét felhívni kegyeskedjenek. — 
A most m á r kibőví te t t , 176 o lda l ra t e r j e d ő 121/2 X 8 em. 
nagyságú , zsebbe tehe tő imádságos könyvnek bolt i 
á r a díszes vászonkötésben 120 K, 10 d rb vé te lné l 
96 f , 25 d rb véte lnél 90 f , 50 d rb vé te lné l 84 f, 100 
d rb vé te lné l 78 f, 500 d rb véte lnél 72 f, 1000 d rb vétel-
nél 65 f. Portóra egyes példányok megrendelésénél, ha a 
pénz előre küldetik, 10 üli. küldendő. — Megrendelhető: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 
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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. 



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 manyai — villamos erőre birendezeti — hangszargyár. 
O T n l A / A D O r n l C8-éskir.;udvarihangszergyáros, 
A I l i l f l f ü \ A r n • I a m- k ' r zene-akadémia, szin-
U I U e V n U U K . I l U l házak, művészek stb. szállítója. 

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

Hangfokozó gerendai s e l y
b f r ; 

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, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
= = = = = és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

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

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r Í O . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyös feltételek melleit. 

Az üz le te redményben a biztosított lagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

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. 

A szövetkezet biztosítékai 1915. XII. 31-én: 
Alapítványi üzletrészek és üzletrészek . 2.550,540"— K 
Díjtartalékok és díj átvitel (levonva a vi-

szontbiztosítást illető részt) . . . 4.164,593-31 K 
Kártartalékok (levonva a viszontbizto-

sítást illető részt) 735,980-31 K 
Külön és egyéb tartalékok 838,132-82 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1915-ben . 7.854,786-53 K 

16.144,032-97 K 
Biztosított t ag ja inak fennál lása óta 

kifizetett t űzká rokban 16.061,000'— K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta 

kifizetett j égká rokban 7.832,000-— K 
Biztosított é r ték tűzben 1915. évben 1000.000,000-— K 

„ jégben „ „ . 88.450,000-— K 
Életüzlet á l lománya 19.200,505 — K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapí tása és fiók-
intézménye a „GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő T á r s u l a t B u d a p e s t , IX. , 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvetít m inden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

# = t l M > O N S Á G O K ! 
V^nr T V ' i f j y 
IV. Károly király koronázására, 
elő- és títóíma, egyházi beszéd 

Ára 80 fillér 
(Bélyegekben 90 fillér küldendő be) 

Nemes ösvényeken 
Ifjúsági írat. Kiadta a M. P . I. T . 

Szerkesztette: Raffay Sándor 

Ára 5 korona 

Fosdíck—Víctor J. iij. 

Az imádság értelme 
Ára 4 korona 

Ismét kapható íOOO-nél több képpel 

Képes Szent Biblia 
Ára 35 korona 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 
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