
1918 
HATVANEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

FELELŐS SZERKESZTŐ : 

BILKEI PAP ISTVÁN 

TÁRSSZERKESZTŐ: 

D R / K O V Á T S I S T V Á N . 

BELSŐ MUNKATÁRSAK: 

MARJAY KÁROLY, MURAKÖZY GYULA, DR. PATAY PÁL, 
DR. SEBESTYÉN JENŐ ÉS VERESS JENŐ. 

LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ: A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

BETHLEN GÁBOR IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTEN. 

^ ^̂  ¥ ̂ ^̂  

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 





TARTALOMJEGYZÉK. 

I. Az Élet K ö n y v é b ő l . La?sz-

Bűosűzások Mnraközy Gyula — — 137 

/ 
II. Veze tő c ikkek . 

Évfordulón p. - 1 
Quousque tandem Dr. Sebestyén Jenő 2 
Egyházpolitikai törvényjavaslatok — — 4 
Dr. Ivenessey Béla Sz. F. — — — — r —- —' — 13 
Az 1#48: XX. fokozatos végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 

Dr. K. I. — 15 
Kereszttűzben p. — '23 
Konventi határozat az 1848: XX. t,-c. fokozatos végrehajtá-

sáról szóló törvényjavaslat tárgyában — 25 
Az egyházi és iskolai ingatlanok törvényi szabályozása 

Dr. Q. N. L. 26 
Nyilt levél a magyar református egyház vezetőihez Kiss Géza, 27 
Az új próbaénekeskönyv dallamához Szügyi József —. -28 
Konferenciánk p. — — — — 41 
Tudomány és Protestantizmus Dr. Patay Pál —• — — 41 
Készülődések p. — 49 
Az áttérők előkészítése Mnraközy Gyula — — 61 
A reformáció nemzetközi emlékmüve Genfben Fü l/ep Lajos — 63 
A Kálvin-tér p. 73 
Egyházunk és a napilapok Lukácsy Imre- — — —• —• 74 
Ünneprontás ünnep után 1.. II. Historicus —• — — — 74, 86 
Mementó p. — — — — — — — — 35 
Március 13-én Kite Géza 101 
A Lorántü'y-Egyésület jubileumára Dr. Szőts Farkas 101 
Veszedelmes tanítások Dr. Sebestyén Jenő — — 109 
JEgy jubileum p. — — ' 110 
\ húsvéti halál Mnraközy Gyula 117 
Adminisztráczió és belmisszió i f j . Ben-M István —- — 118 
A vallástanítás reformja Dr. Patay Pál —•'— — 129 
..Egy jubileum" Szőllóasy Antal * —1 — — 131 
Szervezkedés />. — .137 
Zovánvi felolvasása Dr. Sebestyén Jenő -— — 
..Egy jubileum" Varja* Gábor — — — 138 
.Adósegély és lelkészi javadalom Dr. Benedek Zsolt — 145 
A Magyai' Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kárelme 

gyülekezeteink lelkipásztoraihoz Elnökség — — 147 

Néhány szó ifj . Ben kő István „Adminisztráczió és belnnsz-
sziú" című cikkéhez Okos Gy. 134 

Református koncentráció Dr. S. J. — 161 
Református tanárképzés Dr. Patay Pál' — —• — 169 
Dr. Szőts Farkas p. — — — 177 

Lapsz. 

Pünkösd ünnepén Ma-rjay Károly — 179 
Adósegély és lelkészi javadalom gróf Tisza István — 181 
Válksz gróf Tisza István 181 
Nyilt levél a magyarországi ref. egyház világi vezéreihez, kü-

lönösen pedig a dunamelléki egyházkerületi közgyűlés vi-
lági tagjaihoz Bocsor László 185 

Az iskolák helyzete és a háború Dr. Tróesányi Dezső — 187 
A tábori lelkészek szervezéséről Dr. Molnár Jenő — 193 
A nőtheológusok kérdéséhez Tan tó János 194 
Beköszöntő beszéd Mnraközy Gyula * '201 
A tábori lelkészek szervezéséről Csikesz Sándor 202 
Isten szántóföldje - 209 
A pályaválasztás Túri Károly 210 
Vallási sérelmek és koncentráció K. I. 217 
A tanárkongresszus Dr. Tróesányi Dezső — 218 
Két levél Dr. Révész Kálmán — - 225 
örvendetes jelek Marjay Károly 226 
Az Absztinens Protestáns Lelkészek Egyesülete K. 237 
Internátusok, köztartások p. 238 
Új társadalom nevelése Dr. Patay Pál — 239 
Református tanárképzés Borsos Károly — 249 
A nőtheologusok kérdéséhez: a nőtheólogusok Nórák Olga és 

Katona Viktória — 250 
C'odex juris canonici Dr. Révész Kálmán 251 
Keresztyénség a, közéletben Dr. Patay Pál 261 
A ..Ne temere" vita feléledése Dr. Patay Pál 269 
A bukaresti békeszerződés felekezeti vonatkozásai Dr. Bene-

dek Zsolt 270 
Az ú j iskolai év Dr. Patay Pál 281 
A lelkészi és tanítói díjlevelek ideiglenes rendezéséről Dr. 

Kálmán Jenő — — —> 282 
A múltról - a , jelennek I.. II. Dr. Pruzsinszky 289, 297 
A II. Próba énekeskönyv dallamaihoz Árokháty Béla 298 

. Szanatórium és kórház, Dr. Patay Pál — 309 
Válasz Dr. Pruzsinszky Pál — 310 
.V belliivatainokok javadalmának ideiglenes rendezéséről Vin-

czr. Elek — — — -310 
A megpróóbáltatás napjai p. — 321 
Egyházmegyéink jegyzőkönyveiből • 322 
A jobb jövőért p. 329 
A dordtrechti zsinat 300-ados évfordulóján Dr. Sebestyén J. 330 
Grőf Tisza István Dr. Sebestyén Jen-ó 331 

Felhívás az ország reformátusaihoz Elnökség 341 
A Dunamelléki Ref. Egyházkerület. Gyülekezeteinek és Elöl-

járóinak Petri Elek - _ 342 
Forradalom az egyházban p. * 343 
Első teendőnk Marja:}/ Károly 344 



Lapsz. 

Advent Marjai) Károly 349 
A nagy f o r d u l a t és e g y h á z u n k jövő je Bot-sor László 350 
Vc l tunk mi mái - rosszabbul is (vers) Szabolcsba . — 357 
Egyesült, éröveí! Dr. Patay Pál 367 
If.llénvetésék p. 361 
Reform- törekvések l é t jogosu l t sága és szükséges vol ta Dr. Tóth 

Lajos . — 362 
Budapest, Marjay Károly • — 3(54 
Karácsony p. — : 360 

Ulrich Vitkóezy , 369 

Testvér i .-zúzat l)r. Yisoritay -József 372 

III. Krónika. 
,Ferenczy és Zovány i — — ' 
A Zoványi ü g y a k t á i I.. 11. — — 17, 
Önkéntes tévedés? 
A fővárosi t a n á r o k , t a n í t ó k mozga lma — 
K r i s z t u s g y a l á z á s — — : — 
A Zovány i ügy és az evangé l ikus l apok 
K. S. V. 

G y e r m e k m e n t é i 
É r d e k e s számok — — : — — 
Az iskolák l e j á r a t á s a » 171 
Magyar va l lás — : 171 
Mozi-cenzúra 
Szervezkedés — — — — — — — — — — — — — 219 
Gyökeres r e fo rmác ió — — — — — 333 
SáliLs ecelesiae supre ina lex es to — •)— — 333 
Ref. T a n á c s 345 

6-
43 
50 
51 
66 
66 
88 
89 
70 

Lapsz 

A dumünel léki egyházkerü le t közgyűlése K. — 203*, 
A s á r o s p a t a k i konfe renc ia mk. r — 211 
F e j fa és kereszt E. Szabó Dezső -— — ; — 212 
Levél a Szerkesztőhöz i f j . dr. Szabó Aladár 2 i 9 
/, orzi Ede Dr. Sebestyén Jenő — 22U 
Országos középiskolai t a n á r k o n g r e s s z u s —l. 229 
Fa lus i levél Balatoni 1. — — — T 229 
Pest i ba jok L, I I . Muraközy Gyula. 240, 241 
Levél a Szerkesztőhöz Kovácsy Sándor 262 
Solti ref , egyházmegye közgyűlése ' Tudósító 272 
Fa lus i levél Balatoni István — — 273 
A tolnai ref. egyházmegye közgyűlése — a — : — 274 
A külsősomogyi egyházmegye közgyűlése (K.J 1 274 
A Madas -á rvaház ügye (m.'ijy.J 275 
A t ö r v é n y szentségee „ M á r i a o r s z á g á b a n " H. Major János — 283 
Kcnven t i jegyzőkönyv L. S. — — 290 
A vér tesa l ja i egyházmegye közgyűléséé B. Sz..I. — .—- — —".291 
A pest i ref. egyházmegye közgyűlése Custodius ± 391 
A kecskeméti ref . egyházmegye közgyűlése (K.) 302 
Díj levelek ideiglenes rendezése Kájel István —1 303 
A jövő orvosa i — r — - , — 312 
A zs ina t második ülésszaka j>. — — — — — — -.— — — 312 
Félmi l l ió k o r o n á s h a g y o m á n y a nagykőrös i r e f o r m á t u s egy-

h á z r a Dr. Joó Imre 313 

VI. Külföld. 
Az uppsa la i konfe renc ia 33. 
A gó thá i reformációi ü n n e p 52 
Az orosz szeparáció — — — — —• — — 77 

IV. Tárca. 
N é p ü n k és a k a t h o l i k u m Dr. Madai Gyula 227 

* V. Belföld. 

l ) r . . Kenessev Béla püspök temetése 30 
Az Egyetemes K o n v e n t gyűlése — ^ 31 
A m a g y a r h o n i ev. egyházegye tem közgyűlése 32 
A Beth len-nyomda r t . á l aku ló közgyűlése K. 51 
A R e f o r m á t u s Sa j tóegyesü le t a l aku ló közgyűlése K. 51 
A Be th len-nvomda K. — — 89 
A d v e n t i s t á k Dr. ,Patay Pá 1 89 
Ka locsa Ba lázs a l a p í t v á n y á r ó l Dr. Joó Imre 91 
Az erdélyi p ü s p ö k v á l a s z t á s 103 
F a l u s i ÍLevél Balatoni István — 105 
Áz Egye temes T a n ü g y i B izo t t s ág ülése p. 119 
Zoványi és a b á r á n d i lelkészi k ö r Elnökség 121 

- P r o t e s t á n s t á b o r i lelkészek k o n f e r e n c i á j á n az T. hadseregben 

Tábor i lelkészi kon fe renc i a Jápor János 148 
Fa lus i levél Balatoni 155 
Az Egye temes K o n v e n t gyűlése p. 163 

VII. Nekrológ. 
Mády L a j o s m. — — — 33 
Molnár Sándor Gödé Lajos 1 3 j 
!)őczy József Szőniji József 230 
Ilon t e s tvé r K. / . 253 

VIII. A mi ügyünk, állandó rovat. 

IX. Irodalom. 
L á t á s o k k ö n y v e Kájel István — : 35 
Hol land i roda lmi ta l lózások Miklós Ödön — 95 
A „fáklyáról" H l 
Ahsolon (—y) 133 
l)r. K o v á t * L a j o s : M a g y a r d icsé re tek á. 195 

W ' o l h y y i á b a n Dr. R. M. - • 196' 
A „ M a g y a r s á g " veszedelme Muraközy Gy. 254 
Luther - 3 1 4 

MargitaiE1 . Szabó Dezső 315 
^ 

X—XVIII. Egyház, Iskola. Egyesület, Gyászrovat, 
Szerkesztői üzenetek, Különfélék, Pályázatok, Hirde-

tések : állandó rovat minden számban. 



Hatvanegyedik évfolyam. 1"SÖ s z á m . Budapest, 1918. január 6. 

PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : 
IX., R á d a y - u t c z a 28 , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e lőf ize tés i és h i rde tés i 

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

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munka tá rsak : 

Marjay Károly, Murákőzy Gyula , P a t a y Pál dr., 
Sebes tyén Jenő dr. é s Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 24 kor., félévre: 12 kor., 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérczikk: Évfordulón, p. — I I . czikk: Quousque tandem , . . Dr. Sebestyén Jenő.—III. czikk : Egyházpolitikai 
törvényjavaslatok. — Krónika. — A mi ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — 
Gyászrovat. — Hirdetések. 

EVFORDULON. 

Emlékezetes esztendőtől vettünk búcsút az évfor-
duló alkalmával. Végigvonulnak előttünk nagy eseményei. 
A legelső, a mire mély hálával kell gondolnunk, hogy 
egész folyama alatt ellenség nem tapodhatta hazánk szent 
földjét. Az 1916-ik év végén érte az orvul reánk törő 
legádázabb ellenségünket a hatalmas, bénító csapás, a 
melyből azóta sem tudott felocsúdni. A másik áruló az 
elmúlt év végén vette el méltó büntetését. És nem há-
lával kell-e gondolnunk különösen arra, hogy megnyug-
vás, béke és igazi fehér karácsony köszöntött a sok 
drága vérrel áztatott leghosszabb fronton küzdő kato-
náinkhoz. 

De nem feledjük, hogy az elmúlt év a 400 év 
előtti nagy megújulás emlékesztendeje volt. Bár most is 
fájdalommal gondolunk arra, hogy ünneplésünk, emléke-
zésünk sokféle oknál fogva hézagos volt, de úgy liisz-
sziik, hogy a mult nagy emlékeinek felidézése, a jelen 
helyzet mérlegelése maradandó áldások forrásául szolgált 
a jövőre nézve. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a nagy 
emlékezések esztendejében ült össze zsinatunk. Ünnep-
léssel, előkészülettel telt el a rövid idő, míg együtt 
volt, de hisszük, hogy a nagy alkalomhoz lesz méltó a 
föl)-tatás. 

Az évforduló alkalmával önkéntelenül is feltűnik 
előttünk egy nagyjelentőségű dátum, a mult hó 21-ike; 
az a nap, a melyen három olyan törvényjavaslat látott 
napvilágot, a melyekhez hasonló fontosságú az egyházpoli-
tikai törvényjavasiátok óta még egy sem jelent meg a 
ház asztalán. Mindegyikről részletesen, behatóan meg-
emlékezünk és most így összefoglalóan csak annyit, hogy 
mindahárom mélyen belevág a mi egyházpolitikánkba, a 
melynek kardinális tétele az, hogy bármilyen alakulatot 
nyerjenek is az állami élet szervei, bármilyen elemek 
kerüljenek is vezetőhelyre és bármilyen fordulat álljon 

is elő a kath. egyház életében, nekünk elsősorban belső 
erősödésre és az Isten által felajánlott bőséges életerők 
igazi felhasználására van szükségünk. 

Mi most sokat elmélkedünk, vitázunk a felett, hogy 
milyennek kellene lennie az igazi kath. autonómiának. 
Ez természetes; de úgy vélem, nem ártana, ha többet 
gondolnánk arra, hogy nekünk is lehetne még több áldá-
sos gyümölcsöt termő autonómiánk, ha a jogi keretek 
több lelki energiától lennének teljesek és ha az önkor-
mányzati jog a vele járó Míelességek mélységes átérzé-
sében és energikus teljesítésében nyerne élettel teljes 
kifejezést. 

Aztán népjogok kiterjesztése?! A mi egyházunknak 
ezen a téren nem kell senkihez, semmiféle irányzatban 
iskolába járnia. Nálunk a legszegényebb emberek és a 
nők tízezrei is már régóta bírnak közvetlen választási 
joggal. Minden dicsekedés nélkül mondhatjuk, hogy ezen 
a téren a reformáczió által alkotott egyházak voltak á 
tanítómesterek. A mi magyar református egyházunk is 
igazi demokratikus népegyház. Minden jog onnan alul-
ról ered és egész alkotmányunk onnan épül ki felfelé. 

Milyen nagyszerű elvek; milyen dicső az, hogy itt 
nem kell játszani a jelszavakkal, nem kell „kertelni", 
a mikor autonómiáról és az igazi demokráezia megvaló-
sításáról van szó. 

Az tehát a jövő nagy egyházpolitikája, hogy evan-
géliumi élet hordozói, közvetítői legyenek egyházunk 
összes szervei és meggyarapodott anyagi erői. Mert most, 
az évforduló alkalmával, arról sem szabad megfeledkez-
nünk, hogy egyházunkra és ebben minden tényezőre 
nagyszerű misszió vár a jövőben. Vár a sajtóra, a mi 
sajtónkra is; örömmel és hálával mutatunk rá ez alka-
lommal is a Szövetségünk által indított akczió eddigi 
rövid idő alatt elért nagyszerű eredményére. 

Rövid időn belül lesz itt is nyomdánk ; hisszük, lesz 
egy hatalmas nagy sajtóegyesületünk, lesz magyar bib-
liánk, napilapunk ; szóval lesz modern teljes felszereltsé-

Adakozzunk a református sajtóalapra! 



günk, méltó a nagy múlthoz, ennek nagyszerű tradicziói-
hoz és alkalmas arra, hogy teljesíthessük azt a dicső 
szolgálatot, a melyre kötelezve vagyunk. Móst az évfor-
dulón is még, fájdalom, aggodalmak és bizonytalanságok 
sötét fellegei vesznek körül bennünket, de mindezeken 
át felragyog most is előttünk a nagy, tündöklő jelige : 
Fost tenebras lux! p-

QUOUSOUE TANDEM? . . . 
— Zoványi újabb támadása. — 

„. . . Majd Zoványi Jenő a ref. 
hittudományi kar ezidei dékánja 

' tartotta meg értekezését a kővet-
kező cíímmel: Az evangéliumi 
protestántizmus egysége a refor-
máczió különféle irányaiban. Kár, 
hogy eme tudósunk múltjának 
keserűségeitől még most sem tud 
szabadulni. Pedig magának árt 
vele legtöbbet. Oly kiváló tudós, 
mint Zoványi, kinek a magyar 
protestántizmus múltjának meg-
világítása terén oly elévülhetetlen 
érdemei vannak, nem tud tárgyi-
lagos lenni Kálvinnal szemben, a 
midőn felolvasásában tanait kár-
hozatosaknak jelenti ki. Azt sem 
tudjuk elképzelni, hogy vájjon a 
leendő papi nemzedék hiterősíté-
séül szolgál-e azon állítása, hogy 
az Újtestamentum csak mitholo-

' gia. Felolvasásához bővebb kom-
mentártnem akarunk fíizni, csak 
azon kérdést bátorkodunk fölvetni, 
hogy szabad-e a leendő kálvinista 
lelkészeket Kálvin iránt való 
gyűlöletben és ellenszenvben ne-
velni?" Lelkészegyesület 52. sz. 

Nem a káröröm s a jóslatok beteljesedése fölött 
érzett megelégedés, hanem a mély levertség és az őszinte 
keserűség adja kezünkbe a tollat, a mikor Zoványi leg-
újabb támadásával vagyunk kénytelenek foglalkozni. 
A debreczeni első theologiai doktoravatás sötét emléke 
és árnya az ő avattatása s ő, múltjához és serveti czi-
nizmusához méltóan, gondoskodott róla, hogy a reformá-
czió 400 éves jubileuma ne múljék el a nélkül, hogy 
Kálvin szellemét újra ne gyalázza, sőt most már, czentri-
fugális szellemi pályájához méltóan, magát a keresztyén-
séget is megtagadja. 

Mert mit hirdetett Zoványi Debreczenben, közvetlen 
doktorrá avatása előtt másfél órával ? A Lelkészegye-
siilet szerint azt, hogy Kálvin tanai kárhozatosak és az 
Újtestamentum csak mithologia. 

Sajnáljuk, hogy az eredeti szöveg nincs a Ikezeink 
között, de a teljes felolvasásnak a Debreczeni Lelkészi 
Tárban való közléséig nem várhatunk, meg kell tehát 
elégednünk ennyivel is, biztosak lévén a felől, hogy a 
„Lelkészegyesület'", a mely Zoványi hoz kezdettől fogva 
közel állott, hűen közölte a felolvasás lényegét, a mely 
abban áll, hogy most már nemcsak Kálvin tanai a kár-
hozatosak, hanem az Újtestamentum és mithologia, tehát 
történelmi hazugságok gyűjteménye. 

Nem hisszük, hogy az ország református és ke-
resztyén elemei közül azok, a kik valóban vallásos életet 

élnek, meg ne döbbennének e tételek hallatára. Mert ki 
hirdeti ezeket? Nem a szabadgondolkodók főmesterei, 
sem az atheisták vezérczikkírói, hanem egy kimondottan 
református theologiai fakultás református dékánja — ter-
mészetesen újra a „tudomány szabadsága" és a „lelki-
ismereti szabadság" hazugul magyarázott és kiíiczamított 
elve alapján. Milyen szomorú és milyen diplomácziai hiba 
volt az, hogy Magyarországon épen ez az ember lehetett 
az első és eddig egyetlen ref. theol. tanár, a kit az első 
magyar református theologiai fakultás díszdoktorául vá-
lasztott! Megértjük-e, hogy micsoda abszurd, sőt a szel-
lemi és tudományos élet etikája és illemtana szempont-
jából erkölcstelen dolog volt ez az avatás s arczulcsapása 
egyszersmind minden kálvini ideálnak? Hiszen ezen az 
alapon, ha csak a tudományos működést és nem a szel-
lemi irányzatot is tekintjük egyszersmind, akkor az uni-
tárius tudósokat vagy a protestáns egyháztörténelmet 
búvároló nagytudású jezsuitákat, vagy akár a római pá-
pát is doktorrá avathatnák a ref. theol. fakultások, mert 
hiszen ezek is tudós emberek lehetnek és közülök nem 
egy távolról sem kárhoztatja jobban a kálvinizmust és 
a keresztyénséget, mint Zoványi! Be kell tehát látnunk, 
hogy égy ref. theol. fakultásnak nemcsak a tudományos 
érdemekre kell tekintettel lenni, hanem a szellemi irány-
zatra is, a melyet az illető képvisel. Az elvi igazság itt 
tehát az, hogy a theologiai dísMoktorátus más termé-
szetű, mint más díszdoktorátus. Orvossá vagy kémiai dok-
torrá avathatnak valakit nyugodtan, tekintet nélkül arra, 
hogy milyen a világnézete. A theol. díszdoktorátusnál azon-
ban a tudomány mellett a világnézet épen olyan fontos 
dolog és valósággal erkölcsi lehetetlenségnek kell minő-
sítenünk azt, hogy egy theol. fakultás honoris causa dok-
torrá avassa a létjogosultságát támadó és vele diametrá-
lis ellentétben álló theologiai felfogás képviselőjét. 

Tudjuk ugyan, hogy Zoványi mit felel erre. Azt, 
a mit akkor mondott, a mikor a tiszántúli egyházkerület 
a lelkészvizsgáló-bizottsági tagságra kérte fel, hogy, t. i. 
ő azt nem fogadja el, mert neki már nincs többé köze 
az egyházhoz, mert ő állami egyetemi tanár. Hogy tehát 
Zoványi összes érveit rövid úton megsemmisítsük, elég 
a következő tényekre utalnunk: 

1. Zoványi nemcsak állami egyetemi tanár, hanem 
azon az állami egyetemen egy kimondottan református 
fakultás tanára is. Ez pedig azt jelenti, hogy azt a fa-
kultást a kálvinizmus érdekében tartják fenn s csak addig 
van létjogosultsága, a meddig a ref. egyház szellemét 
szolgálja. De mi következik ebből a tanárokra nézve? 
Az, hogy ők a ref. egyház számára is dolgoznak, a mi-
kor pályázatuk által önként vállalkoztak e szellem pro-
pagálására ; viszont azonban, ha észreveszik, hogy gon-
dolkozásuk a tanszék rendeltetésével végleg összeütkö-
zésbe jött, lelkiismeretbeli kötelességük vagy a fakultás 
jellegét hivatalosan megváltoztattatni, vagy az állásukról 
lemondani. És e fölött nemcsak az egyháznak, hanem 
az államnak is kötelessége őrködni. Mert a tudományok 
művelője mozogjon ugyan szabadon, de ha dianietrális 



ellentétbe jön a tanszéke czéljával, akkor vonja le a 
konzekvencziákat. De ugyan mi tartja még Zoványit, a 
doctor calvinismi-t a debreczeni fakultáson, hogyha Kál-
vin szellemét gyűlöli s az újtestamentumot mithologiá-
nak tartja? Talán a „tudomány-szeretete?" De hiszen 
azt jobban tudná művelni, ha az a fakultás kerítésén 
kívül állana! 0 azonban, úgy látszik, a „jobb részt" 
szereti választani, sőt még a doktori czímet is elfogadja 
attól a fakultástól, a melynek egész létjogosultsága és 
programmja a kálvini keresztyénség szellemére van, mint 
erkölcsi alapra, felépítve. Zoványi persze úgy szereti 
feltüntetni a dolgot, hogy ő hirdethet akármit, mert ő 
állami egyetemi tanár. Ez igaz lenne, de csak akkor, 
ha a fakultás és a tanszék valami általános „vallástudo-
mányi" és nem kimondottan református lenne. így azon-
ban'ferdítéssé válik az egész érvelés, mert a tanszék 
rendeltetésében vannak meg szabadságának határai is 
egyszersmind. 

De mindjárt kitűnik Zoványi állításának az abszur-
duma, ha az ő tételeit átvisszük a tudományok más terére 
is. Ha ugyanis neki van igaza, akkor a magyar szellem 
ápolására felállított intézményekben kötelesek vagyunk 
eltűrni a hazaárulókat, az egyházakban az atheistákat, 
a szoczialisták között az abszolutizmus képviselőit, a 
politikai pártoknál azt, hogy mindegyik pártban az ellen-
párt kémjei éljenek, sőt erkölcsi térre vive a dolgot, 
még czifrább helyzetek is állanának elő. És valóban az 
a furcsa, hogy a mi közéletünk, a mely pl. a politikában 
annyira érzékeny, hogy a legkisebb elvi, jelentőséggel 
még egyáltalában nem bíró kérdésekben is a konzekven-
cziák levonását követeli meg az emberektől, a Zoványiak-
nak kel védelmére abban a téves hitben, hogy a lelki-
ismereti szabadságot védelmezi. Ne féltsük mi a lelki-
ismereti szabadságot, mert az megmarad még a mártír-
halálban is, hanem ugyanolyan erővel hirdessük azt is, 
hogy a szellemi életnek is megvannak a maga erkölcsi 
törvényei s a tudomány emberének nemcsak korlátlan 

( kutatási joga, hanem szigorú kötelességei is vannak s 
az antikálvinista és antikeresztyén tudományt nem szük-
séges épen egy jól fizetett ref. theologiai tanári széken 
művelni. 

2. Zoványi ama tételét, hogy Kálvin tanai kárho-
zatosak, vagy veszedelmesek, a legvakmerőbb történetírói 
ferdítésnek kell minősítenünk. Ez annál súlyosabban esik 
a latba, mert Zoványi maga is egyháztörténész s így 
400 év eredményeiből kellene már tudnia, hogy Kálvin 
tanainak veszedelmességét epen a történelem czáfolja 
meg a legfényesebben. Mert Kálvinnak még nehéz volt 
a helyzete. A predesztináczió védelmében pl. még nem 
hivatkozhatott a történelemre, sem az életre. De mutas-
son fel Zoványi egy igazi adatot is az egyháztőrténe-
lemből, a mely Kálvin tanainak kárhozatosságát bizo-
nyítja ? ! Egyébként állításán ne csodálkozzunk. A kinek 
az Újtestamentum csak mithologia, annak a számára az 
újtestamentumra felépített kálvinizmus is hazugság lehet 
csupán. 

Azonban nem ambicziónk az, hogy Zoványit meg-
r győzzük és tudománytalan állításait hosszasan czáfolgas-
F suk. Csak kifejezést akartunk adni őszinte sajnálkozá-

sunknak, hogy az első magyar református theol. fakul-
táson ilyen szellemben nevelik a református theologusokat. 
Ez az eset kell, hogy megdöbbentse a kálvinizmus 
embereit a tiszántúli kerületben is. Kell, hogy mementó 
legyen sokak számára, a kik eddig nem akarták meg-
látni azt a nagy veszélyt, a mely épen a szabadkutatás 
elvének hamis magyarázata alapján egyházi életünk min-
den iskolájában és intézményénél lábrakapott. Mert ná-
lunk ezen a czímen már atheisták is lesznek presbiterek, 
gimnáziumi tanárok, gondnokok s egyéb méltóságok, a 
kik a leglelkiismeretlenebbül vállalják a megbízatást, 
bár belül jól érzik, hogy semmi közösségük sincs se 
Istennel, se Krisztussal, se Újtestamentummal, se egy-
házzal, a kálvinizmusról nem is szólva. Valóban, nem 
érkezett-e hát már el az ideje annak, hogy mindenféle 
általános szövetkezések helyett a tiszta kálvinizmus érde-
kében gyűjtsük össze a meggyőződéses emberek erőit? 
Mert igazán nem kárörömmel, de egyházunk jövőjét féltő 
aggodalommal tárgyaljuk most ezt a Zoványi-esetet; an-
nál is inkább, mert a helyzet nehéz. Zoványit ugyanis 
hatalmas és részben illetéktelen elemek is segítették be 
Debreczenbe s főként ez utóbbiak tartani is fogják mind-
addig, míg őket is meg nem támadja. Kálvin és az Új-
testamentum nem fáj nekik, de a támadás majd igen. 
Azonban mi lesz addig is azzal az ifjúsággal, mely Kál-
vin-gyűlöletben nevelkedik és, ha talán nem is, de meg-
tépett ideálokkal indul neki a papi pályának? Mi a mi 
részünkről bármikor síkra szállunk a kálvinizmus s most 
már, úgy látszik, a keresztyénség védelmére is. De ugyan-
erre kérjük a tiszántúli egyházkerület püspökét, dr. 
Baltazár Dezsőt is. Mert neki, a ki egész határozottan 
a tiszta kálvinizmus szelleme és tanai mellett foglal ál-
lást, egyfelől meg kell találni a módját annak, hogy 
ugyanakkora nyilvánosság előtt, mint a milyen előtt a 
támadás elhangzott, megvédje a kálvinizmust és a ke-
resztyénséget, másfelől az önmagáról meg nem feledke-
zett tanár ellen haladéktalanul megkell tennie a meg-
torló lépéseket. Ebben a veszedelemben egyek va-
gyunk s ebben a veszedelemben mindenkor találkoznunk 
is kell 

Zoványit pedig, a magyar kálvinizmus hithű dokto-
rát megörvendeztetjük azzal a kijelentéssel, hogy tételei 
iránt mindenkor érdeklődni fogunk a jövőben is éspedig 
ugyanazzal az érdeklődéssel, a mellyel számon tartjuk a 
Masarykok és társaik mozgolódásait is. Nekünk ugyanis az 
a meggyőződésünk, hogy a mi a hazaárulás a politikai 
téren, ahhoz veszedelmesen hasonlít Zoványi viselkedése 
is egyházi értelemben véve. Csak egy a különbség, t. i. 
az, hogy Masaryk levonta a konzekvencziákat s otthagyta 
a tanszéket; Zoványi azonban mint „mártír" továbbra is 
Debreczenben marad és boldogítani akar bennünket. 

Dr. Sebestyén Jenő. 



EGYHÁZPOLITIKAI TÖRVÉNYJAVAS-
LATOK. 

Mult év deczember 21-én három nagyfontosságú 
és egyházunk életébe mélyen belevágó törvényjavaslat 
került a képviselőház asztalára, úgymint: A kath. auto-
nómiáról, Az 1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehajtásáról 
és az Országgyűlési képviselők választásáról szóló tör-
vényjavaslatok. Mindhárom törvényjavaslatot behatóan 
tárgyaljuk, de most, ezt megelőzőleg, szükségesnek látjuk, 
hogy ideiktassuk a két első törvényjavaslatnak teljes 
szövegét. 

I. A hatholilcus autonómia. 
A katolikus önkormányzat az 1848. évi XX. tör-

vényczikk 2. szakaszának elvi kijelentése alapján jelen 
törvényben beczikkelyeztetik a következőkben: 

1. §. A magyarországi katolikus egyház önkor-
mányzati jogánál fogva a főkegyúri jogintézmény és az 
állami jogok sérelme nélkül maga intézkedik a szerve-
zetével és alkotmányával megegyező módon egyházi, 
vagyoni és iskolai ügyeiben, az alapítók szándéka szerint 
rendelkezik az összes egyházi oktatási, nevelési, jóté-
konysági czélokra szolgáló alapjaival és alapítványaival; 
elemi, közép- és királyi jóváhagyással, főiskolákat állíthat, 
szükségleteinek fedezésére vagyont gyűjthet, igénybe 
veheti hiveinek, teherviselési képességük arányában, 
anyagi hozzájárulását, e czélból egyházi adót és egyéb 
szolgáltatásokat vethet ki, a melyek közigazgatási úton 
érvényesíthetők. 

2. §. Az önkormányzati jog gyakorlása czéljából 
0 felsége az apostoli király, mint főkegyúr felhívása 
alapján, egyházi és világi férfiak bevonásával és azok 
közreműködésén nyugvó önkormányzati szervezet létesí-
sítendő. Az önkormányzati szervezet részletes szabályait 
az egyházi főhatóságok, hozzájárulásával és 0 felsége az 
apostoli király jóváhagyásával az Ő felsége által egybe-
hivatott szervező gyűlés állapítja meg, a főkegyúri jog 
és a katolikus egyház hierarkikus szervezetének szem 
előtt tartása mellett és fönnálló törvények, különösen 
pedig a jelen törvény korlátai közt. 

A Szervezeti Szabályzat állapítja meg az önkor-
mányzati hatáskörhöz tartozó azon ügyeket, a melyek ő 
felsége legmagasabb hozzájárulásának tartatnak fenn. 
Ezekben az ügyekben az önkormányzat illetékes szerve 
tartozik ő felsége döntését a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter útján kieszközölni. 

3. §• Az önkormányzat hatáskörének ekkép eszköz-
lendő meghatározása nem érinti az erdélyi római kato-
likus státusnak az Approb. 1. t. 1. art. 3-ban, a Lipót-
féle diploma I. pontjában, Ferencz királynak 1792. évi 
május hónap 26-án az országgyűléshez intézett levele 45-ik 
pontjában, Ferencz József királynak 1867. évi augusztus 
hónap 19-én és 1883. évi november 4-én kelt legfelsőbb 
elhatározásaiban, az 1868. évi XLIII. törvényczik 14. 
szakaszában és az 1883. évi XXX. törvényezikk 41. 
szakaszában gyökerező önkormányzati jogát. 

Az erdélyi római katolikus státus az országos kato-
likus Önkormányzatnak kiegészítő részét alkotja, akkép, 
hogy az erdélyi római katolikus státus, szerzett jogainak 
sérelme nélkül és czélszerűnek talált helyi szervezetének 
megőrzésével, lesz az országos önkormányzat szerveze-
tébe beillesztendő, a mire nézve az országos önkor-
mányzat és az erdélyi római katolikus státus közt külön 
megállapodásnak van helye, a mely ő felsége által jóvá-

hagyatván, a Szervezeti' Szabályzat kiegészítéséül fog 
szolgálni. 

4. §. Az 1. szakasz elvi rendelkezési alapján a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kezeléséből átadandók 
a katholikus önkormányzatnak a magyarországi katholikus 
vallás- és tanulmányi alap és azokból fentartott vagy 
segített, valamint egyáltalán a miniszter rendelkezése 
alatt álló katolikus közép- és főiskolák. 

A középiskolákat illetően az önkormányzatot az 
államkormánnyal szemben ugyanazon hatáskör illeti meg, 
a melyet az 1883. évi XXX. törvényczikk 41. szakasza 
az autonóm felekezetek középiskolái tekintetében meg-
állapít, a mennyiben azt a 2 szakasz utolsó bekezdésének 
alapján a Szervezeti Szabályzat nem korlátozza. 

A katholikus főiskolákra nézve a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter rendeleti úton intézkedik, hogy, az 
alapításból eredő szerzett jogok tiszteletben tartása mellett, 
azok az államkormány részéről ugyanazon elbánás alá 
vétessenek, mint az autonóm felekezeti főiskolák. 

Az erdélyi katolikus státusnak a kormány kezelése 
alatt álló alapjai ós alapítványai átadása tekintetében a 
jelen törvénynek a magyarországi vallás- és tanulmányi 
alap átadására vonatkozó intézkedések megfelelően alkal-
mazandók. 

5. §. A budapesti tudományegyetem föntartására 
szolgáló egyetemi alap mostani állapotában meghagyandó 
mindaddig, a míg a vallás- ós közoktatásügyi miniszter 
az önkormányzati szervezettel az alap jövendő kezelése, 
jövedelmeinek mikénti fölhasználása iránt végleges meg-
állapodásra nem jut. Végleges a megállapodás akkor, 
ha azt a törvényhozásnak mindkét háza a miniszter 
jelentése alapján tudomásul veszi és a főkegyúr jóvá-
hagyja. 

6. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendel-
kezése alatt álló egyéb alapok, alapítványok, tan-, nevelő-
és egyéb intézetek szorgosan megvizsgáltatván, azok, a 
melyek katholikus jellegűek, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter és az önkormányzati szervezet közös megálla-
podása alapján az utóbbinak átadandók. A megállapodás 
módjára nézve ugyanazon eljárás követendő, mint az 
egyetemi alapnál. 

Meg nem egyezés esetében a vitás kérdések, vala-
mint az alapok és alapítványok átadásából netalán eredő 
mindennemű követelések, a mennyiben a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter és az önkormányzat szer-
vezete közt kölcsönös egyesség útján kiegyenlíthetők 
nem lennének, avagy a törvényhozás valamelyik házának 
hozzá nem járulása okából végleges megállapodás elér-
hető nem volna, éppúgy az egyesek által támasztott 
követelések a rendes bíróság előtt érvényesítendők. Ezek 
a pörök, tekintet nélkül a pörtárgy értékére, a budapesti 
királyi törvényszék kizárólagos illetékességéhez tartoznak. 
Az eljárás bélyeg- és illetékmentes. Az ilynemű pörök 
a fölebbviteli bíróságok által soron kívül intézendők el. 

7. §. Mindaddig, a míg a katholikus önkormány-
zati szervezet legfelsőbb jóváhagyást nem nyer, a mos-
tani jogállapot a 8 ik szakaszban foglalt módosítással 
föntartandó. Köteles azonban a vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi miniszter a jelen törvény kihirdetése után 
a szervező gyűlés egybehívását legfelsőbb helyen azonnal 
kérelmezni, a jelen törvény alapján alkotandó új önkor-
mányzati szervezeti szabályzat legfelsőbb jóváhagyásától 
számított egy éven belül pedig tartozik a vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi miniszter a vallás- és 
tanulmányi alapot az önkormányzat kezelésébe átadni, 
a többi alapítványok átadását is fokozatosan eszközölni, 
alapul véve a legutolsó naptári évben készült vagyoni 



kimutatásokat és a létező leltárakat. Jogában áll a katho-
likus önkormányzati szervezetnek valamely katholikus 
jellegűnek állított alap vagy alapítvány kiadását kívánni, 
működésbe lépésétől számított 15 éven túl azonban már 
csak rendes bírói úto*n. A bírói illetékességre és eljá-
járásra a 6. szakasz végső bekezdésében foglaltak eme 
keresetekre is kiterjednek. 

8. §. Arra az időre, a mely a vallás- és tanul-
mányi alapnak az önkormányzat rendelkezése alá bocsá-
tásáig eltelik (7. §.), a szervező gyűlés saját kebeléből, 
vagy más katholikus férfiak köréből 15 tagot választ az 
ő felsége által az alapok kezelésének ellenőrzésére kine-
vezett bizottságba. 

9. §. Jelen törvény hatálya a társországok kivé-
telével a magyar birodalom egész területére kiterjed. 

10. §. A törvény végrehajtásával a vallás- és köz-
okatásügyi magyar királyi miniszter bízatik meg. 

II. Az 1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehajtásáról. ' 

A képviselőház deczember 21-iki ülésén terjesztette 
be Apponyi Albert gróf kultuszminiszter az egyházi 
szükségletek állami fedezését tartalmazó 1848: XX. 
t.-czikk fokozatos végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. 
A javaslat egész terjedelmében így hangzik: 

1. §. A magyar állam az 1848. évi XX. t.-cz. 3. 
§-ában foglalt elvi kijelentés alapján, a református, az 
ág. hitv. ev. és az unitárius egyháznak a 4. § ában 
megjelölt egyházi szükségleteire, az évi költségvetésekbe 
eddig kifejezetten az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-a értel-
mében beállított évenkénti segélyezési rendszer helyébe : 
200 millió korona örökalapítványt létesít. Ez az alapít-
ványi tőke a nevezett egyházak között a következően 
oszlik meg: a református egyházat illeti 126,600000 K, 
a magyarországi ág. hitv. ev. egyházat 54.600.000 K, 
a Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. 
országos egyházat 12,000.000 K, az unitárius egyházat 
6,800.000 korona. Az államkincstár az alapítványi tőkét 
részint készpénzben, illetve, állampapírokban, részint 
ingatlanokban szolgáltatja ki. A kiszolgáltatás határidő-
höz nem köttetik. 

2. §. Az állani addig is, míg az 1. §-ban megál-
lapított alapítványi tőkét kiszolgáltatja: évi járadékot 
biztosít a nevezett egyházaknak a következő módon: 

A vallás- és közoktatásügyi tárcza 1917/18. évi 
költségvetésében a nevezett egyházaknak az 1848. évi 
XX. t.-cz. 3. §-a értelmében leendő segélyezésére beik-
tatott 5,047.800' korona helyett, a vallás- és közoktatás-
ügyi tárcza 1918/19. évi költségvetésébe a rendes ki-
adások czíme alatt 6,000.000 korona; az 1919/20. évi 
költségvetésbe 7,000.000 korona; az 1920/21. évi költ-
ségvetési évtől kezdve pedig költségvetési évenként 
állandóan és folytonosan 8,000.000 korona iktattatik be 
a költségvetésbe a nevezett egyházak javára. 

Ezekből az évjáradékokból a nevezett egyházakat 
megilleti az 1918/19. költségvetési évben a református 
egyházat 3,798.000 korona, a magyarországi ág. hitv. 
ev. egyházat 1,638.000 korona, a Magyarország erdélyi 
részeiben levő ág. hitv. ev. országos egyházat 360.000 
korona, az unitárius egyházat 204.000 korona; az 1919/20. 
költségvetési évben: a református egyházat 4,431.000 
korona, a magyarországi ág. hitv. ev. egyházat 1,911.000 
korona. A Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. 
ev. országos egyházat 420.000 K és az unitárius egy-
házat 238.000 korona. 

Az 1920/21. költségvetési évtől kezdve pedig állan-
dóan: a református egyházat évi 5,064.000 korona, 

a magyarországi ág. hitv. ev. egyházat 2,184.000 K, 
a Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. ev. 
országos egyházat 480 000 korona, az unitárius egyházat 
272.000 korona. 

Az örök alapítványi tőkének részben vagy egész-
ben, ingatlanban vagy készpénzben, illetve állampapí-
rokban leendő kiszolgáltatása maga után vonja a költ-
ségvetésben az évi járadék megfelelő leszállítását, illetve 
megszüntetését. 

3. §. Le nem szállíthatók a jövőben az állami 
költségvetésekben azok az összegek, amelyek az 1917/18. 
évi állami költségvetésben a vallás- és közoktatásügyi 
tárczánál az „Egyházak segélyezése" czím rendes ki-
adásainak 3., 4., 7., 17., 18. és 19. rovatai alatt vannak 
felvéve és amelyeknek élvezete az illető egyházaknak 
mindenkorra biztosíttatik.* 

4. §. Az első és második szakaszban megállapított 
és részletezett alapítványi tőke vagy kamatjai a fent-
nevezett egyházak, által kizárólag csak a következő 
czélokra fordíthatók: 1. az egyházi adózás rendezésére, 
2. az egyházi közigazgatás költségeire és 3. az országos 
lelkészi nyugdíjintézet segélyezésére. 

5. §. A jelen törvényben megállapított segélyek a 
4. §-ban fel nem sorolt egyházi szükségletek jövőben 
való állami segélyezését nem gátolják, a mennyiben ily 
segélyezésnek azért lenne helye, mert a hívek az ézen 
egyházi szükségletekből eredő terheket elviselni nem 
volnának képesek, s a mennyiben az állam pénzügyi 
helyzete ezt megengedni. 

E törvény azokat az államsegélyeket sem érinti, • 
a melyek az itt felsorolt egyházakat eddig alkotott vagy 
jövőben alkotandó külön törvények, vagy ily törvényeken 
alapuló szerződések értelmében akár egyházi, akár iskolai 
czélokra illették vagy ezután illetni fogják, vagy a fej-
lődés mértékéhez képest szükségesnek fognak mutatkozni. 

6. §. Az 1. §-ban említett alapítványi tőke kamat-
jairól, illetőleg a 2. §-ban említett évi járadékról min-
denik egyház külön-külön, a kamatok, illetőleg a jára-
dékösszeg felvételét követő minden naptári év hatodik 
hónapjának végéig a ref. egyház a ref. egyetemes kon-
vent által; a magyarországi ág. hitv. ev. egyház az ág. 
hitv. ev. egyetemes közgyűlése által, a Magyarország 
erdélyi részeiben .levő ág. hitv. ev. országos egyház az 
országos konzisztórium által és az unitárius egyház az 
egyház képviselő tanácsa által jóváhagyott elszámolást 
köteles bemutatni a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

A mennyiben valamelyik egyház a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ismételt felszólítása daczára az 
elszámolást be nem mutatja, vagy a mennyiben a bemu-
tatott elszámolásból az tüniiék ki, hogy az alapítványi 
tőke kamatai egészben vagy részben nem a 4. §-ban 
meghatározott czélokra fordíttattak, a vallás- és közok-
tatásügyi miniszternek jogában áll az illető egyház javára 
eső alapítványi tőke kamatainak inutalványozását, a szám-
adások bemutatásáig, felfüggeszteni, illetőleg a más 
czélokra fordított összegek visszatérítési kötelezettségét 
kimondani. E miniszteri határozat ellen az illető egyház 
az értesítéstől számított 30 nap alatt a közigazgatási 
bíróságnál panasszal élhet. 

* Ezek a rovatok a fenti sorrendben: Az ág. hitv. ev. egy-
ház javadalmazására 372.998, a reformátuséra 524 710; az unitá-
riuséra 100.000; a magyarországi ev. és református egyházak alap-
jának (közalap) gyarapítására 300 000; az erdélyi szász ev. egyház 
alapjának gyarapítására 20.000; az unitáriusok alapjára 15.800 K. 

Szerk. 



7. §. Az 1895. évi XLII. t.-cz. által bevett izr. 
vallás javadalmazására az állam 25 millió korona örök-
alapitványt létesít, melynek 4%-os kamata, azaz egy 
millió korona, mindaddig, míg az állam az alapítványi 
tőkét egészben vagy részben ki nem fizeti, az 1920/21. 
évi költségvetési évtől kezdve az állami költségvetésbe 
beállítandó. Az 1917/18. évi költségvetésbe beállított 
segély ebbe a kamatösszegbe beolvad és az 1918/19. 
évi költségvetésben 260.000, azután pedig évről évre 
250.000 koronával emelendő, míg az 1920/21. évi költ-
ségvetésben egy millió koronát eléri. Magában értetik, 
hogy az alapítványi tőkének egészben vagy részben 
való kifizetése, amelynek jogát az állam magának fent-
tartja, mely azonban határidőhöz kötve nincs, a kamat-
összegnek, vagy ez összeg megfelelő hányadának költ-
ségvetésbe állítását és fizetését megszünteti. 

Mindaddig, míg az izraelita vallás önkormányzati 
szervezete törvényesen létesül, a tőke ki nem fizethető, 
a kamatösszeget pedig, a létező ideiglenes szervezetek 
meghallgatásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
osztja meg a szervezetek közt, a czélok megjelölésével 
ós e törvény 6. §-ának megfelelő számadási kötelezett-
séggel. 

8. §. Az 1848. évi XX. t.-cz. 2. §-ában minden 
törvényesen bevett vallásfelekezetre nézve megállapított 
tökéletes egyenlőségnél és viszonosságnál fogva egyik 
vallásfelekezet hívei egy más vallásfelekezet előnyére 
vagy czéljaira semmi czím alatt meg nem adóztathatók. 

Ezen jogelv teljes keresztülvitele 1921. évi január 
hó l-ig befejezendő. A mennyiben ezáltal egyes vallás-
felekezetek közszükségleteinek ellátásánál hiányok álla-
nának elő, a hivatalosan megállapítandó hiányokért az 
állam az érintett egyház javára az évi állami költség-
vetésbe beállított átalányösszeggel nyújt kárpótlást. 

Különböző vallásfelekezetűek által lakott közsé-
gekben, melyek egyházi szolgáltatásukat megváltották, 
az e §-ban kifejezett elv vagy akkép érvényesítendő, 
hogy a váltság czímén adott községi járulékra is alkal-
maztatik az 1868. évi LIII. t.-cz. 24. §-ának a községek 
által nyújtott egyházi segélyekre vonatkozó rendelke-
zése, vagy ahol ez nem lehetséges, akkép, hogy a más 
vallásúak községi szolgáltatásaik olyan hányada alól 
felmentetnek, milyen a megváltott egyházi szolgáltatásnak 
megfelel. 

9. §. Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe 
lép; végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi, pénz-
ügy- és belügyminiszter bízatnak meg. 

KRÓNIKA. 
Ferenczy és Zoványi. 

Ez a két jócsengésű és emlékeket ébresztő (!) név 
a debreczeni díszdoktor-avatás alkalmából kerül együvé. 
Az avatáson ugyanis dr. Ferenczy Gyula prodékán, üdvö-
zölvén a jelölteket, Zoványihoz a következőképen szólott: 
„Főtiszteletű Zoványi Jenő tudós tanárunk és kartársunk, 
igazsághoz ragaszkodó rendületlen meggyőződésed mel-
lett a protestáns egyházak zivataros múltjának tisztázása 
körül szereztél nagy érdemeket, sok kedves legendát el-
oszlattál, sok igazságot megállapítottál; az nem baj, ha 
ellenünkre is. Az igazság mindenek felett való: így hir-
dették azt a reformátorok, így hirdetjük azt mi is veled 
és veletek, a kiket ma megtisztelni kívánunk és meg-

koszorúzunk." Eddig Ferenczy himnusza az „igazság" 
bajnokához. És ez a beszéd csak fokozza bennünk a 
keserűséget, a melyet Zoványi czinikus támadása felett 
amúgy is érzünk. Hogyan, hát Ferenczy nem volt ott az 
avatás előtt tartott reformácziói ünnepélyen ? Nem hal-
lotta, hogy igazságok gyanánt mit hirdetett ott Zoványi? 
És nem volt szava ezekhez a destruktív tételekhez ? Vagy 
ő is elfogadja azokat az igazságokat, „haellenünkre is"? 
Mi őszintén gratulálunk Ferenczy zsinati nagy felszóla-
lásához és a protestáns szövetségben tartott beszédéhez, 
de a kálvinizmus ez elszánt ellenségének dicsőítését nem 
értjük. Hát Zoványi képviseli az igazságot? Akkor mi 
jogon áll fenn az a fakultás, a melynek Ferenczy is ta-
nára? És gondoljuk csak tovább Ferenczy mondatát. 
A tételek ezek: Zoványi képviseli az igazságot. (Úgy 
látszik Kalvinra és az Új testamentumra nézve is. Mert 
hiszen Ferenczy, bár alkalma lett volna rá, nem tilta-
kozott ellene !) Mi tehát nem az igazságot képviseljük. Ez 
azonban Ferenczy szerint nem baj. Azért doktorrá avatják 
azt, a ki hazugnak bélyegzi legfőbb tanításainkat, az 
ünnepelt pedig elfogadja a doktori grádust azoktól, a 
kik szerinte hamis fundamentumra építették. Hát nem 
szégyenteljes operette-jelenet ez ? Hát nem Potemkin-
kálvinizmus az ilyen, a mely tűri tanainak gyalázását, 
sőt a tudományos érvekkel bizonyítani sem tudót épen 
a tudomány nevében koszorúzza meg? Valóban örülnünk 
kell, hogy e nekünk annyira szomorú jelenetnél a király 
nem volt jelen. 

A MI ÜGYÜNK. 

A midőn lapunk mult évi utolsó, kiettős számát 
nyomdába adtuk, még rfern kaptunk értesítést arról, 
hogy lapunk nyomatási költségei az eredeti alapár-
hoz képest újévtől kezdve 400%-kal emelkednek. 
Ezért bocsátottuk ki Szövetségünk elnökségének 
jóváhagyásával mult hó 27-én azt a külön értesí-
tést, hogy kénytelenek vagyunk a viszonyok javul-
táig az előfizetési árakat 6 K-val felemelni, úgy, 
hogy azok, a kik az utalványok szelvényein is meg-
jelölt jogczímen 12 K-t fizettek, azok részére az évi 
előfizetési díj 18, és a 18 K-sok részére 24 K lesz. 
Hisszük, hogy ez a súlyos viszonyok szülte ideig-
lenes áremelés nem kedvetleníti el előfizetőinket és 
ügyünk barátait . Mint jeleztük, az eddig beküldött 
előfizetési pénzeket a fenti kulcs szerint könyveljük. 

Dr. Ravasz László előadása. Mint már jeleztük, 
dr. Ravasz László, a kolozsvári theol. fakultás tanára, 
f. hó 29-, 30- és 31-én d. u 6 órakor három előadást 
tart a régi országház (Főherczeg Sándor-u.) termében 
ily czímen: Kicsoda az ember? Az egyes előadások 
czíinei: 1. A tegnapi ember. 2. A mai ember. 3. A hol-
napi ember. Az előadásokat rendező bizottság élén dr. 
Szilassy Aladár áll. Úgy hisszük, hogy sokan fogják 
meghallgatni az előadásokat. Szövetségünk konferencziája 
is a fentjelzett napokon lesz a Ráday-könyvtár termében. 

Januárvégi harmadik téli konferencziqnkra egy-
másután jelentkeznek elmúlt konferencziáink résztvevői, 
mellettük újak is. Őszinte sajnálattal kell a résztvevők-



kel tudatnunk, hogy a kedvezményes vasútijegyek meg-
szerzése érdekében tett lépéseink ez alkalommal siker-
telenek maradtak, minthogy a kereskedelemügyi minisz-
ter egyik legutóbbi (88,470/111. sz.) rendeletében minden 
ilyen kedvezményt egyelőre megszüntetett. Eggyel több 
ok ez is arra, hogy. lelkészeink félárú vasútijegy 
váltására jogosító igazolványának megszerzéséhez annál 
fokozottabb mértékben lássunk hozzá! 

A Bethlen-nyomdára az 1917 decz. 30-iki záros 
határidőig folytatólag beérkezett részvényjegyzéseket 
helyszűke miatt jövő számunkban közöljük. Beérkezett 
összesen 1270 részvényjegyzés 254.000 korona érték-
ben, tehát eddig 54,000 K a túljegyzés. 

Lapunk mult évfolyamának tartalomjegyzékét a 
jövő számmal küldjük. 

IRODALOM. 
A ki a kálvinizmus lényegét rövid összefoglalás-

ban ismerni akarja, az rendelje meg lapunk munkatársa, 
dr. Sebestyén Jenő Nietzsche és Kálvin czímű munkáját. 
A könyv egész második fele a kálvinizmusról szól. Itt 
megtalálhatja mindenki azokat a kálvini tanításokat, a 
melyeket Zoványi kárhozatosaknak akart bélyegezni. 
A könyv ára portóval 3'50 K. Kapható Kókai Lajos 
könyvkereskedésében Budapest^ Kamermayer Károly-u. 3. 

A „Református Katonák Lapjá"-nak tulajdon-
jogát és felelős szerkesztőségét az új évfolyamban Hay-
pál Benő vállalta magára. Hisszük, hogy ő is ép oly 
szerető gonddal fogja szerkeszteni ezt a kis lapot, mint 
a volt szerkesztő, ki a ref. sajtó, ügyével kapcsolatban 
megsokasodott teendői miatt kénytelen megválni attól. 

Az. Út szerkesztősége elhatározta, hogy egy trak-
tátussorozatot indít meg, melyben a vallásos és társa-
dalmi élet nagy kérdéseit az evangélium világításánál 
tárgyalja. Ezek a traktátusok középhelyet foglalnak el 
a nyomtatott prédikáczió és a vallásos családi lap kö-
zött. Általuk teremt kapcsolatot a gyülekezet egyes tagjai 
között; kiváló szolgálatot tesznek a hitoktatónak gyer-
mekek közötti kiosztásra, velük küldi el testvéri üdvöz-
letét a gyülekezet távoleső, szórványokban lakó tagjai-
nak. A lelkipásztor az ünnepek hatásának maradandóvá 
tételére ilyeneket oszt ki a templomban, s azok a hívek, 
kiket betegség vagy elfoglaltságuk akadályoz az ige 
hallgatásában, ezek útján -mégis odakapcsolódnak a ke-
resztyén gyülekezet közösségébe. Végül nélkülözhetetle-
nek a lelkész pásztori látogatásai alkalmával is, mikor 
egy-egy otthagyott füzet teszi azt emlékezetessé és föl-
emelővé az illetők számára. A traktátusok évenkint hat 
számban egyenkint fél 8° ív terjedelemben (közülük há-
rom a három nagy ünnepen) jelennek meg s Az Út 
traktátus-osztályából (Kolozsvár, Bocskay-tér 1.) rendel-
hetők meg. Legalább 10 füzetet küld egyszerre. 10 fü-
zet ára 1 korona. Ezenkívül elfogadunk előfizetéseket 
egész évre is, ez esetben 10 füzet megrendelhető 5 K-ért. 
— Melegen ajánljuk ezt a vállalkozást lelkésztársaink 
pártoló figyelmébe. Úgy hisszük, még a legkisebb gyü-
lekezetben is el lehet helyezni néhány sorozatot. Az első 
füzet dr. Kecskeméthy István theol. tanár avatott tollá-
ból kerül ki. 

A Tolnai Reformátusok Lapja, a melyet az ottani 
ifjú lelkészek nagy gonddal és szeretettel szerkesztettek, 
a rossz nyomdai viszonyok miatt, mint G-öde Lajos fél. 
szerkesztő búcsúszavában mondja, kénytelen egyelőre 
beszüntetni pályafutását. 

EGYHÁZ, 
Lapunk olvasóinak boldog újévet kívánunk. 
Lelkészválasztás. A vezsenyi református egyház 

a b. e. Ádám Kálmán esperes lelkész halálával megüre-
sedett lelkészi állásrav deczember hó 30-án egyhangú 
meghívás útján Jóba József abonyi segédlelkészt válasz-
totta meg, a ki a vezsenyi gyülekezetben a boldogult 
lelkész mellett négy és félesztendeig működött segéd-
lelkészként. — A mezötarpai ref. egyház Mándy Meny-
hért s. lelkészt, a laskodi Ary Antal urányi s. lelkészt, 
a mérgesi ev. gyülekezet Baráth József nagyalásonyi s. 
lelkészt, a felpéczi ev. egyház Györffy Béla h. lelkészt 
választotta meg lelkipásztorául. 

Esperesi beiktatás. A hevesnagykunsági ref. egy-
házmegye új esperesét, Török Imre kisújszállási lelkészt 
mult hó 28-án iktatták be tisztségébe. A beiktatáson dr. 
Némethy Károly államtitkár, egyházmegyei gondnok is 
résztvett. 

Özvegy lelkésznék otthona. Kiss József pápai 
esperes-lelkész, utalva az özvegy papnék nehéz helyze-
tére, azt a tervet veti fel, hogy építsenek Pápán egy 
otthont számukra, a hol csekély nyugdíjuk daczára is 
tisztességes lakást kapnának. Reámutat arra, hogy Pá-
pán most is 15 özvegy papné lakik, a kik közül többen 
diáktartással tengetik életüket. Úgy hisszük, hogy min-
den kerületben szükséges lenné egy ilyen áldásos in-
tézmény. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma mult hó 
28-án tartott gyűlést Petri Elek püspök és dr. Kovácsy 
Sándor főgondnok elnöklete mellett. A gyűlés főtárgya 
az 1918. évi költségvetés megállapítása volt. Közöljük 
annak néhány fontosabb tételét; a zárjel közötti számok 
az 1916- évi eredményt jelentik. Egyházi adóból az elő-
irányzat 96 0Q0 (84,000), a többlet a már eddig is ön-
ként megajánlott adóemelésben nyer indokolást; persely.-
pénz 10.000 K (10,236), a főváros segélye 85,420, ebből 
55.000 K hitoktatási czélokra szól; a főváros ezenkívül 
16,800 K háborús segélyt ad a jövő évben a lelkészek-
nek és s. lelkészeknek. A szorosan vett egyházi czélokra 
az előirányzott bevétel összege 508,400 K. Az egyház 
előirányzott kiadásait illetőleg rámutatunk arra, hogy a 
hat lelkész egyenként 1800, a hat segédlelkész egyen-
ként 1000 K háborús segélyt kap a fentjelzett összeg-
ből. Ezzel együtt a személyi járandóságokra előirányzott 
összeg 65,272 K; hitoktatási czélokra 91,627 K van 
felvéve. A hitoktatók közül kettő (Izsák Ferencz és dr. 
Kovács Lajos) a lelkészekkel egyenlően 1800 K drága-
sági pótlékot kap; a hitoktatók összes hadipótléka 
13,000 K. Elhatározta a presbitérium, hogy abban az 
esetben, ha az önkéntes adományok és megajánlott adó-
emelések lehetővé teszik, az összes lelkészeknek és al-
kalmazottaknak megadja a családipótlékot és a drágasági 
pótlékot perczentes kulcs szerint utalja ki. Felhatalmazta 
az elnökséget elsősorban is arra, hogy különösen a csa-
ládos hitoktatók helyzetén könnyítsen. Áz egyház, daczára 
nehéz helyzetének, a jövőben sem vonja meg a belmisz-
sziói intézményeknek adott segélyeket; 10 éven át 
1000—1000 K-t juttat a kecskeméti leánynevelő inté-
zetnek is. Az egyházi kiadásokra előirányzott összeg: 
552,898 K. A hiány itt 44,498 K. Ez a nagy hiány 
azonban részben az eddigi önkéntes adományokban 
(15,250) és önkéntes adóemelésekben (eddig 7800 K) 
némi fedezetet nyer. Hisszük, hogy a Kálvin-téri ház 
lebontása által előidézett súlyos helyzet (évi 40 ezer K 
veszteség!) kéfaőzött áldozatkészségre indítja a budapesti 
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nagy egyház híveit. A főgimnázium bevételeire 144,914, 
kiadásaira 146,698 K-ra az előirányzat. Itt csak néhány 
ezer korona a hiány. Ezzel kapcsolatban megemlékezünk 
arról, hogy az egyháznak két intézete, a főgimn. íiú-
internátus és a Tanonczotthon nem jelent terhet az egy-
házra. A Baár-Madas intézet is alapítványi iskola. A pres-
bitérium egyhangúlag elhatározta, hogy a templomhelyül 
megvett (25,000 koronáért) svábhegyi telkét, a rajta lévő 
sok javításra szoruló házzal eladja 52,000 koronáért és 
az összeget hadikölcsönkötvénybe fekteti. A fentjelzett 
vételár néh. Moody A. lelkész buzgólkodása folytán 
gyűlt egybe. Kilátás van arra, hogy a svábhegyi hívek 
alkalmasabb helyen ingyen kapnak telket és az egész 
gyümölcsöző összeg lesz majd templom építésre fordítható. 

Karácsonyi ünnepély. Szép karácsonyi ünnepély 
volt mult hó 20-án d. u. az Auguszta-barakkórházban 
prot. katonáink részére. Az imát Tóth József ref. tábori 
lelkész, a magyar ünnepi beszédet Petri Elek püspök 
mondta. Német beszédet Danielisz Eóbert ev. tábori lel-
kész mondott. Volt kar- és magánének, magyar és német 
szavalat. Záróimát Hamar István theöl. tanár mondott. 
Az ünnepély rendezése körül különösen G-aray Juliska 
ápolónővér fáradozott. 

Az ág. liitv. ev. egyház f. hó 10-én tartja egye-
temes gyűlését. Az ev. egyház ezen a gyűlésen fejti ki 
álláspontját az Apponyi-féle javaslatokkal szemben. 

„A Belvárosi Takarókpénztár és a ref. egyház-
kerületek" czímmel a Fővárosi Hirlap legutóbbi, január 
2-iki számában az alábbi sorok jelentek meg: „Dr. Bal-
tazár Dezső, a tiszántúli ref. egyházkerület püspöke mái-
régtől fogva foglalkozik azzal a tervvel, hogy a ref. 
egyházkerületek pénzügyeit egy fővárosi nagy intézetnél 
czentralizálja. Baltazár Dezső hónapokkal ezelőtt tényleg 
érintkezésbe lépett több budapesti nagy bankkal és azt 
az ajánlatot tette, hogy a ref. egyházkerületek mobilis 
vagyonát, a mi harmincz-negyven millióra becsülhető, az 
illető pénzintézetnél betét formájában elhelyezi, viszont 
a bank kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a ref. 
egyházkerületek keretében előforduló hitelügyeket lebo-
nyolítja. Tekintettel arra, hogy Baltazár Dezső püspök 
ajánlata a kötelezettséget vállaló bank kebelében nagy-
szabású szervezeti felállítását teszi szükségessé, mert 
hisz többek között a vállalkozó bank gondoskodnék a 
ref. lelkészek esetleges hitelszükségletének fedezéséről 
és a lelkészi fizetések folyósításáról is, a budapesti nagy-
bankokkal folytatott tárgyalások eredményre nem vezet-
tek. Baltazár püspök azonban nem kedvetlenedett el és 
új tárgyalásokat kezdett több fővárosi takarékpénztárral 
és ezek a tárgyalások a napokban — mint a Fővárosi 
Hirlap értesül — tényleg befejezést is nyertek, a meny-
nyiben a Belvárosi Takarékpénztár r.-t. vállalkozott a 
magyar ref. egyházkerületek financziális ügyeinek az 
intézésére. A kétségtelenül nagyszabású üzletet jelentő 
megállapodás értelmében a Belvárosi Takarékpénztár 
megkapja a ref. egyházkerületek mobilis tőkéit és a 
kezelésre külön osztályt fog szervezni. Ezzel kapcsola-
tosan pénzügyi körökben arról is beszélnek, hogy a 
Belvárosi Takarékpénztár igazgatóságában személyi vál-
tozások is lesznek, a mennyiben Baltazár püspököt és 
több református kiválóságot a takarékpénztár igazgató-
ságába be fognak választani. A felállítandó osztály élére 
a Hajdúböszörményi hitelbank és takarékpénztár czég-
vezető titkára: Fenyvesi Sándor kerül. Fenyvesi Sándor 
dezignálását valószínűsíti az a tény, hogy a fentebb 
említett vidéki pénzintézet elnöke: dr. Baltazár Dezső 
püspök és Fenyvesi, mint a ref. egyházkerületek bizalmi 
embere, fogja vezetni a Belvárosi Takai^skpénztár új 

osztályát. Baltazár tervének megvalósításával egyidőben 
a fővárosi és vidéki intézetektől tetemes összegű betéti 
tőkéket vonnak el. A ref. egyházkerületek látható va-
gyonának jórésze készpénztőkékből és értékpapírokból 
áll és ezt eddig vagy félszáz pénzintézet kezelte." így 
szól szóról szóra a füleink számára kissé bizony hihe-
tetlenül hangzó híradás, a melyhez épen ezért egy szó 
megjegyzést se kívánunk fűzni mindaddig, míg illetékes 
helyről hiteles értesítést nem kapunk. 

A kecskeméti ref. egyházmegye 1917. évi köz-
gyűlésének 38. sz. határozatával elrendelt általános egy-
házmegyei tisztújítás alkalmából beadott szavazatok mult 
évi deczember hó 21-én bontattak fel. Beérkezett 23 
anyaegyház részéről 50 érvényes szavazat, a melyeknek 
számbavétele után kitűnt a következő eredmény: espe-
ressé megválasztatott Kiss Zsigmond abonyi lelkész, gond-
nokká dr. Küry Albert jásznagykunszolnokvármegyei 
alispán, lelkészi tanácsbírák lettek: Takács József, 
Fejes Dániel, Szekér Sándor, Patonay Dezső, Benedek 
László, Veress István, Barsy László, Kiss Zsigmond; 
világi tanácsbírák: Szemere Huba, Győrffy Balázs, Ádám 
György, Jalsoviczky Sándor, Oláh Ferencz, Sándor 
István, Silling Ede, dr. Kökény Dezső; lelkészi főjegyző 
dr. Hetessy Kálmán, világi főjegyző dr. Joó Gyula; 
lelkészi aljegyző Illyés Kálmán, világi aljegyző dr. Jal-
soviczky Károly. Örömmel állapítjuk meg, hogy ezen 
tisztikar megválasztása olyan egyhangú volt, hogy majd-
nem mindegyik megválasztott tisztviselő a 23 egyháznak 
mind az 50 szavazatát megnyerte. 

Az izsáki ref. egyház presbitérium reformácziói 
jubiláris díszülésében egyhangú határozattal kimondotta, 
hogy a jubileum emlékére megkezdi az egyházfenntartó 
alaplétesítését. Az egyháztanács felhívására eddig a 
következők járultak hozzá adományaikkal az egyház-
fenntartó alaphoz: Veress István lelkész 100, K. Szabó 
Lajos gondnok ós neje 1000, Nagy Pál gondnok 1000, 
id. Bócsai János presbiter 1000, Kis Gyula szőlőbirtokos 
1200, K. Szabó Sándor presbiter 500, Damásdi György 
presbiter 500, György János presbiter 500, Cséplő 
Gábor persbiter 300, Damásdi Mihály presbiter 200, 
B. Szabó Sándor presbiter 200, Kozma'József presbiter 
200, Szegedi János presbiter 200, Mezei Géza isk. sz. 
tag 200, özv. K. Szabó Gáborné 200, Hörcsök János 
presbiter 100 Bátori Sándor kántortanító 100, Bátori 
Sándorné 100, özv. Cirkos Mihályné 100, dr. Mala-
tinszky Jenőné tanítónő 100, Paksi Mihály isk. sz tag 
100, Faragó János r. kath. birtokos 50, Szegedi Imre 
presbiter 50, Kis Gábor presbiter 50, Damásdi Pál 
presbiter 10, Dömötör Jánosné 10, Karácsonyi Pál és 
neje 10 K. Eddigi adományok összege: 8080 K. Ezen 
kívül id. Bócsai János presbiter harangra 2000 koronát, 
a díszesen bekerített temetőben építendő őrházra 4000 
koronát ajándékozott. —• Örömmel közöljük ezt a tudósí-
tást az izsáki egyház vezetőinek és tagjainak az Ur háza 
iránti buzgólkodásáról és kívánjuk, hogy a nagyszerű 
kezdetnek méltó folytatása legyen Isten dicsőségére. 

A budapesti egyház mult éve — számokban. 
A budapesti ref. egyház elmúlt évének statisztikája nagy-
jában teljesen az előző, háborús évek nyomain halad, 
két tényt revellál: A háború nem gyöngült és a római 
katholikus egyház erősödése tovább tartott. A kereszte-
lések számában csekély a hullámzás: 1754 a tavalyi 
1759-el szemben; temetések száma 1570, a mult évi 
1496-al szemben. Koníirmáltatott 816 gyermek, 1916-ban 
887. Emelkedett valamivel a házasságkötések száma ; 413 
volt az idén, míg a mult évben 374. A 306 vegyes 
házasság közül 87 esetben kötöttek egyezséget a mi 



javunkra, a mi nem sok, ha meggondoljuk, hogy a 
katholikusoknál nincs vegyesházasság reverzális nélkül. 
Itt is okvetlenül szükséges lenne intenzívebb pasztorális 
munka. Hasonlóképen az át- és kitéréseknél. Budapesten 
az áttéréseknél néhány évvel ezelőtt is az volt az úzus, 
hogy az áttérőt, ha okmányai különben rendben voltak, 
azon nyomban beanyakönyvezték vagy megkeresztelték, 
így sokan valóságos átjáró-háznak tekintették az egy-
házat vagy épen jobb nevű lakásnak, melyért keve-
sebbet is kell fizetni, mint az eddigiért. Ilyen könnyelmű 
áttérések növelik később a kitérési statisztikát. Az idén 
119-en tértek át hozzánk, tavaly 137-en. Kitértek 88-an, 
tavaly 89-en. Az áttérések legnagyobb százalékát az 
izraelita egyházból nyertük (76), ellenben a katholikus 
egyházzal szemben állandó veszteségben vagyunk; ez 
évben 22- en tértek át hozzánk és 73-an léptek át tőlünk 
a róm. kath. egyházba. Az egyes parókhiális körök 
életében a végzett különböző funkcziók egymásközti 
aránya még mindig abnormis, a mi onnan származik, 
hogy részint a hívek nem tartottak be a természetes 
határokat, részint egyes körök lelkészei jártak át más 
parókhialis körbe temetni. így a zuglói körben 50 
kereszteléssel szemben volt( 297 temetés, a fasoriban 
251 kereszteléssel szemben 464 temetés. Ezeknek az 
aránytalanságoknak, a melyek más egyháztól távolabb 
álló körökben is kontroverziát keltettek, fog remélhető-
leg véget vetni az új, most életbelépő az egyes funk-
cziókat szigorúbban elhatároló szabályzat. (m. gy.) 

Adományok. A katonák vallásos irataira a törteli 
ref. egyház 10'80, a ref. sajtóalapra a biai ref. egyház 
61, a székelykocsárdi 123'50 K-t küldött. 

ISKOLA. 

Doktoravatás. A Debr. Prot. Lap részletes tudó-
sítást közöl arról az ünnepélyről, a melyen az egyetem 
theol. fakultása dr. Baltazár Dezsőt, gróf Dégenfeld Jó-
zsefet, Dicsőfi Józsefet, Dóczi Imrét, Eévész Kálmánt, 
Rafíay Sándort, Kovács Sándort, báró Prónay Dezsőt, 
Szeremley Sámuelt, Szilassy Aladárt, gróf Tisza Istvánt, 
Zoványi Jenőt (összesen 12) avatta a theologia tisztelet-
beli doktoraivá. A vidékiek közül csak Raffay Sándor 
vett részt az ünnepélyen. Fél 12-kor vonult be dr. 
Erdős József rektor az egyetemi tanáccsal a díszterembe. 
Dr. Erdős József rektor megnyitó beszéde után dr. Fe-
renczy Gyula prodékán mondott beszédet ós sorolta fel 
a felavatandók érdemeit. A kézfogás után a rektor inté-
zett a felavatottakhoz beszédet, a kiknek nevében dr. 
Baltazár püspök válaszolt. Az ünnepélyt a rektor zárta 
be. — Hogy mi történt az avatást megelőző ünnepélyen, 
arról vezérczikkünk ad számot. Itt e helyen is sajnála-
tunknak adunk kifejezést a disszonáns, bántó mozzanat 
felett. — Az avató prodékán bizonyára jól tette volna, 
ha mérsékli vagy megváltoztatja azokat a dicsérő sza-
vakat, a melyekkel Zoványit aposztrofálta ünnepi (?) elő-
adása után. Zoványit, mint az igazság bajnokát, orá-
kulumát odaállítani a hallottak után legalább is ízlés-
telen túlzás volt. Mert még ha szűklátkörűséggel vádolnak 
is bennünket kijelentjük e helyen is, hogy a reformácziói 
ünnepély alkalmából adott theologiai díszdoktorságra nem 
tartjuk méltónak azt, a kinél az „igazság melletti baj-
nokoskodás" a legtöbb esetben kegyeletes dolgok lerán-
czigálását, megtapodását és „igazkodást" jelent. Nem 
prédikáljuk-e úton-útfélen és nem azt tanítja-e F. Gy., a 
homiletika professzora is, hogy az önmagát bálványozni 

tudó fő egymagában többet árt, mint használ . . . Ja j a 
megbotránkoztatóknak! 

A nem állami tanítók és óvónők drágasági pót-
lékára nézve f. hó 1-én jelent meg a miniszteri rendelet. 
E szerint azok a tanítók, a kik az 1913: XVI. t.-czikk 
értelmében állami fizetéskiegészítésben részesülnek 1200 
K-t, az óvónők pedig évi 1080 K segélyt kapnak, ha 
1917 nov. 1-én alkalmazásban voltak. Az állandó men-
házvezetőnők segélye 720 K A szerzetes tanítók (férfiak 
és nők) évi segélye 1000, az óvónőké 600 K. A fenti 
segélyhez minden tanítónak és óvónőnek joga van. A fenn-
tartó testületek, a melyeknek tanítói nem részesültek 
személy szerint állami fizetéskiegészítésben, folyamodhat-
nak a közigazgatási bizottság útján a fenti háborús se-
gély megadásáért a rendeletben megállapított feltételek 
mellett. A helyettes tanítók a szorgalmi időtartamra ha-
vonkint 80 K segélyt kapnak. A helyottesként működő 
lelkészek segélyben nem részesülhetnek. 

EGYESÜLET. 

Adomány. Luka László kereskedő, a budapesti 
egyház presbitere 2000 K-át adott a Budapesti Ref. 
Ker. Ifjúsági Egyesület jubileumi alapjára. 

A Nagypénteki Ref. Társaságnak van egy alapja 
„Elhunyt kedveseink emlékére." Ennek gyarapítására 
Benedek Sándor 50 ^koronát küldött koszorú meg-
váltás czímén dr. Serly Sándor elhunyta alkalmával. 
Világi főjegyzőnk ezzel követésre méltó szép példát adott 
mindnyájunknak. 

A „Református Sajtóegyesület" alakuló ülése ja-
nuár 31-én, délben 12 órakor lesz a'Ráday könytár olvasó-
termében. A Sajtóegyesület tagjaiul máris többen jelent-
keztek. Az alapítótagok sorába Vas Mihály, felsősza-
bolcsi esperes és Gijörgy Endre v. b. t. t., a mármaros-
ugocsai e. m. gondnoka jelentkeztek legelsőkiil. 

GYÁSZROVAT. 

Litteráti Mády Lajos, az újpesti ref. egyház ala-
pítója és első lelkésze, a pesti ref. egyházmegye volt 
esperese, volt zsinati és konventi tag, a koronás arany-
érdemkereszt tulajdonosa, Újpest városának egyik alapító 
polgára, képviselőtestületének tagja, lelkészi szolgálatának 
45-ik, házasságának 41-ik évében, újév hajnalán hosszas 
szenvedés után elhunyt. Hálás gyülekezetén kívül özvegye, 
szül. királydaróczi Asztalos Vilma, Asztalos György nagy-
károlyi lelkész leánya, két fia: Lajos honvédfőhadnagy, 
Gyula theologus, két kis unokája és széleskörű rokonság 
gyászolja a kiváló férfiú és hű munkás halálát. Teme-
tése f. hó 3-án d. e. 10 órakor az egész város nagy rész-
véte mellett folyt le az újpesti ref. templomból, a hol 
Petri Elek püspök imát, id. Ben kő István rákospalotai lel-
kész gyászbeszédet mondott. Nagy Ferencz esperes az 
egyházmegye, Kádár Jenő főgondnok az újpesti egyház, 
Józsa Dávid áll. isk. igazgató-tanító a gondnokság, isko-
lák, óvodák nevében mondott az elhunyt érdemeit és 
áldásos szolgálatait méltató búcsúbeszédet. A sírnál ifj . 
Benkő István rákospalotai lelkész mondott búcsúztatót 
és Bátori Dániel s. lelkész végimát. A temetésen a lel-
készek közül is sokan vettek részt, ott voltak a theol. 
akadémia tanárai és hallgatói is testületileg; az akadé-
mia énekkara a templomban és a sírnál is szépen éne-
kelt Arokháty Béla vezetése mellett. 



Dr. Yangel Jenő kir. tanácsos, egyetemi magán-
tanár, a budapesti állami polg. iskolai tanárképző-intézet 
igazgatója (néli. dr. H. Kiss Áron utóda) meghalt. Nagy 
részvét mellett temették a farkasréti temető halottashá-
zából, a hol a Pedagógiám nevében dr. Kovács János 
tanár, a polgári iskolai tanárok egyesülete nevében dr. 
Imre Sándor tanár mondott búcsúbeszédet. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

HIRDETESEK. 

l i f ú s á g i sz ín já tékok . 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven írt. hatásos alkalmi színdarabok : Márczius 
15, A szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Talpra magyar! A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója. Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12'50, tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bór-
mentes, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi: 

Pásztor József Budapest I., 
Fehérvári-űt 35. szám 

TEXAS KÉZIOARALÚ 
A TEXAS gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 42 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

KIRÁLY SÁNDOR FELSŐ ERDÚSOR-UTCZA 6 , 

Új toronyórák készletben raktá-
ron ; toronyha-
rangokat pótló 

aczélharang-korongokat jótállással szállít és beállít 

Müller János toronyóra-gyára 

Budapest VII., TöKöly-űt 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

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

és különféle ruhákat. 

különböző csoportokban: Straduari, Ruggeri, 
Maggini, Guarneri, Amati, Bergonci, Gran-
cino, Pandolfi, Baíestrieri, Gagliano, Gob-
betti, Guadagnini,StorionÍ,Testőri,Steiner, 
Thier mesterek után, kivitel szerint teljes fel-
szerelésekkel és pedig: Vonó. Álltartó. Hang-
tompító. Hangölósip. Gyanta. Húrokhuza-
tok 3/E, 2/A, 2/D, l/G. Nyereg és tok. He-
gedű formában 1. csoport 36 kor., II. csop. 40, 
III. csop. 45, IV. csop. 50, V. csop. 60, VI. 
csop. 65, VII. csop. 70, VIII. csop. 76, IX. 
csop. 80, X. csop. 85, XI. csop. 90, XII. csop. 
100. Legfinomabb kivitelben 110 kor.-tól fel-

jebb szállítja, vagy bármely más hangszer vásárlása 
előtt ké r je saját érdekében a kívánt hangszerről szóló 

árjegyzéket, melyet ingyen küld 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós- és fúvós hangszerekben. 

cs. és Kir. tidv. szállító, a jav. 
Rákóczi-tárogató feltalálója 

B u d a p e s t , II., 
L á n c z h í d - u t c z a 5. sz. 
Régi hangszerek vétele, becserélése és művészies javítása. 

Legrégibb czég. Alapíttatott 1770. 

Újdonság ! Most jelent meg ! 

A közelgő ünnepekre vagy bármely más alka-
lomra ajándékul leginkább megfelelő könyvek 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ara kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.60 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára.* 

írta Sántha Károly. Ára vászonkötésben. . . K ti.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászon-

kötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkö:ésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel •. K 3.30 
PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papirlíötésben K .80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megjelent eddig 44 kötet. 

Megrendelhetők Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. kerü le t , A k a d é r n i a - u t c z a 4. s z á m . 



Jubileumi könyvújdonságoK! 
Határmesgvén. Egyházi beszédek és imák a reformáczió négyszázados 

évfordulóján. Irta Paulik J á n o s nyíregyházi ev. lelkész. Ára 60 f. Por-
tóra 6 f küldendő. 

Öt prédikaczió a reformáczió négyszázadik emlékére. Elmondatot t Kecs-
keméthy István, dr . Kenessey úiéla, dr. Révész Imre ós Nagy Károly 
által. Ára bérmentve 220 K. 

Erős várunk nekünk az Isten. Emlékfüzet a reformáczió 400 éves évfor-
dulójára . Az iskolákban ta r tandó emlékünnepélyek teljes programm-
jáva l . ír ták Szeghalmi Gyula é s Tóth József . Ára 64 f, portóra 6 f 
küldendő. 

Das Buoh der, Reformation. Herausgegeben von Kar i Kaul fuss—Diesch . 
139 képpel. Ára kötve 10*40 K. 

Dar deutsche Luther von Dr. Hermann Pet r ich . Ára 2 90 K. Por tóra 15 f 
küldendő. 

D;e deutsche Reformation von Dr. Hermann Petr ich. Ára 2-90 K. Por tóra 
15 f küldendő. 

Unser Luther von Hans Preuss . Eine Jub i láumsgabe der Allgemeinen 
Evangelisch-Lutherischen Konferenz. Ára | -3JK. Portóra 12fküldendő. 

Der deutsche Reformátor Dr. Martin Luther v o n P r o f . D r . J . S c h m i e d e r . 
Ára fűzv6 3 64 K, kötve 4 50 K. Por tóra 18 f küldendő. 

Kírchengeschichliche Predigten über Martin Luther v o n M . K r e u t z e r . Á r a 
8 K. P o r t ó r a 40 f küldendő. 

Luther in W o r t e n a u s seinen W e r k e n v o n Martin Rade . Ára fűzve 6 40 K, 
kötve 8 K. Por tóra 40 f küldendő. 

AzonKívül ajánljuK a KövetKező újdonságokat: 
Reformation8jubelbüchlein fü r s deutsche -evangeliscbe Haus von Dr. Her-

mann Mosapp. Ára 40 f. Por tóra 6 f küldendő. 
Mach Ende o Herr, macii Ende! 24 K r i e g s b e t s t u n d e n . H e r a u s g e g e b e n v o n 

Lic. theol. Dr. phil. Jul ius Bodmer. Ára K. Por tóra 12 f küldendő. 
Die Heldisten des Neuen Testaments n e u ü b e r s e t z t u n d f ü r d i e G e g e n w a r t 

erklárt . Herausgegeben v n Prof. Dr. D. W Brund und W Heit-
müller. 3. javított és bővített k iadás . Míg a készle tar t , 8 félkötetben 
fűzve 28 80 K, 4 vászonkötésü kötetben 38'40 K kedvezményes áron 
szállítja. 

Scholtz Testvérek 1 X 
Budapest, IX., Ferencz-Körűt 19-21 

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 ÍO., saját s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgj'szinten 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 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke . . . . . ' 2.550,400 — K 
Tartalékok . . , 6.753,51968 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 9.054,092-46 K 

18.358,012 14 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kiűzetett tűzkárokban több mint 20.000,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban több mint 10.000,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett életkárokban több mint 1.000,000 — K 
Biztosított érték tűzben 1916. évben 

több mint 1200.000,000-— K 
Biztosított érték jégben 1916. évben 

több mint - 95.000,000-— K 
Életüzlet állománya több mint . . 21.000,000 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
Országos Közp. Segélyzö-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig ter jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizositási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Reformácziói jubileumi újdonságok 

Ünnepi hangok 
költemények a reformáczió életéből 

írta Baja Mihály 
Ára 1 korona. Portóra 10 fill. küldendő • • • 

A magyar reformáczió könyve 
Szerkesztet te S. Szabó József 

41 képpel 

Ára 2 40 K. Portóra 20 fi l lér küldendő • • • 

Emlékkönyv a reformáczió 
négyszáz éves jubileumára 

28 képpel 

Szerkeszte t te Uray Sándor 
Ára 3*60 K. Portóra 20 fi l lér küldendő 
Minden egyforma könyvből megrendelt 10 pél-

dányra egy ingyenpéldánnyal szolgálunk 

Kaphatók Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi H a l i v ö r 7 A n 
köny vkiaddhivatalánál ^ c D r e C Z e i l 

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 1550 
szövetkezet tartozik 78 mil l ió korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 



TT 

Ú J D O N S Á G O K ! ! ^ ^ 
Látások könyve. (Beszédek és elmélkedések.) írta Ravasz László . . . . K 12.— 

A protestantizmus szelleme. írta dr. Czakó Ambró . . . . . . . . . K 6.— 

Lelkész a háborúban. Harcztérí és gyülekezeti beszédek. Irta Szarka Gyula 
sz. k. ref. tábori lelkész . . . . . . . . . . . . . . . . . K 4.50 

Elmélkedések a keresztyéni élet és főkérdéseíről. Irta dr. Kecskeméthy István K 3.— 

W. James filozófiája. írta Flournay. Fordították Molnár és Muraközy . . K 5.— 

Emlékkönyv a reformáczíó 400. évfordulójára. Szerkesztette Takaró Géza . K 4.— 

Portóra 10% felárt KéreK. 

K 1.— 

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

-A 
-4 

Ullstein 
szabásminták átalakításokhoz is 

Állandóan 2500 modell raktáron 

Nagy választék sötétkék, f e k e t e és 
divatkelmékben, t i s z t a g y a p j ú b ó l 

Próbaszabásmintákat ingyen és bérmentve küldök 

Stern József 
cs. é s kir. udvari szállító 

Budapest, IV., Kálvin-tér 1 
JIORNYÁNSZKY VIKTOR ca. ÉS KIR, UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 67677. 



Hatvanegyedik évfolyam. 2-4k szám. Budapest, 1918. január 13. 

PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : 
IX., R á d a y - u t c z a 28, a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

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

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munka tá rsak : 

Marjay Károly, Murait özy Gyula, P a t a y Pál dr., 
Sebes tyén Jenő dr. é s Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 24 kor., félévre: 12 kor., 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM Dr. Kenessev Béla 1858—1918. Sz. F. — Vezérczikk: Az 1848: XX. fokozatos végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. 
Lr. Kováts István. Krónika. — A mi ügyünk. A mi nyomdánk. Gonda Béla. — Szövetségünk harmarlik téli kon-
fereneziája. K. — Irodalom. — Egyház. —Egyesület . — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

DR. KENESSEY BÉLA* 
* 1858—1918. 

Adakozzunk a református sajtóalapra! 

A mitől régóta féltünk, 
bekövetkezett. Hosszú haló 
dás után elsorvadt, elham-
vadt törékeny teste, romol-
hatatlan lelke pedig vissza-
tért teremtő Istenéhez, a ki 
áldásul adta azt mindenkori 
környezetének. 

Szép és áldásos életet 
élt. Előkelő származása, ki-
magasló' képessége, finom 
műveltsége, szónoki talen-
tuma, fényes írói tehetsége 
fokról fokra a református 
egyház legmagasabb lelké-
szi pozicziójába, a püspök-
ségbe és a konventi elnök-
ségbe emelte. 

Mint segédlelkész Bu-
dapesten kezdte, mint theol. 
tanár a budapesti és a ko-
lozsvári theol. akadémián 
folytatta s mint az erdélyi 
egyházkerület püspöke és 
az egyetemes konvent lel-
készi elnöke fejezte be di-
csőséggel megfutott közpá-
lyáját. Mindenkor a legki-
válóbbak, mindig a legjobbak sorában forgolódva. 

Kitűnő tanár volt, a ki nagy tudásával imponált, 
éles judicziumával irányított, példás hitbuzgóságával me-
legített, lelkesített. Tanított és nevelt egyszerre. 

Nagy igehirdető, igazi 
hitszónok, a kinek lelkét tel-
jesen áthatotta, ajakát ékes-
szólóvá tette az evangélium 
isteni ereje. Csak a Krisztust, 
mindig csak a Krisztust pré-
dikálta. Hitt és azért szólott, 
hitt és hitet ébresztett, hitt 
és hitet növesztett. 

Fennkölt lelkületű író, 
nemes ízléssel megáldva, 
éles ítélőtehetséggel fölru-
házva, a ki nemcsak vilá-
gosít, eszméltet, terméke-
nyít, hanem nemesít, mele-
gít. ihletet támaszt. 

Eredeti és sajátos püs-
pök, a ki fölszentelésekor 
tett ígéretéhez képest való-
ságos misszionárius püspöke 
volt nagykiterjedésű egy-
házkerületének, a melynek 
ellankadt hitéletébe újjá-
szülő lelket, sorvadozó szer-
veibe építő erőket akart és 
tudott lehelni. 

Nagy értékű, keresz-
tyén jellemű ember, a kit 

sem családi megpróbáltatása, sem más talajba való át-
ültetése erős egyéniségéből ki nem forgatott, kedvelt 
eszményeitől meg nem fosztott. Önmagához, lelkészi 
ideáljához mindvégig hű maradt. Hazát cserélt, de szívet 



sohasem. Budapest szelleméhez, mely egyéniségét kifor-
málta, soha hűtlen nem lett. 

Mély megilletődéssel állok meg ravatalodnál, kedves 
lelki gyermekem ós kartársam, kiben nekem mindig ked-
vem telt s ki csak e korábbi elköltözéseddel szomorí-
tottad meg öreg barátodat. Oh, hogy a hajlott kor s a 
rám nehezült kór nem engedi, hogy ravatalodra borul-
hassak ! Dr. Sz. F. 

* 

- Életrajzi adatai a következők : 
Kenesei Kenessey Béla .1858 szept. 14-én Szege-

den született, az ősrégi Kenessey családból. Édesapja 
K. Albert vasúti és hajózási főfelügyelő volt, a kinek a 
szakirodalomban jó neve volt. A testileg gyenge fiú is-
koláit a budapesti ref. egyház elemi iskolájában és fő-
gimnáziumában végezte 1877-ben, a mikor a budapesti 
egyetemen a bölcsészeti szakra iratkozott be, de a lel-
készi pálya iránt való hajlamát követve, 1878 - 81-ben 
a budapesti theologiai akadémiát végezte, kiváló siker-
rel. Az 1881—82-ik iskolai évet Hollandiában, az utrechti 
egyetemen töltötte s ugyanakkor nagyobb tanulmányutat 
tett Hollandiában, Angliában és Németországon, a hol 
főként az egyházi életet tanulmányozta. Hazajőve, az 
1882/3-ik iskolai év második felében a budapesti theol. 
akadémián nyert magántanári alkalmazást, a következő 
évben budapesti segécllelkészk ént működött. 1884 őszén 
theol. rendkívüli, 1886-ban theol. rendes tanár lett az 
ótestamentomi tanszéken, a melyen kilencz évig nagy 

•sikerrel működött. Egyidejűleg a szak- és az időszaki 
irodalom terén is nagy tevékenységet fejtett ki. Egymás-
után adta ki János evangéliumának izagogikai ismerte-
tése (1884), A Hexateuch előállása (1886), Az ótesta-
mentom pedagógiája (1887), Keresztyén tanítások (egy-
házi beszédek) czímű önálló müveit. 1879-től fogva belső 
dolgozótársa a Prot. Egyh. és Isk. Lapnak, a melynek 
irodalmi rovatát vezette és magas színvonalú prédikáczió-
kritikáival tűnt ki. Majd a M. Protestáns írod. Társa-
ságnak volt 1891—95-ig titkára és folyóiratának, a Prot. 
Szemlének finom ízlésű szerkesztője, valamint a Prot. 
Árvaházi Képes Naptárt is egy egész évtizedig ő szer-
kesztette. E sokoldalú elfoglaltsága mellett 1892-től 15 
éven át előadója és jegyzője volt az Országos Ref. Egy-
házi Közalapnak. 

Az 1895-ik év ősze fordulópont lett Kenessey éle-
tében. Szász Domokos erdélyi püspök meghívására és 
az egyházkerületi közgyűlés választásából igazgatótanára 
lett a kolozsvári újonnan létesített theologiai fakultás-
nak és kezdeményezője az erdélyi belterjesebb lelkész-
nevelésnek. Néhai Molnár Albert, dr. Kecslceméthy István, 
Pokoly József és Nagy Károly társaságában bibliásabb 
szellemet vitt be a lelkészképzésbe és belterjes belmisz-
sziói tevékenységet indított a kolozsvári egyházközség-
ben. Finom keresztyén érzéke és erős magyar nemzeti 
érzülete szinte újjal mutatott rá a kálvinizmus Király-
hágón túli ama hivatására, hogy az evangéliumból er-
kölcsileg, a tiszta hazafiságból nemzetileg újjászülő erő-

ket kell bevinni Erdély ellankadt társadalmába. E nemes 
törekvései révén hamarosan igazgatótanácsosa, 1899-ben 
pedig lelkészi főjegyzője és püspökhelyettese lett az 
erdélyi egyházkerületnek. E közben irodalmi tevékeny-
sége sem szünetelt. Kiadta a Biblia női alakjait második 
kiadásban, megírta szép könyvét a Házi Kincsár számára 
Női jellemképek czím alatt, az ótestamentum revideált 
kiadása számára lefordította a Királyok és a Bírák köny-
vét, megírta az Országos Közalap addigi történetét. 

Bartók György halálával megüresedvén az erdélyi 
püspöki szók, az egyházkerületi közgyűlés 1908 február 
18-án egyhangúlag Kenessey Béla főjegyzővel töltötte 
azt be. Az új püspököt Baksay Sándor dunamelléki püs-
pök iktatta be egy klasszikus fölszentelő beszéd kísére-
tében. Kenessey pedig egy hatalmas vallástétellel fog-
lalta el hivatalát. Ekkor tette azt az ünnepélyes fogadal-
mat, hogy ő „misszionárius püspöke-e akar lenni Erdély-
nek, hogy felébressze és megszilárdítsa a hajdan virágzó 
kálvinizmus hit- és erkölcsvilágát. Ezt a fogadalmát Ke-
nessey lelkiismeretesen teljesítette is mindaddig, míg 
egészségi állapota engedte. Nagy buzgalommal misszio-
nált és evangelizált egyházkerülete különböző helyein és 
a papság ós a világi intelligenczia új korszak hajnalát 
látta derengeni ez erőteljes belmissziói tevékenység nyo-
mán, mely új hangot, új szellemet, új törekvéseket pró-
bált plántálni az éledező lelkekbe. Ezzel az új érzésvi-
lággal párhuzamosan akcziót is indított a tevékeny püs-
pök a nőnevelés megszervezésére, a mi Erdélyben is, 
mint a reformátusság legtöbb helyén, egész a legújabb 
időig csaknem teljesen el volt hanyagolva. Ám a meg-
kezdett munkát megrendült egészsége miatt nem fejez-
hette be, csak a jól megalapozott kezdeményezésnél ma-
radt mind a belső misszió, mind a nőnevelés nagyfon-
tosságú munkája. 

Tíz éves püspöksége idejéről még két jelentős 
tényt kell fölemlítenem. Egyik a Kálvin-Szövetség meg-
alapítása (1908), a melynek fontos egyháztársadalmi misz-
szióját, mint e szövetség lelkész-elnöke kezdettől fogva 
erélyesen felkarolta és elnöki megnyitóbeszédeiben mind-
annyiszor meggyőző erővel propagálta. Másik az egye-
temes konvent lelkészi elnöksége, a melyet Baksay Sán-
dor halálával 1916-ban foglalt el, de folyton gyengülő 
egészsége miatt már csak hiányosan tudott betölteni. 
1909-ben lett a genfi egyetem díszdoktora. Válságos for-
dulatot, a mult év tavasza óta vett az egészsége, a melyet 
sem az orvosi tudomány, sem nővérének ós gyermekei-
nek gondozása nem tudott helyreállítani. A feltartóztat-
hatatlan kór elsorvasztotta, elhamvasztotta törékeny testét 
és folyó hó 8-án kioltotta drága életét. 
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AZ 1848: XX. FOKOZATOS VÉGREHAJTÁ-
SÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT. 

Az 1848 : XX. t.-cz.-ben a törvényesen bevett val-
lásfelekezetekre nézve megállapított „tökéletes egyenlő-
ségnek és viszonosságnak" több tekintetben nem felel 
meg „az 1848: XX t.-cz. fokozatos végrehajtásáéról 
szóló és a r. kath. autonómiával együttesen beterjesz-
tett törvényjavaslat. A magvar protestánsoknak súlyos 
kifogásaik lehetnek a nékik juttatandó 200 milliós „örök-
alapítvány" elnyerésének a javaslatban tervezett módo-
zatai ellen. 

Ezek a kifogások egyfelől az alapítvány átadásá-
nak határidőhöz nem kötött voltára, másfelől azokra a 
megszorításokra vonatkoznak, a melyekhez a törvény-
javaslatot a prot. egyházaknak juttatandó alapítványt 
kapcsolja. Egyetlenegy ezekhez hasonló megszorítást 
sem találunk az egyidejűleg beterjesztett másik törvény-
javaslatban a kath. autonomia kezelésébe kerülő alapok 
átszolgáltatásával kapcsolatban. 

Első és legsúlyosabb kifogásunk az 1848: XX. 
fokozatos végrehajtásáról szóló törvényjavaslat ellen az, 
hogy míg a r. kath. autonómia a legnagyobb sietséggel 
kézhez kapja a különböző alapokat és iskolákat, a prot. 
egyházaknak szánt 200 milliós alapítvány átadását bi-
zonytalan időre halasztja. Míg a kath. autonómiáról szóló 
törvényjavaslat kimondja, hogy „az önkormányzati szer-
vezet jóváhagyásától számított egy éven belül tartozik 
a miniszter a vallás- és tanulmányi alapot az önkor-
mányzat kezelésébe átadni", a prot. egyházak részére 
kilátásba helyezeti összeg „kiszolgáltatása határidőhöz 
nem köttetik", sőt az állam részéről az alapítványi tőke 
átadásáig fizetendő évjáradékok is csak három év múlva: 
az 1920—21-iki költségvetési évtől érik el teljes össze-
güket : a 8 milliót. 

Első tekintetre talán kicsinyesnek látszik ez a ki-
fogás. De csak első tekintetre ! Ne feledjük, hogy a négy 
millió választó küldötteiből összeülő parlamentnek hama-
rosan egészen más képe lesz. mint a mainak. Egy-két 
cziklus múltával olyan elemek juthatnak túlsúlyra par-
lamentünkben, a kik, ha nem is a szekularizácziót, de 
legalább is a szeparácziót írják zászlajukra. Minden 
prófétai képesség nélkül is világosan állhat előttünk^ 
•hogy az egyház és az állam szétválasztása és azzal kap-
csolatban mindenféle kultuszbüdzsé megszüntetése elvé-
nek nemsokára többsége lesz a parlamentben. S ha 
egyszer a törvényhozás kimondja mindenféle kultuszbüd-
zsé törlését, kitől fogják a protestáns egyházak a 8 millió 
évjáradékot, vagy a 200 millió „örök alapítványt" kérni 
és még inkább — megkapni?! Hiába szól a törvény 
„örök" alapítványról, hiába beszél „mindenkor"-ról: min-
den törvény csak annyit ér, a mennyi erő áll mögötte! 
Ha olyan többség kezébe jut a törvényalkotási jog, a 
mely helyteleníti a régit, hiába nyilvánította az magát 
„öröknek", „mindenkorra" szóiénak, újat alkot helyébe ! 

így lesz a kultuszkiadásokkal kapcsolatos töivé-

nyekkel is. A ki nyitott szemekkel vizsgálja a külföldi 
fejleményeket, világosan kell látnia, hogy a szeparáczió 
eszméje győzedelmesen nyomul előre nyugatról kelet 
felé. Ha akarjuk, ha nem; ha sajnáljuk, ha nem: ha-
zánk határán sem fog megállani! 

Két forrásból táplálkozik ez a mozgalom. Az egyik 
a tiszta reformátori elv: „szabad egyház szabad állam-
ban". A másik a vallással szemben ellenséges érzületű, 
vagy legalább is közömbös tömegek ama nézete, hogy 
a vallás magánügy, a vallási közösségek épen olyan 
magántársaságok, mint akármelyik egyesület és, mint 
ilyenek, közpénzekből nem támogathatók. 

A „szabad egyház szabad államban" elve is egyre 
erősödik. A protestáns egyházak kezdik belátni, hogy 
az állam az adott anyagi áldozatok fejében mindjobban 
veszélyezteti függetlenségüket. Teljes mértékben diadal-
maskodott már ez az elv az Egyesült-Államokban. 
Egyre erősebb arányokat ölt Nagybritanniában is, hol 
az államegyházakkal szemben mind nagyobb arányokat 
öltenek az államtól függetlenül működő szabadegyházak. 

A vallásellenes érzületből származó szeparáczió 
gondolatának hatalmas lökést adott az a körülmény, 
hogy a német szocziáldemokráczia 1891-iki erfurti pro-
grammjának politikai követelései közé iktatta. Onnan 
átment a többi országok szocziáldemokratáinak hivatalos 
programmjába, így a magyarországiéba is. Nagy része 
van ennek a progranimnak is abban, hogy Francziaország 
1905-ben már nem is a szeparácziót, de egyenesen a 
szekularizácziót valósította meg. Hasonlóképen része van 
abban is, hogy 1907-től kezdve a svájczi kantonok is, 
élükön a kálvinizmus ősi fészkével, Genffel, egyfelől a 
vallásellenes irányzatok nyomása, másfelől saját józan 
belátásuk folytán, egymásután a szeparáczió álláspontjára 
helyezkednek. A román népeket: a portugálokat, a bel-
gákat, a spanyolokat, az olaszokat egymásután hódítja 
meg ez az eszme. 

Botorság lenne azzal áltatnunk magunkat, hogy ez 
a diadalmasan előrenyomuló áramlat megáll hazánk ha-
tárain. A fejlődés nálunk is határozottan az egyház és 
az állam szétválasztása felé fog irányulni. Legnagyobb 
politikusaink előtt is tisztán áll ez. Hogy egyebet ne 
említsünk, már Deák Ferencz is az amerikai egyház-
politika mellett foglalt állást 1873-iki utolsó nagy be-
szédében] 

A magyarországi r. kath. egyház vezetői nagyon 
jól látják, mily ellenállhatatlan erővel nyomul határaink 
felé ez a mozgalom. Tudják, hogy a választójog széles-
körű kiterjesztése még jobban megerősíti és hamarosan 
többséghez is juttatja. Ezért szorgalmazták, hogy a vá-
lasztójog beterjesztésével kapcsolatban a kath. autonó-
miára vonatkozó törvényjavaslat is beterjesztessék. 
Aligha tévedünk és nyíltan meg is mondjuk, hogy véle-
ményünk szerint Apponyi Albert gróf is elsősorban azért 
vállalt tárczát a mai kabinetben, hogy a kath. autonó-
miának évtizedek óta húzódó ügyét most, a tizenkettedik 
órában dűlőre vigye. Mint egyházának buzgó fia, a kö-
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-zelgő vihar szelét érezve, biztos tető alá akarja vinni 
annak óriási kincseit, a melyek védelmében a kath. ala-
pok és alapítványok jogi természetének megvizsgálására 
Trefort idejében kiküldött orsz. bizottságban annyira 
magára' maradt. 

Bármily világosan áll is előttünk, a mit Deák Fe-
rencz is hangoztatott 1848 aug. 9-iki beszédében, úgyszin-
tén három kiváló r. kath. püspök: Ipolyi Arnold, a 
beszterczebányaiak volt tudós püspöke, hasonlóképen 
Horváth Mihály püspök, volt kultuszminiszter, a kath. 
alapok és alapítványok jogi természetének megvizsgálá-
sára kiküldött orsz. bizottság első elnöke ós a székes-
fejérváriak érdemes püspökei Prohászka Ottokár is el-
ismert, hogy ezek a kincsek legnagyobbrészt igenis 
állami eredetűek: érthetőnek találjuk, hogy a hazai 
r. kath. egyház vezetői mindent elkövetnek, csakhogy 
eddig is élvezett anyagi javaikat a közelgő vihar ide-
érkeztéig biztonságba helyezzék. De épily érthető, ha 
mi, a protestáns egyházak őrállói is azt követeljük, hogy 
a nagy vihar ideérkeztéig nékünk is kezünkben legyen 
legalább a kilátásba helyezett 200 millió korona s e végből 
annak a prot. egyházak kezéhez juttatására rövid, záros 
határidő: legföljebb tíz esztendő állapíttassék meg. 

Másik kifogásunk a törvényjavaslat ellen az, hogy 
míg a kormány a különböző alapokat minden megszorí-
tás nélkül kívánja a r. kath. autonómia kezelésébe át-
adni, addig a prot. egyházak olyan „örök alapítványt" 
kapnának, a melyről évről évre tartoznak elszámolni. 
Ez a különbség ellenkezik egyfelől az 1848: XX-ban 
hangoztatott tökéletes egyenlőséggel és viszonossággal, 
másfelől a benne megnyilatkozó bizalmatlanság bántó 
épen a legmagyarabb egyházakra nézve. Az ilyen évről 
évre való megszámoltatás indokolt lenne a különböző 
nemzetiségi egyházakkal szemben, de teljesen indoko-
latlan azokkal szemben, a melyeknek a történelem tanú-
sága szerint oly elévülhetetlen érdemei vannak a ma-
gyar nemzeti állam kiépítése terén. Ha a r. kath. auto-
nómiával szemben csupán a „legfőbb föliigyeleti jog" 
gyakorlására kíván az állam szorítkozni, mi vélünk szem-
ben is meg kell azzal elégednie! Teljesen ellenkeznék 
az egyenlőséggel és viszonossággal, ha minket évről 
évre meg akarna számoltatni! 

Harmadik kifogásunk az, hogy míg a r. kath. auto-
nómia minden korlátozás nélkül kezéhez kapná az ala-
pokat, a protestáns egyházak a kilátásba helyezett 200 
millió koronát „kizáróan" az alábbi három czélra kap-
nák: 1. az egyházi adózás rendezésére, 2. az egyházi 
közigazgatás költségeire és 3. az orsz. lelkészi nyugdíj-
intézet segítésére. Bár jól tudjuk, hogy ez a 200 millió 
korona a különböző prot. egyházaknak ezeken a czíme-
ken eddigelé évről évre megszavazott és folyósított ösz-
szegek helyébe kíván lépni és azok elnyerését akarja a 
mindenkori parlament kegyétől függetlenné tenni, mégis e 
megszorítást oda kívánjuk módosíttatni, hogy az alapítvány 
csupán „elsősorban" fordítandó ezekre a szükségletekre. 

E három czímen kívül ugyanis más czímeken is él-
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veznek még egyházaink az államtól bizonyos évi segélyt. 
Bár maga a törvényjavaslat is kiemeli, hogy a 200 mil-
liós alipítVány ezeknek a segélyeknek a folytatólagos 
megadását nem érinti, sőt azok „^lvezete az illető 
egyházaknak mindenkorra biztosíttatik" : egy jövő tör-
vényhozás ezeket a segélyeket is megszüntetheti. Hiába 
biztosítja a törvényjavaslat ezeket „mindenkorra" ós 
hiába helyez kilátásba újabb segítéseket is, „a meny-
nyiben az állam pénzügyi helyzete ezt megengedi" : ki 
biztosíthat akármelyik egyházat a felől, hogy az új vá-
lasztójog alapján összeülő parlament a közel jövőben 
nem szünteti meg ezeket a különböző czímeken adott és 
a törvényjavaslatban „mindenkorra" ígért államsegélyeket 
i s? ! Senki! 

Már most vegyük azt a jobbik esetet, hogy prot. 
egyházaink kézhez kapják még a kultuszbüdzsé várható 
eltörlése előtt a Idlátásba helyezett 200 millió koronát. 
Ennek kamatait, illetve jövedelmét csak az előbb jelzett 
három czélra fordíthatják. Ezzel elérjük ugyan, hogy a 
„szabad egyház szabad államban" elvéről — sajnos — 
lesiklott s a különböző államsegélyekre berendezett egy-
házaink a szeparácziónak előbb Vagy utóbb, de egyszer 
minden bizonnyal bekövetkeztekor nem roppannak össze 
hirtelen: nem jutnak az anyagi tönk szélére. Az isko-
láknak erre az esetre várható egyetemes államosításával 
kapcsolatban minden bizonnyal gondoskodni fog az állam 
középiskolai tanárainkról és tanítóinkról is. De miből 
adunk majd lelkészeinknek fizetéskiegészítést, korpótlé-
kot, családi pótlókot, hasonlóképen segédlelkészeinknek 
is fizetéskiegészítést ? Miből építhetjük újjá egyes ros-
kadozó és sokszor nemzeti szempontból is fontos temp-
lomainkat? Miből nyújthatjuk ki karjainkat továbbra is 
a társországokban élő, vagy a tengeren túlra szakadt 
véreink felé is? 

Igaz, hogy ezeket az utóbbiakat eddigelé is csak-
nem egészen saját erőnkből fedeztük, igaz, hogy a fran-
cziaországi és a genfi események tanulságait siettünk 
levonni s az előbb-utóbb bekövetkező szeparáczió esetére, 
többünk sürgetésére, máris megkezdték mind gyülekeze-
teink, mind egyetemes egyházunk a tartaléktőkék gyűj-
tését : de a nagy változás oly hamar beállhat, hogy tar-
taléktőkéink alig emelkedhetnek addig számottevő ösz-
szegre, másfelől anyagi erőinket az összes államsegélyek 
megszűnése a legteljesebb mértékben leköti majd, úgy, 
Hogy fönti nemzeti misszióink teljesítésére aligha marad 
még erőnk. Miért akarja a készülő törvényjavaslat le-
hetetlenné tenni, hogy eme nagy nemzeti misszióink el-
végzésére is tehessünk félre valamit a nékünk juttatandó 
évi összegből, illetve alapból? Minek az az indokolatlan 
megszorítás, hogy a juttatandó összegek csakis a meg-
nevezett három czélra fordíthatók ? így ezekre a nemzeti 
szempontból talán még fontosabb czélokra egy fillért 
sem adhatunk, vagy tehetünk félre belőlük ! Sőt ha ezt 
mérnők tenni, a javaslat szerint a miniszter megvonhatja 
tőlünk a kamatok kiutalását, ezenkívül a visszatérítési 
kötelezettséget is megállapíthatja! 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉSISKOLAI LAP. 



A mi több, mint harmadfélroillió színmagyart szám-
láló ref. egyházunk sohasem mondhat le arról, hogy az 
oly sokszor -Simándy Pál életét élő lelkipásztoraink és 
segédlelkészeink szerény megélhetését ne biztosítsa! 
Sohasem mondhat le arról, hogy különösen az „elnémuló 
harangok" hazájában roskadozó templomainkat, a ma-
gyarság eme fellegvárait, ki ne tatarozgassa, újra ne 
építse! Sohasem mondhat le arról, hogy a horvátoknak 
1868-ban nagylelkűen odaajándékozott három régi ma-
gyar vármegyében s általában az egész Drávántúl. Ezé-
kiel prófáta munkáját folytatva, össze ne szedegesse az 
ott szétszórtan lévő magyar csontokat és ébren ne tartsa 
bennük a magyar lelket! Sohasem mondhat le arról, 
hogy ki ne nyújtsa karját szeretettel az Oczeánon túlra 
is és ne igyekeznék odaszakadt véreink meg gyermekeik 
lelkéb'en is fönntartani az elhagyott hazához, annak nyel-
véhez való ragaszkodását és szellemileg meg anyagilag 
megizmosodott fiainkat ne igyekezzék visszahívogatni az 
elhagyott hazába! 

Nem érdeke-e a magyar államnak, hogy ne kötözze 
meg kezünket oktalan megszorításokkal ? Hisszük is, 
hogy a törvényhozás törölni fogja a törvényjavaslat emez 
indokolatlan korlátozásait. Lehetetlenség is lenne, hogy 
a mikor a törvényhozás, a hierarchikus egyházszervezet 
és a király legfőbb kegyúri jogának természetes korlátain 
belül, teljes autonómiát kíván biztosítani a r. kath. egy-
háznak, ugyanakkor a nnfr 1791 óta tökéletes autonó-
miával bíró protestáns egyházak önrendelkezési jogát oly 
korlátok közé akarná szorítani, a melyeknek nyomát se 
találjuk a kath. autonómia tervezetében! 

Ez határozottan ellenkeznék az 1848: XX. t,-ez.-ben 
a törvényesen, bevett vallásfelekezetekre nézve megálla-
pított „tökéletes egyenlőséggel és viszonossággal". Mi is 
azt kívánjuk tehát, a mit a jászói prépost kívánt az egyik 
napilap hasábjain a kath. autonómiával kapcsolatban, 
hogy teremtsen az állam teljes paritást a különböző egy-
házak közt. Szerintünk is ez a felekezeti béke első és 
fő biztosítéka. Az 1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehaj-
tásáról szóló törvényjavaslat mai formájában nem felel 
meg ennek a paritásnak, épen ezért azt csak az alapít-
ványnak rövicl, záros határidő alatt való átadása mellett 
és a kifogásolt megszorítások mellőzésével fogadhatjuk el. 

Dr. Kováts István. 

KRÓNIKA. 

A Zoványi-ügy aktái. 

A „Lelkészegyesület" legutóbbi számában Zoványi 
nyilatkozik és valótlannak tartja a lap azon hírét, mintha 
ő a reformáczió 400 éves évfordulóját ügy tartotta volna 
legalkalmasabbnak megünnepelni, hogy Kálvin tanait 
kárhozatosaknak, az Újtestamentumot pedig mithologiá-
nak nevezi. Meghökkenve vettük a hírt, bár sehol sem 
olvastuk, hogy Zoványi hasonló hangzású régi tételeit 

f<t 

valaha is visszavonta Volna. Szerencsére, ez alkalommal 
sem ártatlanra vetítettük reflektorunkat, mert Zoványi 
helyreigazító sorainak közlése után a czikkíró megjegyzi, 
hogy „szócséplés, mely a dolog lényegén nem változtat". 
Úgy érezzük tehát, hogy az igazságot e pörben sem 
Zoványi oldalán kell keresnünk. Hogy mennyire nem, 
azt bizonyítják azok az újévi üdvözlőbeszédek is, a me-
lyeket dr. Baltazár Dezső és dr. Lencz Géza váltottak 
egymással s a melyekből nagyon kiérzett, hogy inind-
akettő tulaj donképen kemény felelet akart lenni egy 
meg nem nevezett támadó ellen, a ki valószínűleg a 
debreczeni theol. fakultás egyháztörténelmi katedráján 
keresendő. Mi azonban azt hisszük, hogy ezzel az ügy 
még nincs rendben. Tessék Zoványi felolvasását közre-
adni ; vagy, ha ez nehézségekbe ütközik, úgy is el lehet 
dönteni a pört, hugy Zoványi egy újabb nyilatkozatában 
nemcsak azt hangsúlyozza, hogy mit nem tartott Kálvin-
ról és az Újtestamentumról, hanem egész őszintén meg-
mondja azt is, hogy mit tart (vagy tart-e egyáltalában 
még valamit) róluk ? Ezenkívül pedig a tiszántúli egy-
házkerületnek is lehetne valami köze a kérdéshez a 
szabályzat értelmében. És mit szólnak a megjelent és 
talán jó ösztönnel távolmaradó új doktorok a kérdéshez ? 
Hiszen ha Zoványi méltó volt a doktorságra, akkor ők 
nem lehetnek méltók, mert hiszen ők a Zoványiéval épen 
ellentétes ideálok szolgálataiért kapták a kitüntetést és 
megfordítva. A legjobb felelet természetesen szerintünk 
az lenne, ha a theologus ifjúság a jövőben, mindaddig, 
míg Zoványi „értékeli" ott Kálvint és a Krisztus anya-
szentegyházát, messzire elkerüli a debreczeni fakultást 
és más theologiákra költözik. így volt ez régen is és 
így van most is külföldön, a hol az egyes tanárok ős 
fakultások theologiai irányuk szerint vonzzák vagy ta-
szítják az ifjúságot. Nálunk ez persze utópia, sőt, emlé-
kezvén a pataki példákra, nálunk valószínűleg előbb lesz 
még Zoványi hős és mártír az ifjúság előtt, mint de-
struktív professzor, a ki a tudományra nem igen támasz-
kodható czinizmus gúnyjának maró vitriolával is öntözgeti 
a szegény theologus ifjúság hitének sokszor amúgy is 
nagyon gyönge plántáját. De adja meg végül a feleletet 
e támadásra a tiszántúli papság is. Adja meg illetékes 
alkalmakkor és adja meg főleg úgy, hogy fiait nem adja 
Debreczenbe. A tiszántúli kerület pedig expiálja a maga, 
Zoványit Debreczenbe vivő vétkét azzal, hogy fölállít még 
egy egyháztörténelmi tanszéket s miután Zoványi a lel-
készvizsgálati bizottsági tagságra úgy- sem akart reflek-
tálni, teljes erejével ezt a tanszéket favorizálja addig is, 
a míg a Zoványival való végleges leszámolás elkövet-
kezik. Azt olvassuk különben, hogy Zoványi felolvasását 
Kan Béla debreczeni professzor, a „Debreczeni Prot. 
Lap4 szerkesztője, tüntetőleg otthagyta. Ezt elismeréssel 
közöljük, bár sajnáljuk, hogy a tiszántúli papság tájé-
koztatására Kun Béla nem közölte lapjában a saját és 
az egyházkerületi elnökség véleményét. Itt a mindenáron 
való békességkeresés feltétlenül kisebb érdem, mint a 
uyílfc és energikus tiltakozás. 

V 



A MI ÜGYÜNK. 

A mi nyomdánk. 
Szövetségünk körében is évek óta többször szóvá 

tétetett a református egyházi körökben szinte évtizedek 
óta kifejezett óhajtás egy budapesti református nyomda 
létesítése iránt. A Protestáns Irodalmi Társaság már ré-
gebben konkrét mozgalmat indított ez ügyben s a Szö-
vetségünkhöz intézett felhívásra a t. választmány dr. 
Kováts István theol. akad. tanár, titkár úrral együtt en-
gem bízott meg a nyomdaügyben összehívott bizottságban 
való részvétellel. A bizottság azonban a háború utánra 
halasztotta ezirányú akcziójának megindítását. Én azon-
ban úgy voltam meggyőződve, hogy egy nyomda létesí-
tése most sokkal kecsegtetőbb, mint a háború után, a 
mikor a nagy pénzbőség szinte lázas törtetéssel fog el-
helyezkedést keresni mindenféle ipari vállalkozásban. A t. 
választmány is magáévá tette ezt a felfogást s az alapí-
tandó ref. nyomda előkészítési teendőivel az elnökséget 
s a titkárokat bízta meg. S mivel különben is régi és 
sokszoros tapasztaláson alapuló meggyőződésem, hogy 
reális alkotáshoz nem bizottsági tárgyalások kellenek, a 
melyeken az ügyhöz nem értők csak akadályozzák és 
nem előbbre viszik a megvalósítást, hanem energikus 
cselekvésre van szükség: miután szakértők meghallga-
tásával megállapítottam, hogy a mai viszonyok közt is 
lehet 100,000 K költséggel oly kisebb, de eléggé üzem-
képes nyomdát összeállítani, mely czéltudatosan tovább-
fejlesztve majdan kinőheti magát az egyházunk igényeinek 
megfelelő nagyobb vállalattá: a ,református nyomdá-
nak, melyet Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai r.-t.-
nak neveztünk el — 200.000 K alaptőkével részvény-
társasági alapon leendő létesítésére előkészítettem a 
részvényaláírási feltételeket és a felhívást, melyeket föl-
kérésemre Szövetségünk elnöke Bernát István, alelnöke 
Petri Elek püspök úr, Ballagi Aladár, György Endre és dr. 
Németh József urak voltak szívesek mint alapítók aláírni-

Részvényjegyzésre legelső sorban budapesti egy-
házunk tehetősebb tagjait kértük fel, mintegy kétszáz 
vagyonosabb egyháztagot külön írott ajánlott levélben s 
— őszintén mondva — úgy reméltem, hogy ez a 800— 
1000 egyháztag rövidesen jegyezni fogja a szerényen 
megszabott alaptőkét. Ez az optimizmusom volt az oka, 
hogy a részvényjegyzési határidőt igen rövidre, október 
30-ára szabtam meg. Csakhamar sajnosan kellett azonban 
tapasztalnom, hogy a budapesti egyháztagokba vetett re-
ményem csalóka volt s ezért a határidő lejártának köze-
ledtével az egész ország kálvinistaságának s különösen 
az összes ref. egyházaknak és lelkészeknek szánt újabb 
felhívásban, a mely az alapítók közé kívánatosnak mu-
tatkozott a személyes befolyásukat és tevékenységüket 
az ügy rendelkezésére bocsátott dr. Kováts István és 
Sebestyén Jenő urakat, Szövetségünk agilis titkárait is 
bevonni — a részvényjegyzési határidőt f. é. deczember 
30-ára állapítottuk meg. Ezt az újabb felhívást elküldtük 

az összes református lelkészeknek külön körlevél kísé-
retében, majd külön fölkértük a lelkész urakat, hogy 
egyházközségük intelligensebb és vagyonosabb tagjainak 
jegyzékét velünk közöljék: az erre beérkezett több ezer 
czímre zárt levélben küldtünk felhívásokat, majd mint-
egy 600 vagyonosabb egyháztanácsnak külön levéllel 
küldtünk aláírási felhívásokat. Mindezt a nagyterjedelmű 
agitácziós levelezést csak úgy voltunk képesek aránylag 
rövid idő alatt végrehajtani, hogy ebbe a munkába be-
állítottam az elnökletem alatt álló Magyar Adria-Egye-
sület gyakorlott munkaerejét, mely nélkül úgyszólván 
lehetetlen volna a sok körültekintést és preczíz munkát 
igényelő levelezést lebonyolítani. Ezeken kívül Fiers Elek, 
utazótitkárunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Miskolczon, 
Kisvárdán, Abonyban, Mezőtúron személyesen eljárt a 
részvényjegyzés gyűjtése végett és pedig igen örvendetes 
eredménnyel, mert a helybeli egyházi vezető urak lelkes 
buzgólkodásával Kecskemétről több mint 30,000 K, Nagy-
kőrösről mintegy 22,000 K, Miskolczról 5000 K, Kisvár-
dáról 7800 K jegyzés érkezett. Dr. Kováts István a buda-
pesti Kálvin-téri és a fasori templomban, Túrkevén és 
Okécskén ismertette a hívekkel a református nyomda 
ügyét, ő és 'Sebestyén Jenő, barátaik és ismerőseik kö-
rében a vidéken is sikeres propagandát csináltak közér-
dekű vállalkozásunknak. 

A részvényjegyzés czéljából megindított akcziónk-
nak mindjárt a kezdetén igen- kedvező ajánlatot kaptunk 
egy régen üzemben lévő jó hírnevű nyomda megvételére. 
A nyomdát — melyben többek között a Földrajzi Tár-
saság is több 'mint 20 éve nyomatja a folyóiratát — mint 
a Társaság választmányi tagja, évek sora óta ismerem : 
tudtam, hogy úgy ez a Társaság, mint az ugyanott dol-
goztató m. kir. Földtani intézet, a Gyermektanulmányi 
Társaság és sok más kulturális intézet nagyon meg van 
elégedve a nyomdával, tudomásom van róla, hogy tulaj-
donosa 30 év előtt csekély tőkével kezdte a nyomdát s 
ebből fejlesztette mai elismert nagy színvonalára s most 
azért kíván tőle megválni, mert teljesen belefáradt, — 
maga • is mint gépmester működvén a nyomdában. 
A nyomda fölszerelésére egy jó hírnevű budapesti gra-
fikai szaküzlettulajdonos szerzett opcziót s ő ajánlotta 
fel a nyomdai fölszerelést 140,000 koronáért. Az így 
felajánlott nyomdai fölszerelést az általam rég személye-
sen ismert megbízható szakértővel, Bozsik István nyom-
dásszal, a Franklin-Társulat Vármegye utczai nyomdájá-
nak a vezetőjével együtt alaposan megvizsgáltam s 
nevezettel megbecsültettem, a ki írásbeli részletes szak-
véleményében a fölszerelést 145,500 koronára becsülte 
s a megvételt a legnyomatékosabban ajánlotta. 

Ezt a becslést fölkérésemre szíves volt a legtekin-
télyesebb budapesti nyomdavállalat műszaki igazgatója 
fölülbírálni s írásbeli véleményében kijelentette, hogy 
annak értéke az ezidőszerinti árak alapulvétele mellett 
a 140,000 korona értéket jóval túlhaladja s hozzáfűzi, 
hogy külön értéket képvisel még a nyomda üzlete, mely 
mai keretében is rentábilis üzemet biztosít. 



Hogy milyen értéket képvisel a nyomda üzlete, az 
nem képezhette megállapítás tárgyát, mert az ajánlat 
csupán a nyomdai fölszerelésekre vonatkozott, azzal a 
hozzáadással azonban, hogy az eladó a tulajdonát ké-
pező nyomdai helyiséget évi 5000 K bérért 5 évre a 
vevőnek rendelkezésére bocsátjta, a mi a nyomda üze-
mének zavartalan folytatását s az üzletnek vevőre ellen-
szolgáltatás nélkül történő átszállását is biztosította. 
S hogy ez a nyomda-üzlet mily becses értéket képvisel, 
arra következtetést lehet vonni a nyomda évtizedes meg-
rendelőinek tekintélyes voltából. A nyomdában régebb 
idő óta állandóan dolgoztatnak ugyanis a következő kul-
turális intézetek : M. kir. Földtani Intézet, Magyar Nem-
zeti Múzeum, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Gyer-
mektanulmányi Társaság", Országos Pályázati Közlöny, 
Bölcsészetkari Dékáni Hivatal, Országos Testnevelési 
Tanács, Siketnéma int., Tanárok Orsz. Egyesülete, Földt. 
Társulat Barlangkutató Szakosztálya, Országos Iladigon-
dozó Hivatal, Magyar Keleti Kultúrközpont, Gyermek-
barát-Egyesület, Országos Nőképző-Egyesület. Áll. polg. 
isk. Tanítóképző-Intézet, Országos Tanszermúzeum és 
Paed. Könyvtár, VII. ker. állami főgimnázium, Vf. ker. 
áll. főgimnázium, VIII. ker. áll. főgimnázium, I. ker. áll. 
főgimnázium, Tisztviselőtelepi áll. Főgimnázium, Tanár-
képző-Int., Gyakorló Főgimnázium, Házfelügyelők Egye-
sülete stb. 

Ilyen kedvező körülmények között soha helyre nem 
hozható súlyos mulasztást követtünk volna el, ha meg-
nem ragadjuk a kínálkozó alkalmat ennek a nyomdának 
a megszerzésére. S miután a nyomdatulajdonost sikerült 
biztosítanunk, a nyomda papírkészletének átengedését a 
nyomdára opcziót szerzett grafikai szak üzlettulajdonostól, 
a nyomda föntebb részletezett fölszerelését a Bethlen 
Gábor irodalmi és nyomdai részvénytársaság részére az 
alapítók nevében megvettem s arra 10,000 K előleget 
adtam s a kötlevélben megállapítottuk, hogy a részvény-
társaság a nyomdát legkésőbb 1918 február 28-án tar-
tozik átvenni, de kétheti előzetes bejelentés után előbb 
is bármikor átveheti. 

Ezzel a létesítendő református nyomda, az egész 
ország kálvinista egyházi és világi hívő társaságának 
régi vágya, a megvalósulás stádiumába lép. Örömmel és 
büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy ez a református 
sajtó szempontjából oly nagy jelentőségre hivatott ezen 
alkotás a Kálvin-Szövetségből indult ki s a Kálvin-Szö-
vetség égisze alatt valósul meg. Viszont kétségtelen, 
hogy az ezen vúilalat érdekében országosan kifejtett 
széleskörű agitácziónk a Kálvin-Szövetségnek oly nagy 
presztízst szerzett, a mely módot és alkalmat nyújt arra, 
hogy a Kálvin-Szövetség az egész országra kiterjessze 
nagyfontosságú egyház- és nemzetfejlesztő tevékenységét. 

Az a rokonszenv, az a lelkesedés ugyanis, a mely-
lyel egyházaink, lelkészeink s a világi hívek — még 
egyszerű földmívesek is — a Bethlen-nyomda ügyét or-
szágszerte — még Erdély szélső határain is — felka-
rolták, bizonyságot tesz arról, hogy kálvinista társadal-

munkban — a vidéken jelentősebb mértékben, mint itt, 
az ország fővárosában — az élő hit ereje meg van a 
lelkekben s csak az isteni szikrára van szükség, hogy 
a lelkekben szunnyadó tűz lángra lobbanjon. 

Örömmel konstatálom, hogy a református sajtó 
ügyével sikerült a kálvinista lelkekben életre kelteni az 
egyházi élet fejlesztésére és erősítésére irányuló nemes 
érdeklődést, az országos szolidaritást. Élénkén tanúsítja 
ezt a részvényjegyzések széleskörű kiterjedése, s tanú-
sítják azok a lelkeshangú levelek, melyek az ország 
legkülönbözőbb részeiből oly meleg szeretettel üdvözlik 
vállalkozásunkat s részt kívánnak venni az országos kál-
vinista nyomda megalapításában. S az a körülmény, 
hogy a deczember 30-áig, mint kitűzött végső határidőig 
.jegyzett 1375 részvény 658 részvényes között oszlik 
meg, világosan mutatja, hogy a Bethlen-nyomda az egész 
ország kálvinistaságának az alapítása. 

Az 1000 darab részvénnyel 200,000 koronára ter-
vezett alaptőkének már eddig is 37'5%-kal, 75,000 ko-
ronával való túljegyzése pedig a legszebb reménységet 
nyújtja arra nézve, hogy nyomdánk nagyobb arányúvá 
s minden tekintetben versenyképessé lesz fejleszthető. 

Most a nyomda leendő vezetőin a sor, hogy a 
bizalom eme lélekemelő megnyilatkozását erős akarattal, 
a vállalat czéltudatos, körültekintő, szakavatott és lelki-
ismeretes vezetésével viszonozzák s a magyar kálvinista-
ságnak ehhez fűzött reményeit valóra váltsák. 

Bízunk Isten segítségében, hogy ez meg is lesz! 
Qonda Béla, 

ügy v.-elnök. 

Szövetségünk harmadik téli konferencziája. 
A január hó 29-től február l-ig a budapesti ref. 

theologia Ráday-könyvtárának olvasótermében tartandó 
harmadik téli konferencziánknak és a véle kapcsolatos 
gyűléseknek részletes programmja a következő: 

Első nap : január 29-én, kedden: 
D. e. 7S9—9: Áhítat. (Hamar István); 9—3/410: 

A kálvinizmus, mint a reformáczió betetőzése. (Dr. Pru-
zsinszky Pál), 3/410—V411: Hozzászólások; V411 - Va H : 

A keresztyénség társadalmi erői a múltban. (Dr. Kováts 
István), 7412—3 /412: Hozzászólások. 

D. u. 4—SU5'> Egyházalkotmányunk reformja. (B. 
Pap István), —1/a6: Hozzászólások; 6 - 7 (a régi 
képviselőház üléstermében): A tegnapi ember. (Dr. Ra-
vasz László). 

Második nap : január 30-án, szerdán : 
D. e. 7 a 9 - 9 : Áhítat. [Miklós Géza); 9—V410: 

A predesztináczió és problémái I. (Dr. Sebestyén Jenő), 
3 / 4 1 0 - 7 J l : Hozzászólások; V 4 U - 7 , 1 1 : Szünet; 7,11— 
lUl%: A keresztyénség hivatása a jövő társadalom kialakí-
tásában. (Ifj. Victor János), 1/112—12 : Hozzászólások. 

Délben 12 órakor (ugyanott) a Bethlen Gábor iro-
dalmi és nyomdai r-t. alakuló közgyűlése. 

D. u. 4— ; !/45: Ref. nevelésünk hibái és föladatai. 
(Dr. Makkai Sándor), s / i 5— 726 : Hozzászólások ; 6—7 



(a régi képviselőházban): A mai ember. (Dr. Ravasz 
László). 

Harmadik nap: január 3lén, csütörtökön: 
D. e. : Áhítat. (Dr. Makkal Sándor); 9— 

:
 410: Az predesztináczió és problémái II. (Dr. Sebestyén 
Jenő), ,10 1 ,11: Hozzászólások: 1 ,11—7,11 : Szü-
net; V-^ll—V4I2: A sajtó szerepe jövő munkáinkban. 
{Forgács Gyula), 7 ,12- ,12: Hozzászólások. 

Déli 12 órakor (ugyanott) a Református Sajtóegye-
sület alakuló közgyűlése. 

I). u. 4—' 45 : A magyar kálvinizmus és a magyar 
politika. (Nagy Béla), ;i

 45 — V26: Hozzászólások; 6—7 
(a régi képviselőházban): A holnapi ember. (Dr. Ravasz 
László.) 

Negyedik nap: február 1-én, pénteken (lelkészek és 
theologusok számára): 

D. e. V,9—9: Áhítat. (Dr. Hetessy Kálmán); 9 — 
:!/

410 : Az áttérők előkészítése. (Muraközy Gyula), ;V410 — 
1 ,11 : Hozzászólások; 1

 4 l l — : l / 2 l l : Szünet; V211—'1 ,12: 
Lelkészválasztásunk reformja. (Csikesz Sándor), 1 ,12— 
V.,12: Hozzászólások. 

I). u. 4 —3/45: Hogyan képezze magát tovább a 
lelkész? (Dr. Ravasz László), ' ,5—7a ^ : Hozzászólások ; 
726—0: Befejező áhítat. (Dr. Szabó Aladár.) 

Az összes előadások látogatására jogosító 2 K ás 
belépőjegy a bejáratnál váltható. 

Kedvezményes árú vasúti jegyutalványokat ez al-
kalommal nem kaptunk. 

A kiknek nincs Budapesten ismerősük, jói teszik, 
ha egy héttel előbb ajánlott levélben vagy táviratilag 
rendelnek szobát valamelyik szállóban. K. 

A líethlen-nyomdára az 1917. évi decz. 30-iki 
záros határidőig folytatólag beérkezett részvényjegyzések: 
Péczelről: Horváth Ida 2, Bakay Aladár főhdgy 2. Ba-
kay Matild 3, Szilvássy Géza közs. jző 1, Forgács Gyula 
1*. lelkész 1, Szalacsy Ferencz földbirtokos Rábaszécsénv 
2, Székelykocsárdi ref. egyház 1. Felsőzempléni egyház-
megye Deregnyő 1, V. Bálás Zoltán kir. j. - bíró Fehér-
gyarmat 1, Nagykanizsáról: Kádár Lajos r. lelkész 1, 
Szendrei Károly déli v. főellenőr 1, dr. Eőri Szabó Jenő 
tvsz. elnök 1. Pintér Sándor v. mázsa-ellenőr 1, Pintér 
János vendéglős 1, N. Szűcs Imre gazdálkodó Mezőtúr 
5, Kecskeméti ref. egyháztanács 15, Takaró Géza r. 
lelkész Budapest 1, Szemere Antal bankfőnök Osijek 5, 
dr. Herczegh Béla ügyvéd Kisújszállás 1, Kisújszállási 
ref. egyház 1, Takács József ref. táb. lelkész Kovács-
hida 1. Kovács Benedek táb. lelkész Sepsiszentgyörgy 
10, Borsos Károly főgimu. igazgató Mezőtúr 1, Vinkoyits 
Lajos és neje Bpest 1, Czeczéről: Szilágyi Béláné 1, 
Szilágyi Béla r. lelkész 1, Kasza Jánosné 1, Kasza .Já-
nos földbirt. 1, Pesthy László földbirt. 1, Kesserű Fe-
renczné'l , Túrkevéről: Szűcs Sándorné 1. M. Tóth Péter 
földm. 1, özv. Herczegh Sándorné 1, dr. Nánássy Endre 
ügyvéd 1, Erdélyi Krisztina ref. tanítónő 1, Ref. egyház 2, 
Hajdú János földb. 1, Farkas Imre polg. isk. igazgató 
1, dr. Nagy Sándorné 1, Debreczeni Dániel földbirt. 2, 
Baja Mihály r. lelkész 1, Jármy Béla földbirt. Laskad 1, 
Szalánczy Bertalan földbirt. Komoró 1, dr. Zsidav Dániel 
orvos Kisvárda 1, Mikecz István vm. főjegyző Nyíregy-

háza 1, Szegedi ref. egyház 1, Soós Lajos kereskedő 
Szeged 1, Somogyi Zoltán ref. lelkész Szentgál 1, Her-
czeg Imre bányafőmérnök Selmeczbányá 1. dr. Nádor 
Henrik főorvos Máramarossziget 1, Torday Lajos főgimn. 
tanár Szentes 1, Mezőtúri Központi Takarékpénztár 1, 
Mezőtúri Takarékpénztár 1, Mezőtúri Gazdasági Taka-
rékpénztár Rt. 1, Mezőtúri Népbank Rt. 1, Szabó Sándor 
földm. Nagyzerónd 1, Bányai Mihály gvögysz. Nagyze-
rénd 1, Nagy Ferencz esperes-leik. Veresegyház 1, Ve-
resegyházi ref. egyház 1, Pesti ref. egyházmegye Veres-
egyház 3, Szentesi ref. egyház 1, Tárkányi ref. egyház 
3, Horváth Lajos ref. lelkész Újvidék 1, Vargha Kálmán 
ref. lelkész Kálóz 1, dr. Vitányi Miklós ügyvéd Szerencs 
1, Szász Károly, a képvh. elnöke 1, Hamar István theol. 
tanár Bpest 1, Keresztesi Samu ref. lelkész Bpest 1, 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság Bpest 12. Rouszek 
E. Jenőné Bpest 2, Mády Lajos ref. lelkész Újpest 1, 
Újpesti ref. egyház 1, Mády Gyula ref. theologus Újpest 
1, id. Pietsch Lajosné Fehérvíz 1, Pál Imre honv. szá-
zados Fehérvíz 1, Szathmáry Király János Arad 1, Bács-
kossuthfalváról: Gulyás István földm. 1, ifj. Nagy Juhász 
János földm. 1, K. Nagy Sándor sertéskeresk. 1, Ref. 
egyház 2, Zilahi Kiss Ernő ügyvéd Zilah 1, Gyulai ref. 
egyház 1, Szolnoki ref. egyház 2, Lendvay Józsefné 
Szolnok 1, Jalsoviczky Andor földbirt, Bpest 1, dr. Jal-
soviczky Károly földb., min. titkár Bpest 1, llaypál Benő 
ref. lelkész Bpest 1, dr. Némethy Károly államtitkár 
Bpest 3, Jalsoviczky Zoltán |>. ii. titkár Bpest 1, O-Kécs-
kéről: Bárány Elek gazd. 2, Nyikos István gazd. 2, 
Bagó Dániel gazd. 1, T. Szabó Lajos gazd. 1, g. Szíjj 
János gazd. 1, N. Bagó Dénes gazd. í , Bagó Károly 
gazd. 2, Tóth Lajos gazd. 1, Kiss Ferencz gazd. 1, 
Soós Pál gazd. 2, g. Szijj Béni gazd. 1, Bárány László 
gazd. 1, g. Szabó Rozika és Teruska 1, Bagó Tincsike 
és Rozika 1, dr. Hetessy Kálmán ref. lelkész 2, Horváth 
Lajos grafikai szaküzlettulajdonos Bpest 25, Verebes 
György földm. Pomáz 1, Verebes Lajos földm.. Pomáz 
1, Gaál Kálmán posta- és táv. altiszt Kispest 5, Nádasdy 
Benő Szentgyörgyvölgy 2, Kisvárdai ref. egyház 1, Mo-
csáry Lajos földbirt. Andornak 1. Székács Tivadarné 
Bpest 1, Szemere Huba földbirt. Gomba 1, Nendtvich 
Izabella tanítónő Bpest 1. Dessewffy Géza cs. és kir. 
kamarás Tolcsva 10, dr. Gedra Pál ref. lelkész Kistamási 
1. ifj. dr. Szabó Aladárné Gödöllő 1, Závodszkv István 
hiv. Gödöllő 1, özv. Gönczy Benőné Gödöllő 1, Szurmó 
Mária tanítónő Nagykőrös 1, Nyomárkay Sándor ref. 
lelkész Unguyarád 1, Makai Ferencz csizmadia Nagy-
kőrös 2, Nagykőrösi Gazdasági Egyesület 1, V. Faragó 
Rozália Nagykőrös 5, Tiszafüredi ref. egyház 1, Bihar-
nagybajomi ref. egyház 1, dr. miskolczi Kovács Gábor 
közjegyző Szerencs 1, Gombos Lajos ref. lelkész Pata 
1, Pata-Poklos-Somogyapátii ref. egyesült egyház Pata 
1, Toldy Ignácz Beregszász város t. főügyésze 3. 
A 275,000 K-t már meghaladó részvényjegyzések közlé-
sét jövő számunkban folytatjuk. 

A Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai r.-t. ala-
kuló közgyűlése január 30-án, délben 12 órakor lesz a 
Ráday-könyvtár olvasó-termében. A közgyűlésen a Ke-
reskedelmi Törvény értelmében csak azok gyakorolhatják 
— akár személyesen, akár írásban meghatalmazóttaik 
útján — szavazati jogukat, a kik jegyzett részvényeik-
nek legalább 30"/o-át befizették. 

A Kálvin Szövetség választmánya f. hó 6-án tar-
totta ebben az évben első ülését a Ráday-könyvtár olvasó-
termében Petri Elek püspök és Bernát István dr. elnök-
lete mellett. Jelen voltak : id. Gonda Béla ügyv. elnök, 
György Endre, Benedek Sándor, dr. Ilosvay Lajos, He-



gedűs Károly, dr. Szőts Farkas, dr. Kiss Károly, Zikar 
Ferencz, dr. Versényi György, dr. Kováts István, dr. 
Pruzsinszky Pál, dr. Sebestyén Jenő, B. Pap István, Csi-
kesz Sándor és Fiers Elek utazó-titkár. Az lilés egyik leg-
fontosabb tárgya Gonda Béla ügyvezető elnök jelentése volt, 
a melynek a nyomdára vonatkozó részét fentebb közöljük. 
A jelentésből örömmel értesült a választmány arról, hogy a 
szövetség örökös tagjai közé (500 K) belépett : Beöthy 
László, Mándy Sámuel; alapító-tagok lettek: dr. Bartókv 
József, gróf Bánfíy György, Darányi Kálmán, Dókus 
Ernő, Gerenday Béla, Harsáfiyi Frigyes, Jalsoviczky 
Sándor, Lónyay Ferencz, INÍiklós Ödön, Sándor Jánosné 
Tisza Anna, Tarnay Endre, Visoly Ákos; a rendes és 
pártolótagok is szaporodtak. Ezzel kapcsolatban az ügyv. 
elnök rámutatott arra is, hogy a taggyűjtő propagandát 
a békés idők beálltával nagyobb erővel kell folytatni. 
Az ügyvezető elnök lelkes hangú jelentése után a választ-
mány meleg köszönetet szavazott neki és munkatársainak 
a nyomdai részvénytársaság megalapítása és az ezzel 
kapcsolatos dolgok intézése körül tanúsított buzgó fára-
dozásokért és behatóan tárgyalta az idevonatkozó ügye-
ket. A részvénytársaság megalakulása f. hó végén a szö-
vetségi konferenczia idején lesz. Tekintettel a túljegy-
zésre és a még mindig tanúsított nagy érdeklődésre, a 
részvénytársaság a kellő formában el fogja határozni a 
részvénytőke fölemelését. Dr. Kováts István a szövetségi 
konferencziára és a délvidéken alakuló Kálvin-Szövetségi 
fiókra, a lap f. szerkesztője pedig a lap ügyeire és 
különösen a horribilis nyomdaárak folytán szükségessé 
vált előfizetési díj emelésére nézve tett jelentést. A Szö-
vetség közgyűlése a konferenczia idején lesz. 

IRODALOM. 

A Néptanítók Lapja ötvenéves. A kultuszminisz-
térium félhivatalos pedagógiai hetilapja most töltötte be 
fennállásának ötvenedik esztendejét. A jubileumi számba 
sokan írtak méltányló sorokat a kiváló missziót teljesítő 
lapról, a melyet Körösi Henrik szerkeszt. Az elesett 
tanítók özvegyei és árvái javára a lap csaknem félmillió 
koronát gyűjtött. A szaksajtó és a tanítóság melegen 
ünnepli a félszáz évet becsülettel betöltött és mindig 
friss és érdekes Néptanítók Lapját. 

Az „Igazgyöngyök" cz. belmissziói lap 11—12. 
száma Takaró Géza szerkesztésében a nagy nehézségek 
daczára is megjelent szép építő tartalommal. A szerkesz-
tői üzenetekben olvassuk, hogy a háború előtt a lap egy -
egy száma 40—60 koronába került, most pedig 220 
koronába. A szerkesztő, a ki a kis lapot 600 példányban 
küldi ingyen a frontra, a közönség megértő támogatását 
kéri. (Budapest, X., Ihász-u. 15 ) 

Az „Olajág" szép. ízléses kiadásban, dr. Patay 
Pál szerkesztésében a következő tartalommal jelent meg : 
Új év . . . r. — A nő. Legenda. Muraközy Gyula. — 
Divatos bálványok. V. Sipos Ida. — Figyelő. — Öreg 
ember esti fohásza. Dr. Vasadi Balogh György. — En-
gedelmesség. Dr. Patay Pál. — Hírek. — Leányainknak. 
Ötéves jubileum a leánykörben. Nóvák Olga. — Csendes 
perczekre. — Szerkesztői üzenetek. Előfizetési ára egész 
évre 4 korona. (I., Maros-u. 8.)* Minden intelligens refor-
mátus nőnek járatni kellene ezt a nagy gonddal szer-
kesztett kedves lapot. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A sellyei ref. egyház (felső-

baranyai e. m.) Jávor János dunavecsei hitoktató, jelen-
leg tábori lelkészt, a csabdii ref. egyház (vértesaljai e. 
m.) Fülöp Mihály ászári (Komáról m.) s.-lelkészt, a 
vajda-kamarási ref. egyház a Sárospatakra távozott dr. 
Makkai Sándor helyére Kosa Mihály kolozsvári hitoktató 
s.-lelkészt választotta lelkészéül. 

Doktorráavatás. Szappanos Gyula alsónyéki (Tolna-
megye) ref. lelkészt, a ki huzamosabb ideig tábori lel-
kész is volt, mult hó végén a budapesti egyetemen jog-
tudorrá avatták. 

Karácsonyfa ünnepély volt a vukovári misszió-
egyházban décz. 23-án, melyen 24 pár új czipőt, 12 
öltöny meleg ruhát és 50 kg tejes kalácsot osztott ki 
egyházunk vezetősége 1200 korona értékben. Az össze-
get három szép műsorú magyar estély jövedelmezte ön-
kéntes adakozásból. A pártolás váratlan, a város lakói 
vallás és nemzetiségi különbség nélkül szívesen járnak 
a szeretetházi estekre. A karácsonyfa-ünnepélyen többen 
szorultak ki, mint helyet kaptak s már az idegenek 
ösztönzik a vezetőséget arra, hogy a rendezendő „Arany-
ünnepélyt" ne az iskolában, hanem a Kaszinó nagyter-
mében tartsa. A munkából kiveszi részét a lelkész és 
tanítók mellett a Kelecsényi- és Hidegliéthy-családok 
minden tagja. 

Dr. Zoványi Jenő debreczeni egyetemi tanár a 
következő sorok közlésére kért fel bennünket: „Azt 
mondja dr. Sebestyén Jenő, hogy Zoványit a tiszántúli 
egyházkerület a lel kész vizsgáló-bizottsági tagságra kérte 
fel. Kijelentem ezzel az állítással szemben, hogy engem 
a tiszántúli egyházkerület soha föl nem kért a lelkész-
vizsgáló-biz. tagságra. Ennélfogva elesik minden ehhez 
fűzött egyéb állítás is." De, miért nem kérték fel ? Dr. S. J. 

Dr. S/.öts Farkas-alapítványra küldött újabb ado-
mányok: Dusza Béla 10, dr. Patay Pál és neje 15, Bitay 
Béla 20, ifj. dr. Szabó Aladár 5, Patonay Dezső 20, 
Lázár Sándor 10, összesen 80 K. A- nyugtázott 5260 
K-val együtt 5340 K. Hálás köszönettel nyugtázza az 
ifjúság nevében: Csekey Sándor theol. szénior. 

Adományok. A katonák vallásos irataira a tassi 
ref. egyház 30 K-t, a vakok bibliáira a gyúró-kuldói ref. 
egyház 25 K-t, a ref. sajtóalapra a biai ref. gyülekezet 
61, a borsod-szakácsii 3, a nagytótfalui 30'57 K-t küldött. 

EGYESÜLET. 
Központi Sajtó R. T. czímen egy új kath. alapítás 

van folyamatban Bangha páter buzgólkodása folytán. Árról 
van szó, hogy egy részvénytársaság alakul 5 millió tőké-
vel, a mely egy új katholikus napilap alapításának és 
általában a kath. sajtó támogatásának a czéljaira szol-
gál. A jelzett összegből 2 milliót az alapítók adnak és 
hoznak össze, 3 milliót pedig 25 koronás részvényekkel 
a kath. hívek közötti agitáczió eredményeként remélnek. 
Úgy hisszük, hogy e Vállalkozás is intő példa lehet 
reánk nézve! 

A Református Sajtóegyesiilet alapító tagjai so-
rába újabban özv. Bulcsu Károlyné lépett be Kiskun-
halasról (20G K) és Murányi János lelkész Budafokról. 

A Magyar Társadatom Tudományi Egyesület 
harmadik cziklusát tartja Széchenyi felolvasásainak, a 
következő programmal: jan. 13-án dr. Berzeviczy Albert: 
Gr. Széchenyi István és a közművelődés ; jan. 27-én dr. 
Ravasz László: Gr. Széchenyi István néppszichológiai 
felfogása; febr. 10-én dr. Gaál Jenő: Gr. Széchenyi 



István nemzetgazdagsági eszméi. A felolvasások a M. Gr. 
E. nagytermében (IX., Köztelek-u. 8) mindenkor d. e. 
11 órakor lesznek. 

GYÁSZROVAT. 
Benedek Dénes, a mák falvai ref. egyház ny. lel-

késze, a marosi e. m. tb. főjegyzője, életének 67-ik 
évében elhunyt. 

Somogyi Kálmánné szül. Iiaksányi Aranka, So-
mogyi Kálmán ádándi ref. lelkész, egyházkerületi tanács-
bíró neje f. hó 6-án, életének 57 ik évében elhunyt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Egy ti sz a vidéki pap kórelmére itt e helyen adjuk a vá 

laszt, hogy sajnos, mindössze csak három hely van a betegszo-
bában, mely most üres. — Néhány hosszabb czikk közlésének 
elhalasztásáért elnézést kérünk. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

HIRDETÉSEK. 

I f j ú s á g i s z í n j á t é k o k . 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven írt, hatásos alkalmi színdarabok : Márczius 
15, A szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Talpra magyar 1 A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója. Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12-50, tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bér-
mentes, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi: 

Pásztor József Budapest I., 
Fehérvári-űt 35. szám 

TEXAS KÉZfDARALÚ 
A TEXAS gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 42 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

K a p h a t ó : K i rá ly A l a j o s u t ó d a 

ifiRÁi Y ú r n n u C Z É G N É L BUDAPEST'V|" IVInHLI úHNUUn FELSŐ ERDÓ'SOR-ÜTCZA 6 , 

CSUHA ANDRAS 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. L, 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

H A R M O N I U M O K 
A gyönyörű hang, melyet i világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, Önmagának 
geng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekműveket bocsátja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fiivós hangszerekben. 

STOWAS 
csász. és Királyi udvari szállító, a 
javított Bákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert kiváló 
minőségű vonós, húros, fiivós hangszereit. TanerőKnvK Ked-
vezmény. Árjegyzék a kívánt hangszerről ingyen küldetik. 
Legrégibb czég. Alapíttatott 1770. 

Újdonság ! Most jelent meg! 

A közelgő ünnepekre vagy bármely más alka-
lomra ajándékul leginkább megfelelő könyvek 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. 

írta Sántha Károly. Ára vászonkötésben. . . K 6.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI, 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászon-

kötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
Irta dr, Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 
PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy Öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megjelent eddig 44 kötet. 

Megrendelhetők Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. k e r ü l e t , A k a d é r n i a - u t c z a 4 . s z á m . 



Reformáczió! jubileumi újdonságok 

Ünnepi hangok 
költemények a reformáczió életéből 

írta Baja Mihály 

Ára 1 korona. Portóra 10 fill . kü ldendő • • • 

A magyar reformáczió Könyve 
Szerkesz te t t e S. Szabó József 

41 képpel 

Ára 2 40 K. Portóra 20 f i l lér kü ldendő • • • 

Emlékkönyv a reformáczió 
négyszáz éves jubileumára 

28 képpel 
S z e r k e s z t e t t e Uray Sándor 

Ára 3*60 K. Portóra 20 f i l lér kü ldendő 
Minden egyforma könyvből megrendelt 10 pél-

dányra egy ingyenpéldánnyal szolgálunk 

Kaphatók Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi P l 0 U v a p 7 0 n 
könyvkiadóhivatalánál U e ü r e t Z e n 

Új k ö n y v e k . 
Bitay Béla : A mennyek országa titkairól . . . K 2'— 
Boehmer H.: Luther im Lichte der neueren For-

schung M 430 
Below G.: Die Ursacben der Reformation . . . M (í-— 
Czakó Ambró: A protestantizmus szelleme . . K 8-— 
Daxer G.: Die Auferstehung M 120 
Fiebig Pau l : Weltatischauungsfragen 2. Aufl. . M — 90 
Frenssen Gus tav : Die Brüder. Eine Erzahlung M 5-— 
Goltz Ed.: Grundfragen der prakt. Theologie . M <>•— 
Gunkel He rmann : Die Propheten M 2-— 
Grimm E.: Die Ethik Jesu M 6-— 
Mehlhopn P. : Die Frauen uns. Reformatoren . M —50 
Miehaelis Ottó : Protestantisches Martyrerbuch . M 3.— 
Nagy Lajos : Felek és prófécziák K 2 40 
Niebergal l : Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . . M 3 40 

kötve . . M 4-20 
Podmaniezky Pál báró: A keresztyén istentisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve Ív 1*50 

A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . K 1'50 
Ráez Ká lmán: Miért is vagyok én keresztyén . K (>•— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések K 12;— 
Schriften d. Xeuen Testaments. 8 félkötetben fűzve M 18 — 

4 kötetben kötve M 25 20 
Sebestyén J e n ő : Nietzsche* és Kálvin. Etikai 

tanulmány K 3"— 
„Theologiai Szaklap és Könyvújság" megjelenik havonta. Előfizetési ára 
egy évre 10 K, segédlelkészeknek és theologusoknak csak lo K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kapha tók : 

Scholtz Testvérek S í . 
Budapest, IX., Ferencz-körút 19-21 

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 éleiére 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 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke 2.550,400 — K 
Tartalékok . . 6.753,51968 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede 

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 9.054,092-46 K 

18.358,012-14 K 
Biztosított tagjainak fennállása óla 

kiűzetett tűzkárokban több mint 20.000,000 — K 
Biztosított tagjainak fennállása óla 

kifizetett jégkárokban több mint 10.000,000 — K 
Bizíosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett életkárokban több mint 1.000,000 — K 
Biztosított érték tűzben 1916. évben 

több mint 1200.000,000'— K 
Biztosított érték jégben 1916. évben 

több mint 95.000,000-— K 
Életüzlet állománya több mint . . 21.000,000 — 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 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-
s vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
él kül. 

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 1550 
szövetkezet tartozik 78 mill ió korona 
évi á ru fo rga lommal . 
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Látások könyve. (Beszédek és elmélkedések,) írta Ravasz László • . . • K 12.— 

A protestantizmus szelleme. írta dr. Czakó Ambró . . . . . . . . . K 6.— 

Lelkész a háborúban. Harcztérí és gyülekezeti beszédek. írta Szarka Gyula 
sz. k. ref, tábori lelkész . . . . . . . . . . . . . . . . . K 4.50 

Elmélkedések a keresztyéni élet és főkérdéseírőL írta dr. Kecskeméthy István K 3.— 

W. James filozófiája. írta Flournay. Fordították Molnár és Muraközy . . K 5.— 

Emlékkönyv a reformáczíó 400. évfordulójára. Szerkesztette Takaró Géza * K 4.— 

Portóra 10% felárt KéreK. 

K 1.— 

KAPHATÓ KÓKAI LAJOS KÖNYVKIADÓHIVATALÁBAN 
B u d a p e s t , I V . , R a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 
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Ullstem 
szabásminták átalakításokhoz; is 

Állandóan 2500 modell raktáron 
Nagy választék sötétkék, f e k e t e és 
divatkelmékbeti, t i s z t a g y a p j ú b ó l 

Próbaszabásmintákat ingyen és bérmentve küldök 

Stern József 
cs. é s kir. udvari szállító 

Budapest, IV., Kálvin-tér 1 
HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 7 7 0 5 . 



Hatvanegyedik évfolyam. 3—44k szám. Budapest, 1918. január 27. 

PROTESTÁNS 

KOLALLAP 
Előfizetési ára: 

Egész évre: 24 kor., félévre: 12 kor., 
negyedévre: 6 kor. 

Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 
18 korona. 

Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérczikk: Kereszttűzben, p. — II . czikk: Konventi határozat az 1848 : XX. fokozatos végrehajtásáról szóló tör-
vényjavaslat tárgyában. — II I . ez ikk: Az egyház és iskolai ingatlanok törvényi szabályozása. Dr. Gesztelyi 
Nagy László. — IV. czikk : Nyílt levél a magyar református egyház vezetőihez. Kiss Géza. — V. czikk: Az ái 
próbaénekeskönyv dallamaihoz. Szügyi József. — Bel fö ld : Dr. Kenessey Béla püspök temetése, p. — Az Egyetemes 
Konvent gyűlése, p. — A magyarhoni ev. egyházegyetem közgyűlése. — Külföld. — Nekrolog: Mády Lajos. m. 
— A mi ügyünk. — Irodalom. Látások könyve. Kájel István. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyász-
rovat. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

Megjelenik minden vasárnap. 
S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : 
IX . , R á d a y - u t c z a 28, a h o v á 
a k é z i r a t o k , e lő f i ze t é s i és h i r d e t é s i 

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

Felslős szerkesztő: 
BILKE1 PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső m u n k a t á r s a k : 

Marjay Károly, M u r a U ö z y G y u l a , P a t a y Pá l dr. , 
S e b e s t y é n Jenő dr. é s V e r e s s Jenő. 

KERESZTTŰZBEN. 
Úgy hisszük, találóan jellemzi a fenti czíni a sző-

nyegen lévő egyházpolitikai törvényjavaslatok helyzetét. 
Sok oldalról érik támadások. Elsősorban, természetesen, 
arról a frontról, a hol a radikális jelszavak dominálnak. 
A vallás mindenestől fogva, mindenféle megnyilatkozá-
sában magánügy hangzik fel onnan; a ki papot, temp-
lomot akar, a ki ilyen luxns után vágyódik, az tartson, 
építsen magának; közvagyonból és pénzből ilyenekre 
adni semmiképen sem szabad. Adni valamit az egyhá-
zaknak ? Nem ! Sőt azt is el kell venni, a mijük van; 
oda kell adni az egyházak birtokában lévő javakat kultúr-
és emberbaráti intézmények czéljaira, az egyházak és azok 
emberei pedig dolgozzanak, küzködjenek, teremtsék elő 
munkájukkal a megélhetéshez szükségelt eszközöket. 
Tízezrével olvassák az emberek azokat az újságokat, a 
melyekben a szóbanlévő törvényjavaslatökkat ilyen fo-
gadtatásban részesítették. Es a ki nálunk a szekularizá-
czió jelszavával játszadozik, annak tisztában kell lennie 
azzal, hogy ezt ott abban a szélső táborban így értel-
mezik és nem úgy, hogy az állam azért vegyen el egy-
házi javakat, hogy azokból vallási czélokra, a magán-
ügy istápolására valamit visszaadjon, szóval, hogy az 
egyházakat államosítsa. A szeparácziónak ez a rideg 
megjelenésű alakja az, a melyért a Nyugat és a jövő 
emberei, a szoczialisták nyugoti minta szerint lelkesülnek. 

Kevesen vannak azok, a kik sokkal tiszteletremél-
tóbb okokból kiáltanak vétót a törvényjavaslatok felé, 
azok t. i., a kik az államsegélyek által létrejött kapcso-
latot egyház és állam között már eddig is túlerősnek 
vélik és a 48: XX. t.-cz. úgy „fokozatos", mint teljes 
végrehajtásától ebből kifolyólag idegenkednek. 

De ezek most ezidőszerint mind csak akadémikus 
értékű támadások. A reális értékű ellenvetések, kifogá-
sok tüze azok részéről éri a törvényjavaslatokat, a kik, 
a mult tradiczióit és jelen szükségleteit figyelembe véve, 
az állammal való kapcsolatot mindkét fél érdekeinek szem-

pontjából nem tartják ezidőszerint szétszakíthatóknak és 
a jus advocatiaet úgy értelmezik, hogy az államnak köteles-
sége a történelmi egyházaknak megfelelő és a kölcsönös 
egyenlőségen és viszonosságon alapuló anyagi támogatása. 

Az evangélikus testvérek egyetemes gyűlésének 
nagy többsége is erre az álláspontra helyezkedett, de 
odaállította a két törvényjavaslatot a fentjelzett elv mér-
téke alá és nem tartotta megfelelőnek, mint ez a lapunk-
ban is közölt határozatból látható. 

A mi egyetemes konventünk határozata nem oly 
messzemenő, mint az ev. egyetemes ' gyűlésé, kizárólag 
csak a törvényjavaslatban foglaltakra vonatkozik, de azért 
a főbb pontokra nézve amazzal lényegében megegyező. 

Az a kereszttűz, a melyben a javaslatok a két pro-
testáns egyház reprezentáló szervének határozata folytán 
részesültek, úgy hisszük, szükséges tisztító eszköz reá-
juk nézve ; ennek figyelembevétele és alkalmazása nélkül 
ezek a javaslatok megnyugvást keltő törvényczikké 
semmiképen nem lehetnek. 

Nem szóltunk arról, hogy azoknak táborából, a 
kikre a szóbanlévő törvényjavaslatok elseje vonatkozik, 
semmiféle ellenvetés hangja nem hallatszik; csak gáncs 
és nem egyszer kemény szemrehányás jő onnan ellenünk, 
a miért jogos érdekeink védelmében tanácskozni, síkra-
szállni merészelünk. Nekik csak a mi elégedetlenségünk 
fáj és ez ellen vannak kifogásaik; egyébként pedig 
nagyon meg vannak elégedve . . . p. 

KONVENTI HATÁROZAT AZ 1848: XX. 
T.-CZ. FOKOZATOS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT TÁRGYÁBAN. 

I. Egyetemes konvent az országgyűlés képviselő-
házához vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által 1917. 
évi deczember hó 21-én benyújtott törvényjavaslatot, mint 
az 1848: XX. t.-cz. 3. §-ban foglalt elvek fokozatos 
megvalósításának egyik lánczszemét és különösen az 

Adakozzunk a református sajtóalapra! 



eddigi javadalmazás helyébe lépő s az állandóság és 
törvényes biztonság követelményeinek megfelelő örök ala-
pítványi formát elismeréssel fogadja. 

II. Nem tartja azonban szerencsésnek egyetemes 
konvent a „Segélyezés" szó használatát, hanem e helyett 
kéri úgy e törvényjavaslatban, mint általában más tör-
vényekben is az „állami hozzájárulás" kifejezés alkal-
mazását. 

III. Kívánatosnak tartja egyetemes konvent annak 
törvényes biztosítását, hogy az örök alapítványi tőke 
egyházunknak záros határidő alatt kifizettessék, továbbá, 
hogy, tekintettel a háború folytán előállott rendkívüli 
szükségleteinkre, adófizető híveink számának csökkené-
sére és híveink adóval való túlterheltségére, a javaslat 
második szakaszában fokozatosan beállított évjáradék 
legutolsó évi összege vagyis református egyházunkat 
illetőleg az évi 5.064,000 K állami hozzájárulás már az 
1918—19. évi állami költségvetésbe felvétessék és folyó-
síttassék. 

IV. Aggodalommal látja egyetemes konvent a tör-
vényjavaslat 5. szakaszát, melynek első bekezdése a 4. 
§-ban felsorolt háromféle egyházi szükségletnek a jövő-
ben való továbbmenő állami támogatását kizárná és a 
másféle egyházi szükségletek jövőben való állami java-
dalmazásának olyan diszkreczionárus feltételeit állapítja 
meg, a melyek kiszolgáltatnák egyházunkat a minden-
kori kormányok változó jóakaratának. Egyetemes kon-
ventünk ezen mostani rendezéssel korántsem tekinti 
örökre kielégítettnek a javaslat 4. §-ában említett czé-
lokra nézve egyházunknak az állammal szemben az 1848 : 
XX. t.-cz. 3. §-án alapuló jogait, mert sem az egyházi 
adózás rendezésére, sem a közigazgatási költségekre, 
sem az országos lelkészi nyugdíjintézet támogatására a 
most nyújtani szándékolt járadékok minden időre elég-
ségesek nem lehetnek és szükségleteink a természetes 
fejlődéssel együtt járó növekedéssel az államnak az 
1848: XX. t.-cz. alapján jövőre is számolnia kell már a 
pénz vásárlóképességének csökkenésére való különös 
tekintetből is. Épen azért arra kell kérnünk a törvény-
hozást és a kormányt, hogy a javaslat 5. §-át a követ-' 
kezőleg módosítani méltóztassék: 

„5. §. A jelen törvényben megállapított alapítványi 
tőkék illetve évjáradékok sem a 4. §-ban felsorolt, sem 
az ott fel nem sorolt egyéb egyházi szükségletekre vo-
natkozó állami hozzájárulások esetleges és a szükséghez 
mért, valamint a viszonosság és az egyenlőség elvének 
megfelelő jövőbeni felemelését nem gátolhatják. E törvény 
azokat az állami hozzájárulásokat sem érinti, a melyek 
az itt felsorolt egyházakat eddig alkotott vagy jövőben 
alkotandó külön törvények, vagy az ily törvényeken ala-
puló szerződések, illetve kormányintézkedések értelmében 
akár egyházi, akár iskolai czélokra illették vagy azután 
illetni fogják, vagy a fejlődés mértékéhez képest szük-
ségesnek fognak mutatkozni." 

V. Miután a törvényjavaslat, 8. §-ának intencziója 
nyilvánvalóan a párbér kérdésének megoldását is czé-

lozza, ezt azonban mostani szövegezésével elérve nem 
látjuk, szükségesnek tartja egyetemes konventünk e §-nak 
olyan fogalmazását, melyből világosan kitűnjék, hogy a 
párbér fizetési kötelezettsége alól minden idegen feleke-
zetű egyén feltétlenül mentesül. Az ezen szakasz által 
érintett kérdések a rendezést igénylő jogviszonyok egész 
sorozatát hozzák napirendre, melyekre nézve kívánja az 
egyetemes konvent azt, hogy azok a viszonosság és egyen-
lőség elveinek alapján kellő szabatossággal meghatároz-
tassanak és rendeztessenek. Egyáltalában nem akarja 
azonban a konvent ezek rendeztetése által a jelen tör-
vényjavaslat törvénnyé válását késleltetnie Az említett 
jogviszonyok közül különösen kiemelendőnek tartja a pat-
ronátusi jog kérdését, a melyre nézve szükségesnek látja 
annak kimondását, hogy ott, a hol a községek és váro-
sokban a patronátusi kiadások meghaladják a patronátusi 
bevételeket, az 1 8 6 8 : 5 3 . t.-cz. 23 . §-a megfelelően al-
kalmaztassák.* 

VI. Végül ezúttal is szükségesnek látja az egyete-
mes konvent annak kijelentését és hangsúlyozását, hogy 
bár az utóbbi években kétségtelenül történtek a kormány 
részéről jóakaratú intézkedések a lelkészek súlyos anyagi 
helyzetének könnyítésére, mégis magának a lelkészi alap-
fizetésnek korszerű, a főiskolai képzettséghez mért s az 
állami közszolgálati alkalmazottakéval azonos elvek sze-
rint történő rendezését elodázhatatlan feladatnak és szük-
ségességnek tekinti, a mely nélkül a mai nagy lelkész-
hiányon és az egyházak belső életének ebből folyó gyen-
gülésén segíteni nem lehet. Ez pedig úgy állami, mint 
a társadalmi életben is igen súlyos erkölcsi bajok és 
zavarok kútforrása lehet, a melynek elkerülése nemcsak 
egyházi, de nemzeti és társadalmi érdek is. 

AZ EGYHÁZI ÉS ISKOLAI INGATLANOK 
TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA. 

— A zsinat figyelmébe. — 

Egyházunk bölcs kormányzói szükségét látván annak, 
hogy a mintegy másfél évtized előtt lezajlott törvény-
hozó zsinatunk óta felmerült egyháztársadalmi, egyházjogi 
és gazdasági kérdések az idő és a kor követelményei 
által megkívánt helyzetnek megfelelően törvényes formát 
nyerjenek, összehívták a reformáczió négyszázados év-
fordulójának évében a református törvényhozó zsina-
tot. Megnyílt az nagy ünnepségek és hivatalos formák 
keretében. Aztán elnapolta magát, hogy ismét összeülve 
megalkossa azokat a kívánt törvényeket, a melyeket a 
mai tényleges helyzet parancsolóan előír. 

A mostani idő: az elnapolás és az ismételt meg-
nyitás közötti pár hét legalkalmasabb arra, hogy foglal-
kozzunk azokkal a kérdésekkel, a melyek egyrészt a zsi-
nat programmjába már felvétettek, másrészt pedig azok-
kal, a melyek kell hogy felvétessenek abba. 

* Az illető § azt rendeli, hogy a felekezetek községi segé 
lyezése a népesség aránya szerint történjék. 



Ez utóbbi helyzet adta kezünkbe a tollat, hogy egy 
egyházunk jövő életére nagy befolyással levő kérdést 
szóvá tegyünk, s ajánljuk azt az illetékesek figyelmébe. 

Egyházi törvényeinkben ma egyáltalán nincsen szó 
az egyházak és iskolák ingatlanainak jogi helyzetéről, 
kihasználási és elidegenítési feltételeiről és módjairól, 
holott egyházaink, illetőleg egyházi hivatalnokaink jöve-
delmének tekintélyes része származik az ingatlanok jöve-
delméből. Mintegy 61,881 kat. holdról van szó. a mely-
ből. igaz, mindössze 33,553 hold a szántóföld. 

Ma, a mikor minden rendelkezésre álló forrást ki 
kell aknáznunk, hogy a gazdasági háborút elviselhetővé 
tegyük és hogy a nemzeti termelést a lehetőség szerint 
és a rendelkezésre álló eszközök és módok igénybevé-
telével fokozzuk: nem közömbös dolog az, hogy az egyes 
egyházak s egyházi hivatalnokok mint használják fel 
és értékesítik a kezeik között levő ingatlanokat? 

Ma a zsinatnak nincsen szerve sem, a mely az ide-
vágó kérdések felett felügyeletet gyakorolna vagy pedig 
beavatkozási joggal bírna ezekbe az ügyekbe. Tudjuk 
pedig azt, hogy egyházunk fundamentumát — hitelveink 
tisztaságán és szilárdságán kívül — az anyagi erő adja 
meg s ezért volna kívánatos, ha a most megalkotandó 
törvényczikkek keretében szabályozást nyerne az egy-
házak ingatlan joga is. 

E végből kívánatos volna elsősorban, hogy a zsi-
nat kebelében alakíttassék egy gazdasági bizottság, a 
mely az alkotandó törvény keretén belül a reá ruházandó 
hatáskörben felügyeletet gyakorolna az egyházak ingat-
lanaira, azok forgalmára, művelési módozataira stb. En-
nek lenne feladata továbbá az, hogy ügyelemmel kísérve 
a gazdasági konjunktúrákat, a mint mód és lehetőség 
adatik arra, úgy igyekezzék hasznosítani az egyházi in-
gatlanokat, hogy azokból a lehetőséghez képest a leg-
nagyobb jövedelem álljon elő és e mellett leginkább 
feleljenek meg azok a nemzeti követelményeknek is. 

Minthogy pedig már a zsinat arra az ülésszakára 
megalakította bizottságait s így új bizottság alakítása 
formális nehézségbe ütközik, bele lehetne e kérdést kap-
csolni az adóügyi és szocziális bizottságba, mely utóbbi 
— miután a gazdasági politika ma egyúttal szocziális 
politika is — teljesen megtudná oldani az itt felmerülő 
kérdéseket. 

A nagykiterjedésű Baldácsy-birtok is sokkal töké-
letesebben volna kihasználható bérlőszövetkezetek ke-
zében, mely úton egyrészt nagyobb jövedelem szármáz; 
nék belőle az egyháznak, másrészt pedig sok kis exisz-
tencziának nyújthatna biztos megélhetést, miáltal a 
nemzeti szaporodás is oly nagy mértékben mozdíttatnék 
elő, hogy ez úton is jelentős helyet foglalna el az egy-
házi nagy nemzeti feladatok előbbre vitelében. 

Hogy egyházunk nem sok figyelmet fordított az 
egyházi birtokokra, annak a háború előtti évtizedben 
szomorú eredményét volt módunkban észlelhetni. A föld 
és a földhozadék értéke állandóan csökkent, az igények 
folyton szaporodtak, minek következtében a jórészt in-

gatlanok jövedelméből dotált egyházi hivatalnokok anyagi 
helyzete igen megnehezült és ennek lett a következmé-
nye az is, hogy a papi pályára készülő ifjak száma 
mindjobban megcsökkent. Míg ha az egyháznak bele-
szólási joga lett volna az ingatlanoknak kihasználási 
módjába, akkor különösen egyes, nagy birtokokkal ren-
delkező iskolák elkerülhették volna az anyagi .rázkód-
tatás idejét. 

Most, a midőn mindenfelé visszhangzik a többter-
melés jelszava, az egyházi ingatlanokat is annak a szol-
gálatába kellene állítani. Minta-gazdaságokat kell az 
egyházi birtokokon berendezni, miáltal nemcsak annak 
a jövedelmezősége emelkedne, de a' község lakosainak 
is legyen honnan, miből tanulniok. E kérdéssel egyéb-
ként nagyon komoly és illetékes körök is foglalkoznak, 
mely állami támogatás mellett ily értelemben oldatnék 
meg. Ma, midőn a mezőgazdaság fejlesztése, a falusi 
gazdaosztály előbbrevitele, gazdasági oktatása oly fontos 
szerepet játszik és mindinkább fog játszani a háború 
után is a nemzeti termelésben, kiszámíthatatlan értéket 
képviselne, ha a falusi egyházi birtokok az azokon be-
rendezett mintagazdaságokkal a termelés előbbrevitele, 
a gazdaosztály gazdasági iskolázottsága szolgálatába állít-
tatnának. A példa ragadós, — mondja a közmondás és 
falusi népünket valóban nem annyira a vándortanítók, 
mint inkább szeme elé állított minta, az elért eredmény 
fogja bevezetni a modern és jövedelmező gazdálkodásba. 

Mindezekről a kérdésekről a jelenlegi zsinatnak 
gondoskodnia kell. Egyházunk, mely mindig és elsősor-
ban a nemzeti czélok érdekeit szolgálta, ezúttal is kell, 
hogy tevékeny részese legyen annak a munkának, mely-
nek czélja Magyarország gazdasági előbbrevitele, ez által 
a háború sebének gyógyítása s nemzetünk jövendőjének 
megalapozása. 

Foglalkozni kell tehát a mostani zsinatnak az egy-
házi ingatlanok különböző viszonyainak törvényi szabá-
lyozásával, mert lehetetlen, hogy egyházunk e fontos 
tényezője továbbra is nélkülözze azokat a törvényes ke-
reteket, a melyeknek védelme alatt a biztos és sikeres 
előbbremenetel könnyebben elérhető. 

Dr. Oesztelyi Nagy László. 

NYÍLT LEVÉL A MAGYAR REFORMÁTUS 
EGYHÁZ VEZETŐIHEZ. 

Néhány szót akarok írni a magyar református egy-
háznak ma egyik legégetőbb problémájáról: a lelkészi 
fizetésrendezésről. 

Vagy, ha úgy tetszik : Magyarország egyik figye-
lemre se méltatott nyomorkérdéséről. 

Az egyetemes zsinat ezelőtt 10 esztendővel tett egy 
nagyon áldott intézkedést, a mikor a lelkészi díjlevele-
ket, a mik búzáról, fáról stb. szóltak, átszámíttatta kész-
pénzre tíz esztendőre szóló érvénnyel s a személyi adót 
átváltoztatta vagyoni adóvá, A tíz esztendő ma lejárt s 
a tíz esztendő végének eredményét mindenki tudja. Pl. 



a fa öléért fizetnek ma is egy baranyai egyházban 16 K-t 
befuvarozással együtt s a lelkész ugyanazt a fát meg-
veszi 100 K-ért. A búza mm.-ja helyett kap 14 K-t s. 
megveszi 48 K-ért. Talán ezt* ne folytassuk. Mindenki 
érzi, miről van szó. Nem is ez a probléma. Nem az a 
probléma, hogy a múltra nézve sok ref. lelkész rémítő 
adósságokba merült. Nem az a probléma, hogy szom-
széd lelkésztársam három fiát s egy'leányát taníttatta a 
múltban s egyetlen fiára ráment egy évi készpénzfize-
tése. Nem az a probléma, hogy egy tízgyermekes pro-
testáns lelkésztől szocziálista lapban láttam föltéve a 
kérdést: ki veszi észre, hogy az ő 2400 K fizetése ma 
csak 240 K-t ér, hogy abból tíz gyermeket kell nevel-
nie és neveltetnie, hogy fiait az iskolákból hazaküldik, 
mert nincs czipőjük ? Stb. Nem az a probléma, hogy a 
kik fiatalok vagyunk, teljes reménytelenséggel néztünk 
két évig a jövőbe s hogy családos lelkésztársaink szen-
vedhettek és nélkülözhettek két esztendeig annyit, a 
miről nekünk, családtalanoknak, csak halvány sejtelmünk 
lehet. De az a probléma, hogy, a mikor jog szerint, a 
jövőre nézve, az épen összeülő zsinat mind ennek a sok-
sok reménytelen hajósülyedésnek egyetlen határozattal 
véget vethetett volna, legalább 1500 ref. lelkész nyomo-
rúságához egyetlen szava, egyetlen nemes gesztusa nem 
volt s 1500 családot kidobott újra a legviharosabb ten-
gerre : a népnek nyomorúságos, kolduskönyörgést váró 
jóakaratára. Vagyis — eljött a tíz év, egyezkedjék gyü-
lekezetével mindenki, a hogyan tud. S még nagyobb pro-
bléma, hogy ez a jóakaratúnak épen nem nevezhető mu-
lasztás fölvetette a magyar református ,egyház lenni vagy 
nem lenni kérdését sok százezer hívünkben: ha kétszer 
vagy háromszor annyi egyházi adót kell ezután fizetnem, 
szükség van-e tulaj donképen arra az egyházra Legalább 
1500 lelkésztársam nevében jelenthetem a magyar ref. 
egyház vezetőinek, hogy ez a probléma megvan. Méltóz-
tassanak már most elképzelni, mi lesz a kérdésre a fe-
lelet olyan helyeken, a hol amúgy is épen a körül 
a kérdés körül talán 100 évek mulasztását kellett volna 
helyrehozni vagy a hol minden erőfeszítésünk ellenére 
is olyan bomlasztó erők működtek, a mik erősebbek vol-
tak nálunknál ? Legyünk egészen őszinték: nem bottal 
ütöttük legnagyobbrészt mi magunk is, a kik hirdetni 
merték közülünk, hogy korhadt a magyar református 
egyház épülete, siessünk új, erőteljesebb lelket vinni bele, 
mert nem fogja kibírni az elkövetkezhető korok ós ese-
mények viharát? Mi történnék ma nálunk, ha a mindent 
felforgató orosz vihar itt is kezdené megmozgatni a vi-
zeket? Hányan tudják közülünk, hogy a „Népszava" ki-
adásában nemrég megjelent „A csuhások" cz. röpiratban 
ott voltak már ezek a szegény, nyomorgó, de nagy esz-
ményeknek élő, nemzetnevelő református papok is? Nem 
Don Quijote-ok vagyunk-e mi, a kik százfelé folytatunk 
szélmalomharczot, de nem vesszük észre, hogy — mint 
a bűn a lelkekben — belülről erjednek egyházunkban 
olyan erők, a miknek a leküzdésére elsősorban kellene 
embereket és paragrafusokat kiállítani a gátra ? 

Mi lesz már most a fölvetett első problémával kap-
csolatban ? 

Nem felelek meg rá. 
Az esztétika azt mondja, hogy a művész ne fessen 

meg és ne mondjon el minden részletet, hanem sokat 
csak sejtessen, csak éreztessen. 

Sejtik-e a magyar ref. egyház vezetői -*- tisztelet-
teljesen kérdem—, mennyi véres orczapirulásunk, meny-
nyi gyalázatunk, mennyi kereszthordozásunk, mennyi 
kiábrándulásunk lesz ós volt már abban a sejtelmes fél-
homályban, a mikor odaáliottunk a népünk elé: „Enged-
jetek bennünket is élni!" Csak egy orczapirulást: egyik 
háromgyermekes lelkésztársamnak szemébe vágták, hogy 
„minek van annyi gyereke . . . " 

Már most — a belső-somogyi egyházmegye espe-
rese karhatalommal is követelni fogja az egész díjlevelet, 
a felső-baranyai esperes szintén karhatalommal csak ala-
mizsnát kér s így espereseinket is kitesszük olyan hercze-
hurczának, a mit igazán nem volna szabad velük vállal-
tatnunk. A hány hely, annyi intézkedés s egyik kör in-
tézkedése agyon fogja ütni a másik kör intézkedését. 

Egyházunk minden érdeke azt mondja, hogy ne 
engedjük ezt az állapotot. 

Egyetemes egyházunk érdekében legalább 1500 lel-
késztársam nevében kérjük hát egyetemes egyházunk veze-
tőit, méltóztassanak azonnal keresni jogszerű formát a 
tanácskozásra s kérünk az egész református egyetemes 
egyház számára és érdekében a hitoktató-lelkészeket, az 
ifjúsági-egyesületi s diákszövetségi lelkész jellegű titkárokat 
is ideértve, a kik, mint egyházunk jövendőjének komoly 
hősei, a hivatalos egyháztól eddig vállveregetésnél egyebet 
nem kaptak — egyetemes, igazságos, egyenlő s a törvény 
erejével támogatott lelkészi fizetésrendezést. 

Kiss Qéza. 

AZ ÚJ PRÓBAÉNEKESKÖNYV DALLA 
MAIHOZ. 

(Árokháty Béla bírálatára.) 

Az új Próbaénekeskönyv zenei részével Árokháty 
Béla úr két helyen, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
44. számában és Az Ut folyóirat októberi számában is 
foglalkozik. A két czikk összetartozik, mert a mit a bí-
ráló az egyikben állít, azt a másikban próbálja igazolni. 
Csak örülni lehet minden bírálatnak, a mely Próbaóne-
keskönyvünkre vonatkozik, még akkor is, ha ezt a leg-
magasabb szakértői pretenzióval látjuk fellépni s nem 
szabad zokon venni a legerősebb jelzőket és kifejezése-
ket sem, ha a bírálat máskülönben jóhiszemű s a szent 
ügyet kívánja szolgálni. Sajnálni csak azt lehet, hogy 
az új Próbaénekeskönyvhöz, különösen annak zenei ré-
széhez eddig oly kevés hozzászólás történt s íme A. B. 
úr is a mű megjelenése után csak másfél óv múlva látta 
jónak, arra kritikai megjegyzéseit megtenni. 

* A helyhiány miatt e czikk késett. 



Mint a szerkesztőbizottság egyik tagja, a Próba-
énekeskönyv dallamainak ügyét én láttam el és intéztem. 
Segítségemre volt ezen munkában a zenei szakbizottság. 
Indíttatva és kötelezve érzem magamat, hogy Á. B. kri-
tikai megjegyzéseire én válaszoljak. Csak a legszüksé-
gesebbek elmondására szorítkozom. 

Bíráló a dallamok ütemezését, ritmizálását erősza-
kosnak, légbőlkapottnak, mondvacsináltnak, indokolatlan-
nak, önkényesnek, zeneileg teljesen elhibázottnak, tudo-
mánytalannak mondja s az ütemezés bíráló szerint azért 
lett ilyen, mert „a revizorok azon tételből indulva ki, 
hogy magyar zenében csonka ütemmel vagy hangsúlyta-
lan ütemrésszel motívum nem kezdődhetik: az ütemvo-
nalakat mindazoknál a koráldallamoknál, melyek csonka 
ütemmel kezdődtek, egy félütemmel egyszerűen tovább-
tették s ez eljárás következtében a hangsúlyos részek 
súlytalanokká, a hangsúlytalanok súlyosakká váltak; 
ezzel a ritmus eltolódott, a zenei motívum eltorzult". 

Bíráló ezen vádjaival és kifogásával szemben min-
denekelőtt a következő tényeket és adatokat állapí-
tom meg: 

1. Minden zsoltárdallam hangsúlyos kezdetű. Bizo-
nyítják ezt úgy a legrégibb, mint a legújabb franczia és 
svájczi (Páris, Nancy, Genf, Bern, Vaud, Zürich stb.) 
enekeskönyvek hangjegyei. Ezen hangjegyzések azt is 
mutatják, hogy a francziák zsoltár éneklése nem egyen-
méretü. Egy-egy ütésre a régi hangjegyekből egy brevist, 
vagy két semibrevist, a modern hangjegyekből egy fél-
hangjegyet vagy két negyedhangjegyet énekelnek. 2. A 
németek éneklése egyenméretü. A francziáktól átvett zsol-
tárdallamokat is így éneklik. Énekversük trocheus vagy 
jambus. Túlnyomó részben jambus. Az utóbbiaknak súly-
talan kezdetéhez és emelkedő ritmusához képest úgy 
saját dallamaikat, mint a zsoltárdallamokat súlytalan 
kezdettel éneklik s ennek megfelelően felütéssel hang-
jegyzik. Bach Sebestyén és Fischer M. G. korában ko-
ráljaikat ütemben hangjegyezték, ezt a XIX. század 
közepe felé a félhangjegyű 2/2"es kis allabreve- iitem 
váltotta fel, mely trocheusban és jambusban írt ének-
verseiknek tényleg jobban megfelel. Ujabban visszatértek 
a 4/,res ütemezéshez. A %-es ütem is korális tehát, csak-
hogy míg a a4 ütemben egy félhangjegy, addig a V4 

ütemben egy negyedhangjegy szolgál a korálméret ki-
fejezésére. 3. A debreczeni revideált énekeskönyv (1877) 
dallam jegyzése (Sz. Nagy Károly átírása) a németeknél 
szokásos hang jegyzésnek másolata, utánzata a XIX. szá-
zadból, leginkább súlytalan kezdettel, felütéssel. A 124 
zsoltárdallam között 112, — a 40 dícséretdallam között 
35 súlytalan kezdetű. Még magyar ritmusban írt dicsé-
reteink dallamai is (17, 26, 65, 74, 75, 76, 140, 144, 
163, 173, 179) felütéses kezdetűek. 4. Az új Próbaéne-
keskönyvben a zsoltárok dallamai, valamint a magyar-
országi énekeskönyvből vett dallamok 2/g, — a z újonnan 
felvett dallamok és a temetési énekdallamok i / i iitenie-
zésűek, valamennyi hangsúlyos kezdettel. Csak a 84. 
számú dallamra nézve tettünk kivételt, melyet az erclé-

lyiek kedvéért s a nagynevű szerzőre (Haydn József) 
tekintettel meghagytunk eredeti hangjegyzésben súlytalan 
kezdettel. Mellesleg megjegyezve, ezen dallamot katho-
likus atyánkfiai is éneklik. (Im arczunkra borulunk.) 

Ezen adatokból és tényekből nyilván kitetszik bíráló 
tévedése, vádjának s kifogásának tarthatatlansága. Téve-
vedése onnan származik, hogy sem a zsoltárok franczia 
hangjegyzésével, sem a németeknél szokásos hangjegy-
zéssel, sem a debreczeni revideált éneke3könyv hang-
jegyzésével nincs tisztában. Bíráló ugyanis a debreczeni 
revideált énekeskönyvet veszi irányadónak, melyben súly-
talan sorkezdések, csonka ütemek, felütések feles szám-
mal vannak. Ezen hangjegyzés alapján beszél hangsúly-
talan részeknek hangsúlyosakká s hangsúlyos részeknek 
hangsúlytalanokká átváltoztatásáról, ritmuseltolódásról s 
motívumeltorzításról, nem tudva, hogy a súlyos kezdetre 
nézve, a mit a Próbaénekesnél kifogásol, a Próbaéne-
keskönyv egészen megegyezik az eredeti franczia hang-
jegyzésekkel s hogyha a franczia hangjegyzést tartjuk 
szem előtt, a debreczeni revideált énekeskönyv lesz az, 
melynél hangsúlyos és hangsúlytalan részek megváltoz-
tatásáról, ritmuseltolódásról stb. lehet beszélni. 

Magyar énekeskönyvről lévén szó, a hangsúlyos 
sorkezdet ellen kifogást tenni nem lehet. Hiszen a ma-
gyar ember csak hangsúlyos kezdettel tud énekelni és 
dalolni. (Bartalus Istvánnak hétkötetes Népdalgyüjtemé-
nyében egyetlen súlytalan kezdetű népdal sincs.) Beszé-
dében, nyelvében gyökeredzik ez s különösen abban, 
hogy nála az első szótag mindig hangsúlyos. Verselése 
is ilyen. Versének ritmusát nem a hosszú és rövid szó-
tagokon építi fel, hanem kizárólag, a hangsúlyon, a me-
lyet az első -szótagon mindig megtalál. Bizottságnak a 
magyar származású énekdallamoknak s az eredetileg 
hangsúlyos kezdetű zsoltárdallamoknak kezdő ritmusán 
nem kellett változtatást tenni, erre csak azon hét német 
származású dallamnál volt szükség, a melyek az eredeti 
német hangjegyzés szerint súlytalan kezdetűek. (Uram, 
a töredelmes, Erős várunk, Szívünk vígsággal, 64, 137, 
146, 190 dicséretek.) Hogy ez szabad és nincs benne 
semmi különös, megmutatták a németek, a kik megfor-
dított eljárással a súlyos kezdetű zsoltárokat — a mint 
azt fentebb is mondottuk — saját verselésükhöz ós 
éneklési módjukhoz képest súlytalan kezdetűekké tették. 
De példát ad erre Bartalus István zenetudósunk is „A 
zeneköltészet elemei és müforrásai" czímű művének 134. 
lapján Orlando egyik' híres,^súlytalan kezdetű és jambus 
versű korálján. (Mikép feledném el őt.) „Ha ezen ma-
gyartalan jambusi szerkezetű korált — mondja Bartalus 
-— magyarra akarnók fordítani, úgy mindenekelőtt a 
szöveg verselését meg kellene magyarosítani. Például: 
Mikép feledném el öt, Ki hozzám örök hív helyett: Hogy 
feledném én el öt, Ki engem úgy szeret. Maga a dallam 
semmi lényeges változtatást nem szenvedne, csak a fel-
ütés változnék súlypontos leütéssé." Ezt Bartalus hang-
jegypéldában is bemutatja. Bizottság a németből átvett 
dallamoknál a Bartalus példája szerint járt el. 



Kifogásolja bíráló az 1. zsoltár 1. sorának utolsó 
ütemében látható s az ezzel megegyező sorzáró képle-
teket, de nem azon okból, a mit a zeneteoretikusok hir-
detnek, hogy a sorzáró hangot lehetőleg a legjobb 
ütemrészen kell felléptetni, hanem összhangosítási okból. 
Okfejtése a következő: „Az idézett helyen hangsúlyos 
ütemrészen áll a skála subdominanteja vagyis a D-dur 
hangnem második lépcsőfoka. Harmóniailag ez dominánsra 
(ötöd) épített hetedhangzatot kíván. Az összhangzattannak 
pedig egyik legelemibb alapvető szabálya az, hogy do-
minánsra épített hetedhangzat hangsúlyos iitemrészen 
nem lehet." 

Vegye elő bíráló az 1895-ben kiadott Psaumes et 
Cantiques czímü franczia énekeskönyvet, melynek har-
monizálása az előszó szerint Ooudimeltöl való. A kifo-
gásolt képletet s a subdominántét hangsúlyos ütemrészen 
domináns hangzattal meg fogja találni mindjárt a könyv 
elején a III. zsoltár 3., az V. zsoltár 5., a VIII. zsoltár 
1., 2., 4., a XV. zsoltár 5., a XIX. zsoltár 6., 8., 12. 
sorainak végén. A domináns heted-hangzat helyett domi-
náns hangzat áll, de ez onnan van, mert azon időben 
még csak hármas hangzatokkal harmonizáltak s a disz-
szonáns hangzatokat még a legindokoltabb helyen a záró 
hangzat előtt is kerülték. De ott vau a közelebbi kor-
ban Bach Sebestyén, a korál-összhangosítás legnagyobb 
mestere. Choralgesange czímü művében nyolcz különböző 
összhangosításban is megtaláljuk a XLII. zsoltár dalla-
mát s az első sor végén (áttérve a domináns hang-
nemébe) mindenikben ott látható a bíráló által kifogásolt 
képlet, a submediante jó ütemrészen domináns heted-
hangzattal. 

Hibásnak tartja bíráló a Próbaénekeskönyvet a ki-
zárólag páros tagú ütemezés (f, f ) miatt is. Szerinte 
páratlan tagú ütemezést is (f, f ) kellett volna használni, 
így például az I. és VI. zsoltároknál, s ezzel a súlyos 
zenei hibák legnagyobb része elmaradt volna. Hogy mi-
lyen zenei hibák maradtak volna el a páratlan tagú üte-
mezés által, erre nézve nem világosít fel bennünket. így 
csak annyit mondhatok, hogy sem a franczia hangjegy-
zésekben, sem a debreczeni revideált énekeskönyvben 
páratlan tagú ütemezés nincs. Igaz, hogy páratlan tagú 
ütemek nagyon ritkán magyar népdaloknál is előfordul-
nak, de nem az egész dalon keresztül, hanem a páros 
tagú ütemek közé beékelve. Most f , majd j . Valamikor 
régebben népdalaink tanulmányozása közben rájöttem, 
hogy ezen nagyon különös és sajátságos alakzat legin-
kább gúnyolódó és incselkedő népdaloknál fordul elő. 

Rá kell mutatnom még egy feltűnő ellen mondásra. 
Bíráló egyik helyen ezt ír ja: „Ebben a tekintetben a 
hangjegyzés, az ütemezés tekintetében tudniillik egye-
düli lehetséges és elfogadható megoldás volna, ha fel-
kutatnék a dallamoknak legrégibb, irodalomtörténetileg 
is kiválóan becses hangjegyeit és azokat adnánk ki 
gyűjteményünkben. Jelen alakjában az énekeskönyv Isten-
től ihletett lelkű szerzők remekműveinek meghamisítása, 
tudománytalan elferdítése." Másik helyen ezt írja : „Öröm-

mel állapíthatjuk meg, hogy illetékes tényezőink meg-
találták a helyes megoldás útját, mikor megmaradtak a 
korális stílus mellett.0 Kíváncsiak lehetünk ezeknek 
olvasása után, hogy bíráló, ha reá bíznák az új énekes-
könyv dallamainak hangjegyzését s ütemezését, melyik 
írásmódot választaná. A régit-e, vagy az újat? 

* 

Valahányszor változtatásról, újításról van szó: kon-
zervatívizmus, liberalizmus és radikálizmus mindannyiszor 
harczra kelnek egymással. Én nagyobb liberalizmusnak 
voltam híve a dallamoknál, a milyen az új Próbaénekes-
könyvben megnyilvánul. Evekig harczoltam a mellett, 
hogy minden dallamunk a magyar ütemes versekhez 
sokkal jobban illő ^-es ütemezésű legyen. De a zsinat 
határozata előtt meg kell hajolni s a kevesebbel is be-
érni. A haladás így is jelentékeny. Haladás, hogy az 
elavult, ódon hangjegyzést modern hangjegyzés váltotta 
fel. Haladás, hogy a magyaros énekléssel össze nem férő 
felütések mellőztettek. Haladás, hogy az új dallamok s 
a temetési énekdallatnok a magyar ütemes versekhez 
illő £-es ütemezést nyerték. Dallamszaporodás is van: 
21. Közöttük 17 magyar. Ezen haladással és dallam-
szaporodással szemben azt mondani, hogy a „mostani 
Próbaénekeskönyv zenei tekintetben a legkifejezettebb 
dilettántizmas képét mutatja s igazán beszélő bizonysága 
kálvinista puritánizmusunk zenei szegénységének" : a 
legmerészebb és legigazságtcdánabb állítás. 

Végül. Az új Próbaénekes zenei része jogosan és 
igazságosan két szempontból bírálható el. Először, hogy 
az a zsinat által kitűzött zenei elvek alapján és betar-
tásával van-e elkészítve ? Másodszor, hogy az az általá-
nos zenei követelményeknek megfelel-e ? Meggyőződé-
sem, hogy mind a két kérdésre csak igenlőleg lehet vá-
laszolni. Szügyi József. 

BELFÖLD. 

Dr. Kenessey Béla püspök temetése. 
F. hó 8-án cl. u. 7*4 órakor hagyta el Erdély nagy-

nevű püspökének fenkölt, Istennel, emberrel megbékült 
lelke meggyötört testének sátorát. Haláláról a gyászoló 
család és az igazgatótanács adott gyászjelentést. A részvét-
iratok százai érkeztek az igazgatótanács és a gyászoló 
családhoz. Őfelsége a király is kifejezte kabinetirodája 
útján részvétét. A háznál a család körében, 10-én d. u. 
dr. Ravasz László mondott néhány meleg búcsúszót a 
Zsid. 13.8-9 alapján és imát. Ravatalát a theol. fakultás 
dísztermében állították fel. Koszorút, virágot csak a leg-
közelebb állók küldtek. De koszorúváltság czímén a te-
metés napjáig már több, mint 8000 K érkezett a kolozs-
vári leánynevelőintézet Kenessey-alapjára. (Kerületünk 
300, főgondnokunk, Szövetségünk 100—100 K-t küldött.) 
12-én d. e. 11 órakor, szép, verőfényes télinapon volt 
a temetés. A fakultás díszterme a résztvenni óhajtók 
számához képest nagyon is szűknek bizonyult. 



A szószék előtt volt a ravatal, ennek jobbján fog-
lalt helyet a gyászoló család: két fia, dr. Kenessey Al-
bert t. főorvos, dr. Kenessey Kálmán, az ógyallai csil-
lagvizsgáló-intézet tisztviselője, Sarolta leánya férjével, 
Szabó Miklós válaszúti lelkésszel; egyetlen kedves test-
vére, Kenessey Ida, sógornője Kenessey Kálmánné leá-
nyával ; unokatestvére: Ostffy Lajos vasmegyei főispán 
és többen. A ravatal körül foglaltak helyet: a Kolozsvá-
ron állomásozó József főherczeg képviseletében megjelent 
Schey vezérkari alezredes, az elhunyt sógorának, Cottely 
Gézának veje, a kormány képviseletében a főispán, az 
erdélyi négy főgondnok: Zeyk Dániel, gróf Bánffy György, 
Lészay Ferencz, báró Kemény Árpád (Boér E. gyengél-
kedett), az igazgatótanács tagjai, a fakultás tanárai, az 
esperesek, lelkészek, a kollégiumok, a testvérkerületek 
ós ezek főiskoláinak küldöttei; Tiszántúlról dr. Baltazár 
Dezső püspök, gróf Dégenfeld József főgondnok (konventi 
elnökök), Kiss Ferencz főjegyző, Lencz Géza dr. egyet, 
tanár; Tiszáninnenről dr. Buza László és dr. Makkai Sándor 
tanárok; a mi egyházkerületünkből a kerület, főiskolánk 
és a Kálvin-Szövetség képviseletében : Petri Elek püspök 
titkárával, Kiss Ödönnel, dr. Benedek Zsolt konventi 
tanácsos, B. Pap István; Megyercsy Béla az Ifj. Egye-
sületek képviseletében. 

Dunántúlról a rossz utazási viszonyok miatt senki 
sem jöhetett. Ott voltak még az unitárius egyház és fő-
iskola képviselői Ferencz József püspök vezetésével; a 
szász ev. országos egyház konzisztóriumának, a r. kath. 
státus, a helybeli egyházak és felekezetek, az egyetem, 
az Emke, Eke és más kultúregyesületek és intézmények 
küldöttei stb. A kolozsvári egyház tagjainak és a részt-
vevő közönségnek nagy része a díszterem melletti ta-
nácsteremben, a folyosón és a fakultás előtti téren fog-
lalhatott helyet. 

A gyászszertartás a 90 ik zs. első két versének 
éneklésével kezdődött; ezután az elhunyt kívánságához 
képest a mi püspökünk mondott megható imát. Ennek 
és egy karéneknek elhangzása után dr. Kecskeméthy 
István tlieol. igazgató, az elhunytnak tanítványa, 10 éven 
át tanártársa és mindvégig egyik leghívebb, bizalmas 
barátja lépett a szószékre és mondott mindenkit mélyen 
megragadó, a megdicsőültnek „sub specie aeternitatis" 
lefolyt nagyszerű életét és szolgálatát a leghívebben jel-
lemző beszédet az I. János 2. 17. v. alapján. Az Úri imá-
val, apostoli hitvallás elmondásával, áldással és egy kar-
énekkel zárult az egyszerűségében oly felemelő, emlé-
kezetes gyászszertartás, a mely után elindult „ékesen és 
szép renddel" (a mi nálunk oly ritkaság) a temetési 
menet. Elől ment a két fungens lelkész, a kolozsvári 
földészek egyesületei zászlaik alatt; azután következtek 
a gyászkocsi előtt a kerületi képviselők, az esperesek, a 
papság négyes sorokban. A gyászkocsi után a gyászoló 
család, a rokonság, az igazgatótanács és a gyászolók 
nagy serege haladt. A közel fekvő „házsongárdi" temetőbe 
kísértük a halottat, a hol korán elhunyt, áldott lelkű fele-
sége, Vágfalvi Ilona és édesanyja vannak eltemetve. 

A temető bejáratához közel egy sorban van a há-
rom nagy elődnek Nagy Péter, Szász Domokos és Bartók 
György püspököknek sírja. De több hely ott nem volt 
ós így jó messze fenn a temető dombján tért sírjába a 
nagy halott a „Nincs már szívem félelmére" éneklése, 
dr. Kecskeméthy István bibliaolvasása (I. Kor. XV-ből) 
imádsága (Úri ima) és a végső áldás elmondása után. 
Néhány fagyos göröngy kíméletes lebocsátása után bú-
csút vettünk a hegyen ásott sír csendes lakójától. Le-
jövet, gyönyörű kilátás nyílt a téli napfénytől csillogó 
fehérleplű városra, a hova 20 évvel ezelőtt tőlünk lán-
goló lelkesedéssel, Isten háza iránti égő szerelemmel 
elment . . . Kegyelettel őrizzük emlékét. 

Az Egyetemes Konvent gyűlése. 
Egyetemes Konventünk f. hó 18-án tartotta gyűlését 

az Abonyi-utczai székházban dr. Baltazár Dezső püspök 
ós gr. Degenfeld József főgondnok elnöklete mellett. A gyű-
lés öszszehívását az 1848: XX. t.-cz. végrehajtására vo-
natkozó törvényjavaslat benyújtása tette szükségessé. A zsi-
nat nem lóvén együtt, a konventnek kellett állást foglalnia 
e javaslattal szemben. A gyűlést az elnöklő püspök imája 
után gr. Degenfeld elnök nyitotta meg rövid beszéddel, 
a melynek során megemlékezve dr. Kenessey Béla püs-
pök haláláról, bejelentette, hogy most már dr. Baltazár 
Dezső, mint ezidőszerint hivatalára nézve legidősebb 
püspök foglalta el a társelnöki széket. Dr. Baltazár püs-
pök ékes és tetszéssel fogadott beköszöntője után Sass 
Béla konventi jegyző terjesztette elő a Kenessey Béla 
emlékét megörökítő, valamint az elhúnyt Mády Lajos és 
Várady Gyula volt konventi tagokra vonatkozó kegyele-
tes jegyzőkönyvi pontokat. A tagok számbavételénél ki-
tűnt, hogy a nehéz utazási viszonyok daczára a konventi 
tagok közül csak kevesen maradtak el. A Kenessey Béla 
elhunytával megüresült bírósági helyekre Kiss Ferenczet 
és Sulyok Istvánt választották meg, a bizottságokban 
pedig helyét Nagy Károly foglalja el. Az elnökség által 
titkárrá kinevezett Hörömpő Dezső ós segédtitkárul al-
kalmazott dr. Tóth Dezső tették le azután az esküt. 

A legnagyobb érdeklődés természetesen a közjogi 
bizottságnak az 1848 : XX. végrehajtásáról szóló törvény-
javaslat tárgyában hozott előterjesztése felé fordult. Az e 
tárgyban szerkesztett határozati javaslatot, a melyet az 
előző napon a püspökök és főgondnokok is behatóan 
megtárgyaltak, dr. Boér Elek terjesztette elő. Meglepetést 
keltett különösen az ügy iránt érdeklődő hallgatóság 
körében Darányi Ignácz főgondnokimknak az a javaslata, 
hogy a konvent az előadói előterjesztés meghallgatása 
után alakuljon bizalmas zárt értekezletté, hogy így alkal-
muk legyen a konventi tagoknak kérdéseket intézni Bal-
tazár Dezső püspökhöz és gr. Tisza István főgondnok-
hoz, a miniszternél lefolytatott bizalmas tárgyalásokat 
illetőleg.. így történt az a szokatlan eset, hogy a fontos 
ügyre vonatkozó előadói javaslatot tulajdonképen ezen 
az értekezleten tárgyalták le, szövegét, a melyet a lap 



elején szószerint közlünk, itt állapították meg véglegesen 
és az értekezletet követő rövid nyilt ülésben az így meg-
állapított előterjesztést a konvent minden megjegyzés 
nélkül elfogadta azzal a határozattal kapcsolatban, hogy 
ezt az országgyűléshez, kormányhoz felterjeszti és az 
ev. egyházegyetemnek megküldi. Nálunk tehát az „állás-

foglalás" sokkal simább és gyorsabb lefolyású volt, 
mint az evangélikusoknál, a kiknek egyetemes gyűlése 
egyébként jóval több tagból is áll, mint a mi 38 tagot 
számláló konventünk, a melynek összeállítása is garan-
tálja a nyugodtabb tárgyalást. 

Dr. Benedek konventi tanácsosnak nyugdíjügyi 
előterjesztései után a konventi gyűlés d. u. 1 órára vé-
get ért. Az épen akkor domináló sztrájk miatt a kon-
venti tagok egy része jó nagy utat tett meg a czent-
rumtól távol eső székháztól. 

A magyarhoni ev. egyházegyetem közgyűlése. 
A nii konventünk ülését megelőzőleg az evangéli-

kusok f. hó 10. és 11-én tartották egyetemes közgyű-
lésüket báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő és Scholtz 
Gusztáv bányakerületi püspök elnöklete mellett. A gyű-
lés iránt nagy volt az érdeklődés. Nem csoda. Az 1848: 
XX. t.-cz. végrehajtásáról szóló törvényjavaslat volt a 
szőnyegen. A protestáns egyházak nagy érdekeiről, jö-
vőjének megalapozásáról van ebben szó. A tárgyalás 
mozgalmas, heves volt; az evangélikus egyház körében 
domináló egyházpolitikai vélemények, sőt mondhatnánk 
világnézetek ütköztek egymással. Egy dologra nézve 
egységes volt a vélemény, arra t. i., hogy a törvény-
javaslat jelen alakjában nem fedi a protestáns egyházak 
jogos igényeit és #émely részleteiben határozottan sértő 
a teljes egyenlőség és viszonosság elvére nézve. Ez már 
áz előértekezlet által megállapított és a gyűlés elé tár-
gyalás alapjául beterjesztett határozati javaslatban is 
kifejezést nyert. Még pregnánsabban fejezi ki a törvény-
javaslattal való elégedetlenséget a gyűlés által elfoga-
dott és a Raffay Sándor dr. által benyújtott lelkészegye-
siileti előterjesztést is magában foglaló határozat, ame-
lyet alább a lényeget felölelő kivonatban közlünk és a 
melyet az egyetemes gyűlés az országgyűléshez kérvény, 
a kormányhoz pedig felirat alakjában terjeszt fel. 

Nagy figyelmet és feltűnést keltett a gyűlés köré-
ben lefolyt vita, a melynek során mindjárt az első szó-
nok, dr. Obetkó eperjesi jogtanár a javaslatnak, mint 
időszerűtlennek és sérelmesnek a napirendről való levé-
tele mellett foglalt állást. E mellé állottak, sőt ennél is 
tovább mentek a „radikális" párt tagjai, Szimonidesz 
Lajos, az Ev. Lap szerkesztője, Nagy Lajos és többen, 
a kik a szekularizáczió mellett törtek lándzsát és úgy 
állították ezt oda, mint a 48-as törvény logikai követ-
kezményeit. 

A „logikai következmény" abban állna, hogy az 
állam magához vonná az összes egyházak minden javait 
és ő egyedül fedezné ezekből az egyházak szükségleteit, 
mint ez Francziaországban történt a szeparáczió előtt. 
Az persze nem jut eszükbe a jóhiszemű és a szekulari-
záczió ilyen megvalósítását óhajtó teoretikusoknak, hogy 
az állam egy tollvonással törölheti azt, a mit az elvett 
javak fejében az egyházaknak juttat. Jól mondta Kapi 
püspök, hogy az ilyen szekularizáczió útját mindenütt 
romok jelzik. Ilyen szekularizácziót óhajtani most, a 

mikor egy hatalmas tábor propagálja azt az elvet, hogy 
a vallás „magánügy", bizonyára időszerűtlen, vagy más 
oldalról tekintve a dolgot, egyik markunkat odatartani 
az államtól bármily czímen kért és nyert javak elfoga-
dására, a másikkal pedig a szekularizáczióval dobálózni 
következetlenség. Először búcsút venni mindenféle állami 
segélytől, szabad egyházat alapítani és azután harczolni 
azért, hogy mások se részesüljenek ebben, ez a legkö-
vetkezetesebb eljárás. Így cselekedtek a mi református 
külföldi testvéreink milliói a mult század folyamán. 

Az egyetemes gyűlés egyébként nagy többséggel 
fogadta el tárgyalás alapjául a beterjesztett határozati 
javaslatot, a mely az eszközölt változtatásokkal lénye-
gében a következő: 

1. Kívánatosnak tartja, hogy a katholikus autonó-
miáról és az 1848. évi XX. t.-cz. fokozatos végrehajtá-
sáról szóló két törvényjavaslatban foglalt intézkedések 
egy és ugyanazon törvényczikkbe vétessenek föl. 2. Az 
örök alapítványul felajánlott 200 millió koronát elfogadja, 
de ennek felerészben ingatlanokban való kiszolgáltatását 
kéri 10 évi határidő alatt. 3. Kérelmezni fogja, hogy a 
lelkészi fizetések újabban rendeztessenek a kongrua-tör-
vény revíziója útján ós hogy a lelkészek mindazokban 
a pótlékokban és kedvezményekben részesíttessenek, a 
melyekben az állami tisztviselők. 4. A törvényjavaslat 
kiegészítését kérik a következő intézkedésekkel, hogy, 
a mint a vallás- és tanulmányi alap a római katholikus 
egyháznak korlátlan rendelkezésére adatik ki, ép úgy 
adassanak ki az állami segítések a protestáns egyházak 
korlátlan rendelkezésére, a melyeket az összes protestáns 
középiskolák élveznek és hogy a kormánynak akár a 
tanárok kinevezése körül, akár más tekintetben gyako-
rolt és a protestánsok autonómiáját korlátozó befolyása 
megszűnjék. Az összes felekezeti iskolák tanárai és ta-
nítói járandóságai állami kiegészítéssel egyenlők legyenek 
a megfelelő fokú állami tanárok és tanítók fizetésével 
és járandóságaival. Állami hozzájárulásban részesítendők 
a felekezeti, fő-, közép- és népiskolák, a melyeknek do-
logi kiadásairól .a felekezeti egyházi hatóság gondos-
kodni nem képes. Beruházási állami hozzájárulást kér 
amaz intézeteknél, a melyeknél azt a tanügyi érdekek 
megokolják. Tegyék lehetővé, hogy ama protestáns gyü-
lekezetek, a melyek csak anyagi kényszer hatása alatt 
adták át iskoláikat az államnak, iskoláikat visszakap-
hassák. 5. A törvényjavaslat 6. szakaszát úgy kívánja 
módosítani az egyház, hogy az állami hozzájárulásról 
szóló számadás kötelezettsége alól felmentessék. A tör-
vényjavaslat 8. szakaszában a második bekezdés a kö-
vetkezőképen szövegeztessék: A jelen törvény erejénél 
fogva megszűnik és a múltra nézve sem követelhető a 
más vallású hívektől semmiféle szolgáltatás. Végül a töké-
letes egyenlőség ós viszonosságnál fogva intézkedés 
veendő fel a törvénybe, hogy a teljes jogú evangélikus 
theologiai fakultás mielőbb államköltségen felállíttassák 
és olyan tudományegyetembe szervesen kapcsoltassák 
bele, a hol az,evangélikus fakultás sikeres előfeltételei 
fennforognak. Kerestessék meg a kormány, hogy a hiva-
talos ünnepeknek római katholikus felekezetű színezete 
megszüntettessék. A katholikus lelkészet terén az evan-
gélikus tábori lelkészeknek a római katholikus lelké-
szeitől való függő viszonya megszüntettessék. A hitokta-
tás kérdése ós a hitoktatók díjazása az összes felekeze-
tek körében egyöntetűen rendeztessék, a protestáns ügyek 
intézésére a közoktatási minisztériumban protestáns osz-
tály állíttassák fel. 



KÜLFÖLD. 
Az uppsalai konferenczia. Lapunkban is közöltük 

a niult évben a skandináv egyházak vezetőinek meg-
hívását az uppsalai internaczionális egyházi konferencziára, 
a melynek az lett volna ezélja, hogy azon nemcsak a semle-
ges, hanem hadviselő országok prot. egyházainak küldöttei 
is megbeszéléseket folytassanak a keresztyén megértés 
és közösség ápolása érdekében. De a decz. 14-én tény-
leg megtartott konferenczia az entente kötelékébe tar-
tozók gyűlölködő magatartása miatt a semlegesek érte-
kezletévé zsugorodott. Lefolyása a következő volt. Első 
napon a reggeli áhítat után a „Keresztyénség és a háború" 
kérdése volt szőnyegen, majd az egyetemes konferenczia 
idejét tűzték ki f. é, április havára. A konferenczia fel-
hívást intézett az amerikai egyházakhoz az éhező finnek 
érdekében. A következő napokon tárgyalt témák legfon-
tosabbika volt a missziók ügye. A konferenczia felhívást 
intéz az illetékes körökhöz, hogy a jövendő béketárgya-
lások alkalmával állapíttassék meg az, hogy a missziók 
mint minden nemzetiségen felül álló intézmények (Super-
nationalitat) együttes, közös védelemben és kíméletben 
részesüljenek. 

NEKROLOG. 

MÁDY LAJOS 
1 8 4 8 - 1 9 1 8 . 

A porosz-osztrák háború évében egy szikár, magas 
termetű 18 éves ifjú vette kezébe a vándorbotot s indult 
el a magyar kálvinisták Kánaánja : Debreczen felé. Az ifjú 
Mády Lajos volt. Mint lelkipásztor gyermeke, bár tudta, 
hogy ez a pálya nem terem babérokat, csak tisztességes 
megélhetést biztosít, a theologiára iratkozott. Atyja, a 
300 forint fizetésből éldegélő aniaczi pap, Mády Sámuel, 
nem igen tudta segélyezni, saját magának kellett gon-
doskodni a megélhetésről. Tanítványokat vállalt s készí-
tett elő az érettségire. De e mellett nagy szorgalommal 
végezte a theologiát, sőt ezzel kapcsolatban a bölcsé-
szetet is. A hároméves tanfolyam elvégzése után későbbi 
apósa, Asztalos György nagykárolyi esperes mellé került 
káplánnak, majd később, mint tanár, a ref. egyház gim-
náziumánál működött. 1873 november 1-én Újpestre jött 
állami elemi iskolai tanítónak. 1874 január 1-én kapta 
meg a megbízást, hogy Újpesten összegyűjtve a ref. 
híveket, egyházat szervezzen. 1874 őszén igazgatóvá 
neveztetett ki. 1882-ben megvetette az alapját az újpesti 
polgári leányiskolának, melynek rövid ideig vezetője, 
majd igazgatója volt. 0 alapította Újpesten az iparos 
tanoncziskolákat, a melyeket negyedszázadon át igazga-
tott. 1895-ben anyásíttatta az egyházat, melynek rendes 
lelkészévé is választották. 1900 —1902-ig Szántó János 

haláláig h. esperes, majd 1902—1912-ig a pesti egyház 
megye esperese volt. Eredményteljes munkát fejtett ki 
az újpesti főgimnázium létrehozása körül. Újpest község 
is Mády Lajos összeköttetéseinek és közbenjárásának 
köszönheti, hogy r. t. várossá alakulhatott. 1898-ban 
érdemei elismeréséül koronás arany érdemkeresztet ka-
pott. 37 évvel ezelőtt, mikor még mint h. lelkész mű-
ködött Újpesten, a nevelés és oktatás terén elért érde-
mei elismeréséül Szatmár vármegye tanfelügyelőjévé 
neveztetett ki. Mády Lajos azonban ezt a magas állást 
visszautasította, mert nem akart eltávozni onnan, a hol 
annyi sok intézmény és iskola bölcsőjét ringatta. Szülő-
földje hívta vissza, de második otthonától nem tudott 
megválni, megmaradt Újpesten, a szerény paróchiában. 
Érezte, hogy neki elsősorban Isten országát kell terjesz-
teni s csak másodsorban a tanügyet szolgálni. 

Gondnoksági alelnök lett 1912-ben. 15 évig me-
gyebizottsági tag volt és 45 éven át volt a város kép-
viselőtestületének tagja; konventi tag 10 évig volt. 

A pedagogus-adminisztrátor és egyházkormányzó 
sok mindent alkotott, de a sok mindenből haszna csak 
neki nem volt. Szegényen indult el a szülői házból s 
szegényen tért vissza a mennyei Atya hajlékába. Szor-
galma,. tapintatossága, békeszeretete, igazságossága nagy 
akaraterővel párosult lelkében s ezek a tulajdonságok tün-
dököltek egész egyéniségén. Nem lankadt el, mikor már 
minden orvos lemondott róla. O bízott, hitt és remélt, 
hogy addig, míg az Úrnak szüksége lesz rá, nem szólítja 
el az élők seregéből. Közel tíz esztendeig tartott súlyos 
szenvedése; élete nem egyszer hajszálon függött. 1913-
ban betegsége súlyosabbra fordult, ekkor mindennemű 
munkától visszalépett s ettől kezdve egyházának és 
családjának szentelte hátralévő idejét. Súlyos baját hő-
siesen, türelemmel hordozta. Sokan nem is gondolták, 
mit szenvedett az ősz lelkipásztor az utóbbi évek alatt; 
de ő tudta, hogy - életének minden napja Istennek cso-
dálatos ajándéka. 

Fél évvel ezelőtt állapota aggasztóvá lett s azóta 
a múló esztendő napjaival fogyott ereje is. Karácsony 
szombatján még megjelent a fia által rendezett első ka-
rácsonyfa ünnepélyen, hol meleg szavakkal buzdította a 
kicsinyeket Krisztus s az egyházuk iránti szeretetre. Ez 
volt utolsó megjelenése hívei közt. Eljött az ó-év s az 
ő életének utolsó napja is. Még délután részt kívánt 
venni az istentiszteleten, de erőtlensége miatt nem tudott 
bemenni. Elbúcsúzott szeretteitől s pihenni tért. Éjfélkor 
még áldott új esztendőt kívánt feleségének és gyerme-
kének s nem ébredt fel többé. 

Hogy ki volt Mády Lajos s mit vesztett benne az 
egyház és a közélet, azt csak az utókor tudja majd 
megmondani. Szerette és tisztelte mindenki, mert gyön-
gédsége mellett tudott erélyes leuni. 

Vészterhes idők hajnalán született, vérzivataros na-
pok alkonyán tért nyugovóra az egykori amaczi pap fia, 
Újpest érdemekben gazdag, felejthetetlen első lelkipásztora. 

Áldott legyen emlékezete ! m. 



A MI Ü G Y Ü N K . 
Szövetségünk harmadik téli konferencziája. 

A január hó 29-től február l-ig- a budapesti ref. 
theologia Ráday-könyvtárának olvasótermében tartandó 
harmadik téli konferencziánknak és a véle kapcsolatos 
gyűléseknek részletes programmja a következő: 

ElsŐ nap : január 29-én, kedden: 
D. e. V89—9: Áhítat. (Hamar István); 9—r'/410: 

A kálvinizmus, mint a reformáczió betetőzése. (Dr. Pru-
zsinszky Pál), ;i

 410—V411: Hozzászólások ; l/411 — x f , i \ : 
Szünet; V311—7412 : A keresztyénség társadalmi erői a 
múltban. (Dr. Kováts István), 7412—3/412: Hozzászó-
lások. 

D. u. 4—3/45: Egyházalkotmányunk reformja. (B. 
Pap István), :3/4 5—1/26: Hozzászólások; 6 — 7 (a régi 
képviselőház üléstermében): A tegnapi ember. (Dr. Ra-
vasz László). 

Második nap: január 30-án, szerdán: 
D. e. 7 a9—9: Áhítat. {Miklós Géza); 9 - 3 / 4 1 0 : 

A predestináczió és problémái I. (Dr. Sebestyén Jenő), 
7* 1 0 - 7 , 1 1 : Hozzászólások; V J I - 7 a l l : Szünet; V311— 
7412: A keresztyénség hivatása a jövő társadalom kialakí-
tásában. (Ifj. Victor János), 1/412—1

 412: Hozzászólások. 
Délben 12 órakor (ugyanott) a Bethlen Gábor iro-

dalmi és nyomdai r-t. alakuló közgyűlése. 
D. u. 4—:V45: Ref. nevelésünk hibái és föladatai. 

(Dr. Makkai Sándor), 7 4 5—7 2 6: Hozzászólások; 6—7 
(a régi képviselőházban): A mai ember. (Dr. Ravasz 
László). 

- Harmadik nap: január 31-én, csütörtökön : 
D. e. 7,9—9: Áhítat. (Dr. Takaró Géza); 9— 

; í
410: A predestináczió és problémái II. (Dr. Sebestyén 

Jenő), 7d10—VJ 1 : Hozzászólások; 7411—3 l /2 l l : Szü-
net; VáH—"V4I2 : A sajtó szerepe jövíPmunkáinkban. 
(.Forgács Gyula), lr4I2—;;

 412 : Hozzászólások. 
Déli 12 órakor (ugyanott) a Református Sajtóegye-

sület alakuló közgyűlése. 
D. u. 4—3/45: A magyar kálvinizmus és a magyar 

politika. (Nagy Béla), :!/45—:1/26: Hozzászólások; 6—7 
(a régi képviselőházban): A holnapi ember. (Dr. Ravasz 
László.) , 

Negyedik nap: február 1-én, pénteken (lelkészek és 
theologusok számára) : 

D. e. 7 ,9—9: Áhítat. (Dr. Hetessy Kálmán); 9— 
:!/410: Az áttérők előkészítése. (Muraközy Gyula), : /

410— 
V4II: Hozzászólások ; 7 J 1—7,11: Szünet; 7,11—7*12 : 
Lelkészválasztásunk reformja. (Csikesz Sándor), 7412— 
3/412: Hozzászólások. 

D. u. 4—:i/45: Hogyan képezze magát tovább a 
lelkész? (Dr. Ravasz László), ' 45—7a6 : Hozzászólások; 
1/36—6: Befejező áhítat. (Dr. Szabó Aladár.) 

Este 7,7 órakor (ugyanott) a Kálvin Szövetség 
közgyűlése. 

Az Összes előadások látogatására jogosító 2 K-ás 
belépőjegy a bejáratnál váltható. 

Kedvezményes árú vasúti jegyutalványokat ez al-
kalommal nem kaptunk. 

A kiknek nincs Budapesten ismerősük, jól teszik, 
ha egy héttel előbb ajánlott levélben vagy táviratilag 
rendelnek szobát valamelyik szállóban. K. 

A közbejött, sztfrájk okozta munkaszünet miatt 
lapunk a mult héten nem jelenhetett meg és így 
most kettős számot adunk két ívnyi terjedelemmel. 

A Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rész-
vénytársaság f. évi január hó 30-án déli 12 órakor a 
budapesti Ref. Theologiai Akadémia Ráday könytárter-
mében (Budapest, IX., Ráday-u. 28. sz. a.) tartja alakuló 
közgyűlését. Tárgysorozat: Á közgyűlés határozatképes-
ségének megállapítása. Hitelesítők és szavazatszedő 
küldöttség megválasztása. Az alaptpke kellő aláírás és 
befizetés által történt biztosításának igazolása. Az alap-
szabályok megállapítása. A társaság megalakítása. Az ala-
pítóknak a felmentvény megadása. Az alapítók által az 
igazgatósági tagoknak három évre való kinevezése. A fel-
ügyelőbizottság megválasztása. Az alaptőke felemelése 
200,000 K-ról 300,000 K-ra. Az igazgatóság felhatalma-
zása az alapszabályok esetleges módosításának végre-
hajtására. Netaláni indítványok. 

A Református Sajtóegyesület alapító tagjai sorába 
dr. Tóth Dezső konventi másodtitkár is belépett. 

A Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. rész-
vényeire beérkezett újabb jegyzések: Újlaky Lajos r. 
leik. Újkenéz 1, dr. Madai Gyula főgimn. tanár Bpest 
1, Gyökössy Enclre máv. s. titkár Rákospalota 1, dr. 
Szarka Lajos ügyvéd Újpest 1, Kőröshegyről: Papp La-
jos földm. 1, Dankházi János földm. 1, Pákozdi János 
földm. 1, Kovács I. András 1, Bartos Dániel 1, Kovács 
M. András 1, Dankházi Lajos 1, Pap András 1, Kozma 
Andor r. leik. 1, Pákozdi Géza 1, Pákozdi Károly 1, 
Pákozdi Gyula 1, Pákozdi András 1, özv. Bartos Lajosné 
1, özv. Dankházi Istvánné 1, Szász Lajos r. tanító Mó-
rágy 1, Szakács Imre r. leik. Mórágy 1, Földvári Mihály 
földm. Kórógy 1, Öcsényi ref. egyház 5, Csiszár Elek 
kisbirt. Kuncsorba 1, Kecskemétről: id. Szappanos Elek 
birt. 5, ifj. Szappanos Elek birt. 1, ifj. Szappanos Ist-
ván 5, Zana József birt. 1, Poór Mihály birt. 1, id. So-
modi János birt. 1, Muraközy József birt. 1, I. Szabó 
László birt. 1, Hankovszky Jenő f. felügyelő 1, Bíró 
István építőmester 1, Rácz János ny. leik. 2, Darányi 
Sándor 1, Bíró Sándor iparos 2, özv. Soós Józsefné 5, 
özv. Tatay Jenőné 2, Várady Mária orvostanhallgató 
Máramarossziget 1, Szabó Károly r. leik. Nagyharsány 
1, Csiszár János földbirt. 1, Éltető Ferencz földbirt. 1, 
Sallai Sándor földbirt. Túrkeve 1, Hiricsi ref. egyház 1, 
Yejti-i ref. egyház 1, Galambos László r. leik. Réte 1, 
Fröhlich Dóra Bpest 2, Fröhlich Károly főreálisk. tanár 
Bpest 2, Mohácsy László ref. táb. leik. Teschen 1, Ju-
hász Péter főgimn. igazgató Máramarossziget 1, Mára-
marosszigeti ref. főgimn. tanári kara 1, Iván Ernő kör-
jegyző Dolha 1, Veress István r. leik. Izsák 1, Izsáki 
ref. egyház 1, K. Szabó Lajos egyh. gondnok 1, Nagy 
Pál egyh. gondnok 1, dr. Kiss Károly ügyvéd Bpest 5, 
Nagy Béla theol. tanár Sárospatak 1, Mohácsról: Ref. 
egyház 1, B. Harczi Ferencz földm. 2, A. Szabó Sándor 
2, Cs. Szabó János 2, Ács József 1, özv. Pap Istvánné 
1, Husz István 1, Lőrincz János 1, özv. Vargha Pálné 
5, Kálmán Sándor 2, Tasi János 1, Vollweiter Henrik 
gyógysz. Yörösmart 1, Kovács László ref. esperes Ko-
ronka 1, Koronkai ref. egyház 1, Marosi ref. egyházme-



gye 3, Tárczy Géza r. leik. Csomaköz 1, Kabai ref. 
egyház 1, Alsok-Sarkadi ref. egyház 1, Bakó László ref. 
theologus Bpest 1, Téglási ref. egyház 2, Sz. Tóth László 
Nagykőrös 1, Győrbíró Zoltán fővámhiv. főtiszt. Rákos-
palota 2, dr. Győrbíró Szilárd gyógysz. Újpest 3, Ragályi 
Béla egyhni. gondnok Miskolcz 1, Dévai ref. egyház 3, 
Bernáth István igazgató Bpest 5, László Zsigmond r. 
leik. Nagysáp 1, László Zsigmondné 1, László Margit 
ref. tanítónő 1, Laskói ref. egyház 2. Kali Mariska Laskó 
2, Kali Juliánná 1, Ember Sándor 1, Mészáros János r. 
leik. 1, Szokinger Józsefné Rákóczifalva 1, Szekeres 
László r. leik. Padány 1, Székesfehérvári ref. egyház 1, 
Miklós Géza r. leik. 1. Lapzártáig 1408 drb részvény 
281,600 K értékben 

I R O D A L O M . 
Látások könyve. „Az Üt" könyvtára. Szerkeszti dr. Ravasz 

László. 1. kötet."— ..I.átások könyve." Beszédek, elmélkedések, 
írta Ravasz László. „Az Üt" kiadása. Kolozsvár, Bocskay-tér 1. 
Ara J.2 K. 

A mi a festőművésznek egy Rembrandt-kollekczió, 
a mi a zeneművésznek egy akadémiai hangverseny, az 
a magyar református lelkészi karnak e fent jelzett könyv. 
Műélvezet, a melynek olvasása a lelki gyönyöröknek 
olyan szférájára emel, a hová magyar prédikátop, filo-
zófus és író kevés alkalommal emelt. — Szinte sajná-
lom, hogy papirosínség, nyomdai kényszer korlátoltsága 
szűk térre szorít, mert legalább egy füzetre valót kel-
lene elmondani és minden számban mondani, hogy ez a 
könyv úgy belemenjen a köztudatba, mint a napsugár a 
levegőbe, mikor kel a nap. 

Nem volt mostanában könyv, amelyet olyan mohó-
sággal vettem kezembe, mint ezt és tüstént kialakult a 
véleményem. Megadta az Isten — hála érette neki — a 
magyar Robertsont, Gerockot, Bersiert stb. a mi Rava-
szunk személyében. — 0 a magyar keresztyén prédiká-
tor klasszikus ekszpozitúrája. Magyar prédikátor sok 
van, keresztyén magyar prédikátor — nem sok, — a 
klasszikus nevet, úgy vélem, csak Ravasz fogja elérni 
az eddigiek között, Alkotásai örökbecsűek maradnak, 
mint az irodalomban: Katona „Bánk bán * - ja, Madách: 
„Az ember tragédiája". Nemcsak egyszer, hanem több-
ször olvasva is mindig szép, élvezetes, épületes. Csodá-
latosan kedves stílja szinte olvastatja magát, úgy hogy 
a ki kezébe veszi, míg végig nem megy rajta, nem is 
teszi le. 

Úttörő. Jellegzetesen pozitív keresztyén iránya ed-
dig még soha nem tapasztalt erővel hat a lélekre. Van-
nak református szónoki művek a rabbik könyvtáraiban, 
a honnan használatba vétetnek az ótestamentumi textu-
son felépült morális prédikácziók, de ezeket a beszéde-
ket csak keresztyén szónok veheti okulásul elő, niert 
minden beszéd a .Jézusban végbement váltsághalál mint 
központi eszme körül forog. Ez is a helyes. Ez után 
vágytunk mi már régóta. Ezt nem találtuk meg ily gaz-
dagságban senkinél — mint nála. 

A könyv tartalmát három főrészre osztotta a 
szerző. Beszédek, elmélkedések. Ünnepi alkalmakkor 

nyilvános helyen elmondott beszédek, a „Protestáns Szem-
lé "-ben megjelent vezérczikkek egybegyűjtve. Ezek olva-
sóink előtt ismeretesek. — Második részben prédikácziók. 
Adventiek, karácsonyiak, újévi, bűnbánati . . . húsvéti, 
pünkösdi stb. — Harmadik részben keresztelési, eske-
tési és temetési beszédek vannak. 

Az volna helyénvaló, hogy mindegyiket külön is-
mertessem, de e 352 oldalas könyv gazdag tartalmáról 
szűkre szabott körülmények miatt csak általánosságban 
szólok. „Kálvin és a kálvinizmus" első beszédét kieme-
lem, a melyben az instituczió minden szépsége mint 
miniatűr-fénykép benne foglalva. Egyéb beszédei és 
elmélkedései nagy olvasottságról, az elme tiszta látásá-
ról és a szív helyes érzéséről tesznek bizonyságot, a 
mikben minden tényt úgy tud beállítani az örökkévaló-
ság nézőpontjába, hogy azoknak Isten dicsőségét szol-
gáló volta felségesen domborodik ki! 

Prédikácziói tartalma ez: te és Jézus. Az a kapocs, 
a mi a keresztyén léleknek az Isten dicsőségét mun-
káló és Jézus által az örökkévalóvá,! létesült viszonyá-
ból belém kapcsolódik és engem az örökkévalóval össze-
köt mindegyikben klasszikus erővel markol az olvasóba. 

Ágendái is ily mélyek és kedvesek. Az adott hely-
zetben meglátni azt a mi annak az életnek — melynek 
végén vigasztalás szól — igaz értékeit képezi, finoman, 
előkelően, a keresztyén arisztokráczia hangján feltárni 
előttünk mindenkor követendő példa módon sikerült. 

Egyszóval — noha még nagyon sokat szeretnék 
róla mondani — igazi nyereség nemcsak egyházi, de 
a világi irodalom terén is. 

Egy kifogásom van csak ellene: az, hogy nem a 
1 1-ik kötet, hanem csak az első. De reméljük, hogy 
sokra szaporodik, mert Ravasznak sok adatott, sokat 
várunk tőle, — a nagy bizonysáytevötöl! 

Kdjel István. 

Előfizetési felhívás. A brassói ref. presbitérium 
határozatából legközelebb megjelenik egy füzet, a mely 
a reformáczió négyszázados évfordulója alkalmából a 
református és ág. ev. (Feketetemplom) templomokban 
tartott emlékünnepélyeken elhangzott • hét alkalmi beszé-
det ós több üdvözlő emlékiratot fog tartalmazni, a me-
lyekben a brassói ref., ág. ev. szász, ág. ev. magyar és 
az unitárius egyházak lelkészei —- egyháztanácsaik kép-
viseletében — fejezik ki testvéri üdvözletüket a nagy 
évforduló alkalmából. Közli a füzet a ref. templomban 
felállított reforniácziói emlékmű fényképét is, a pikkely-
váltságokkal együtt. A négy egyház testvéresülésének 
megragadó bizonysága e füzet, a mely terjesztésre igen 
alkalmas. A füzet ára — postadíjjal együtt — 110 K, 
a mely a ref. eh. hadsegélyző alapra fordíttatik. Megren-
delhető a pénz előzetes beküldése mellett a brassói ref. 
papi hivatalban. 

A világháború emlékére. Egyházi beszédek. Irta 
Bay József, okleveles református lelkész, jelenleg nagy-
szalontai református segédlelkész. Ára 2"50 K. Debreczen, 
1917. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala 8. r. 55. 
1. Hét egyházi beszéd van a füzetben, mely a háborúban 
még inkább megnövekedett prédikáczió-irodalmunkat 
szaporítja. De találunk e füzetben néhány olyan beszé-
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det, a melyért azt mondjuk, hogy érdemes volt e füzetet 
kiadni. Tárgyai is figyelemreméltók: szeretet; emberi és 
isteni akarat; alázatosság; az én országom nem e világ-
ból való stb. A szerző nem e világnak hitető bölcsesé-
gét prédikálja, hanem az evangéliumot. Nem szánt mé-
lyen, sok bennük a sablon, de vannak eredeti meglátásai 
és értékelései is és a beszédek egészben véve tisztes 
színvonalon állanak és törekvő szerzőjük megérdemli a 
pártfogást. in.) 

Igazság és erö — Kegyeleni ós megújulás a 
czíme annak a két kiváló beszédnek, a melyet az 0. E. 
L. E. kongresszusán dr. Baltazár Dezső püspök és Hay-
pál Benő budapesti lelkész mondott és a melyek most 
ízlésesen kiállított füzetben és az 0. E. L. E. kiadásában 
megjelentek. A kiadó egyesület adományokat kér a tete-
mes nyomdaköltségek fedezésére („Emlékfüzetért" jel-
zéssel Futó András püspöki titkár Debreczen czímre.) 
Az esetleges felesleg a Kálvineumé lesz. 

Reformáczió és demokráczia. Takaró Géza buda-
pest-kőbányai lelkész értékes dolgozatát, a mely a 
„Keresztyén Lelkipásztor"-ban jelent meg, külön lenyo-
matban is kiadta. Ekesenszólóan tárgyalja ebben az 
evangélium nagy szocziális törvényeit, amelyeknek meg-
valósítása nélkül nem lehet igazi demokráczia. Itt, mondja, 
mindenki uralkodni, hatalmaskodni akar; nekünk Arra 
kell tekinteni, a ki nem azért jött, hogy neki szolgálja-
nak, hanem, hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul 
sokakért. 

A Lukács szerint való evangéliumban. Ilyen czím 
alatt jelent meg Nánássy Dániel nagykikindai s. lelkész-
nek 157 lap terjedelmű könyve, a melyet a békésbánáti 
ref. egyházmegye lelkészegyesülete adott ki és a melynek 
tiszta jövedelme a vakok bibliájának kiadására és a lel-
készegyesület hiterősítő czéljaira szolgál. A meleg evan-
géliumi hangulatú könyv a naponkénti bibliaolvasáshoz 
és áhítathoz óhajt segítséget nyújtani. Ára 1'65 K. 

EGYHÁZ. 
Püspökjelölés. A Kenessey Béla temetésére össze-

gyűlt főgondnokok, igazgatótanácsi tagok, esperesek, lel-
készek értekezletében báró Kemény Árpád főgondnok 
indítványára egyhangúlag Nagy Károly ker. főjegyzőt, a 
kolozsvári theol. fakultás tanárát jelölték a megboldogult 
püspök utódául. A püspökválasztó ker. közgyűlés február 
20-án lesz. 

Főrendiházi tagság. A Kenessey püspök halálával 
megüresült egyik helyre most dr. Tüdős István tiszán-
inneni püspök nyer meghívást a főrendiházba, a hol egy-
házunkat a három hivatalára nézve legidősebb püspök 
ós ugyanannyi főgondnok képviseli. 

Lelkészválasztás. A nagypeterdi ref. egyház Papp 
Ákos rákosligeti lelkészt, a sósvertikei (mindkettő Felső-
baranyában) Schmid Béla istvándii lelkészt választotta 
meg lelkészéül. 

Értesítés. A lelkészi korpótlékot a minisztérium a 
püspöki hivatalhoz csak január 30-ika körül utalja ki, 
a kifizetés azért késik. 

Az ev. egyetemes közgyűlés tagjai értekezletet 
tartottak a báró Prónay Dezső lemondásával megürese-
dett egyetemes felügyelőség betöltése tárgyában. Az ér-
tekezlet Szentiványi Árpád országgy. képviselő, a dunán-
inneni kerület felügyelője mellett foglalt állást. 

Kitüntetés. Pásztor István kállósemjéni ref. lel-
késznek a király a Ferencz József-rend lovagkeresztjét 
adományozta. A kitüntetett lelkész 87 éves. 

Hírek az eszéki egyházból. Mint az eszéki egyház 
kis lapjából értesülünk, az ottani hívek Ágoston Sándor 
lelkész buzdítására „Százesztendős reformácziói emlék-
alapot" létesítettek oly módon, hogy minden év október 
31-én elhelyeznek gyümölcsözőleg 100 K-t. a mely az 
500 éves fordulóig 5 72%-al 274,052 K-ra növekszik. 
— Az egyházban jótékony nőegyesület van alakulóban. 
— A lelkészhivatalban bibliák és egyéb épitő iratok 
vannak raktáron. — A lelkész lakásán minden szomba-
ton d. u. ifjúsági énekórák, vannak, melyeknek vezetője 
a lelkész neje. 

A tanítónő. Ez a czíme a „Tanítók Lapja" ez évi 
első szántában megjelent tárczaczikknek, a melyet Kún 
László nyitrai tanító írt, nyílván a Bródy-féle hasonczíniű 
botrányos színdarab nyomán. Ebben az ízléstelen tákol-
mányban arról van szó, hogy „a fiatal, alig 17 éves, 
bájos egyszerűségű", hivatalát nagyszerűen betöltő taní-
tónőnek távoznia kell a faluból. A „tisztelendő" üldözi 
őt ki a faluból, még pedig azért, mert „egy alkonyatkor 
nagyon is kipirulva jött ki a kis tanítónő lakásából, fel-
lépése könnyen felismerhető nyomaival". Nohát, hogy a 
Nyugatban és újabban még a Vasárnapi Újságban is és 
egyebütt a lelkészeket pellengérre állító dolgok jelennek 
meg, ezt még valahogy el lehet nyelni, de hogy a re-
formátus tanítók országos egyesülete hivatalos és a ti-
szántúli kerület gyülekezetei által szubvenczionált lap 
hasábjain is ilyen bántások lássanak napvilágot, az már 
mégis több a soknál! 

A hetedik hadik ölesöli eredménye, a hivatalos meg-
állapítás szerint, meghaladja a 3600 millió koronát és az 
előbbiek eredményét egy milliárddal túlszárnyalja. A király 
a kormányelnökhöz intézett levélben mondott köszönetet az 
ország összes lakosságának és lebonyolításnál közremű-
ködő tényezőknek. —- Ezzel kapcsolatban jelezzük, hogy 
egyházkerületünk a különböző alapok terhére ez alka-
lommal is 50,000 K-t jegyzett. 

Vallási sérelem. A pécsi szigeti külvárosi rí kath. 
plebániahiVatal 1917. évi deczember első napjaiban egy 
jegyzőkönyvet küldött a pécsi református lelkészi hiva-
talhoz, melyen két tanú előttemezésével igazolja P. Ober-
tin Odillo (milyen jóhangzású név!) ferenezrendi szer-
zetes, hogy Szabó Erzsébet súlyos beteg állapotában 
kijelentette a róni. kath. vallásra térését és őt a r. kath. 
egyházba fel is vette. A pécsi ref. lelkész ezt a jegyző-
könyvet felterjesztette illetékes püspökéhez, egyben azt 
válaszolta a plebániahivatalnak, hogy ezt a bejelentést, 
mint az 1868: L1II. t.-cz. előírásának meg nem felelőt, 
nem veszi tudomásul és kéri a róm. kath. papot, hogy 
ilyen jegyzőkönyveket ne is küldözgessen hozzá. Erre a 
következő választ küldte a plebániahivatal: Eóm. Kath. 
Plébánia Hivataltól Pécs, szig. külváros. 7/1918. Nagy-
tiszt. Beformátus Egyház Lelkészi Hivatalának, Pécs. 
Az ünnepek előtt vettük Szabó Erzsébet áttérési jegyző-
könyvére vonatkozó levelét, melyre a következőkben vá-
laszolunk : Tiszt. Czímnek a 68-as törvénynek ismeretes 
paragrafusaira való hivatkozása teljesen tárgytalan, mivel 
az ilynemű jegyzőkönyvek nem vindikálják maguknak a 
magyar törvényekkel szemben a nyilvános érvényessé-
get, mellyel azt Czímed vádolja, hanem csupán belső 
egyházi czélokat szolgálna^. Ezek egyike pl. a szokásos 
gyanúsítgatás ok és felekezeti bizalmatlankodás megelő-
zése. Ebből a czélból, és az ilyen esetek felőli ponto-
sabb tájékozódás kedvéért szívességből és nem szigorúan 
vett hivatalos tudomásvétel végett küldetnek meg az 
illetékeseknek, így Czímeclnek is; de ettől a jövőben 
saját kérésére örömmel elállunk. Azonban a haldoklók 
igazságot és megnyugvást kereső önként kifejezett- kí-



vánságát a jövőben is mindenkor teljesíteni fogjuk. 
Pécs, 1918. I. 4. Tisztelettel Róni. Kath. Plebániahiva-
tal, Szigetikülváros. (P. H.) — A pécsi ref. íelkészi 
hivatal e választ is felterjeszté püspökéhez azzal a ké-
réssel, hogy a róm. kath. pap ezen eklatáns törvény-
tiszteletéről tegyen jelentést a vallás- ós közokt. miniszter 
úrnak. — A jellemző esetet közzétesszük lapunk hasáb-
jain is, hadd lássák olvasóink, hogy a róm. kath. papok 
egy része mennyire vindikálja magának a magyar tör-
vényékkel szemben a „nyilvános érvényességet" (Sic!), 
midőn a haldoklók igazságot és megnyugvást kereső 
önként kifejezett kívánságait meghallják. így folyhat 
zavartalanul a lélekhalászat a pécsi városi közkórház-
ban. Yideant consules! 

A kassai katholíkns autonóm kör választmánya, 
mint a B. H.-ban olvassuk, az ottani kir. táblai elnök, 
a megyés püspök és a jászói prépost részvételével 
ülést tartott, a melyen tiltakozott a debreczeni szeku-
larizácziós határoz+at, valamint Baltazár Dezsőnek a 
B. H.-ban megjelent s a szekularizáczió jogosultságát 
védő hirlapi czikke ellen. Felemelték ott szavukat az 
ellen is, hogy a kath. autonómia és a 48: XX. t.-cz. 
végrehajtásáról szóló javaslatok között a junktim viszo-
nya létesüljön és feliratot intéznek az Orsz. Kath. Szö-
vetséghez egy kath. taggyűlés összehívása tárgyában. 
Mindez ugyebár most nagyon alkalmas időben történik ?! 

A Kálvin-téri templom tornyának réztetejét is 
leszedik. Az előmunkálatokat már megkezdték. A tornyot 
ideiglenesen vasbádoggal fedik be. 

A mezőtúri ref. egyház presbitériuma lelkes hangú 
felhívásban hívja fel az ottani hívek figyelmét az egy-
házra váró sok teendőkre, a tanyai hívek lelkigondozásá-
nak fontosságára, a mi 3—4 missziói gyülekezet szerve-
zését teszi szükségessé; a város belterületén lakó refor-
mátusok behatóbb gondozása czéljából több önálló 
paróchia szervezése szükséges, a mi azután azt involválja, 
hogy a mezőtúri egyházi részek önálló egyházmegyei 
kötelékbe tömöríttessenek. E nagyjelentőségű egyházfej-
lesztési czélra dr. Ádám Sándor presbiter 10,000 K-t, 
Bódi István presbiter ugyanannyi' összeget adományozott. 
Az emlékirat buzgó adakozásra hívja fel a mezőtúri 
híveket. 

Az erdélyi szász ev. egyház konzisztóriuma az 
egyházi alkalmazottaknak (tanítók, tanárok, papok) bizo-
nyos kulcs szerint megállapított drágasági pótlékot sza-
vazott meg. Fedezésére kölcsönt vett fel és, a mennyiben 
ezt más forrásból nem fedezhetné, a gyülekezetekre veti 
ki méltányosan. 

Kegyeletes misszió. A topánfalvi ref. fiókegyház 
lelkésze és főgondnoka meleg hangú „emlékiratában 
hívja fel egyháztársadalmunkat a Topánfalván szerve-
zendő ref. missziói egyház és Vasvári-emléktemplomra, 
lelkészlakásra és elemi iskolai internátusra való adako-
zásra. Nyolcz éve, hogy ott, azon a szomorú emlékű he-
lyen, ref. fiókegyház alakult. Ipartelepek vannak ott és 
szórványok. A lelkes hangú felhívás így végződik: Vas-
vári szívében a testvériség, a megértés, a békés meg-
egyezés szent szeretete s reménysége lakott. Ennek lo-
bogóját tűzzük az alapítandó, építendő intézmények bás-
tyafokára mi is. Az a Vasvári relief, melyet ha sikerül 
megépíteni, a templomban helyezünk el, szimbolikus em-
léke lesz a világháború Vasvárihoz hasonló ifjú halott 
hőseinek is. Alázatosan kérjük tehát lelkésztestvéreinket 
a következőkre: Egy héttel előtte felhíva a hívek figyel-
mét, prédikáljon minden lelkész erre a czélra nyílt per-
selygyűjtéssel. E mellett, ha más alapja nincsen, az adó-

segélyből szakítson el erre minden presbitérium egy-két 
koronát. Az adakozás ügyét presbiteri gyűlésben tárgyal-
tassa minden lelkész. Van nekünk szívünk, van anyagi 
erőnk is, csak lelkesedésünk, kitartásunk legyen s meg-
mozdul a csontokkal rakott mező. Az adományok a Ref. 
Lelkészi Hivatalhoz, Verespatak (Alsófehér megye), kül-
dendők. 

A szatmári egyhá/.ban a mult évben született: 53 
fiú, 57 leány. Megesküdött: 39 pár. Ebből tiszta refor-
mátus pár: 18, vegyes vallású 21. A születendő gyermek 
vallására nézve megegyezést kötött 15 pár, ebből 11 
megegyezés javunkra, 4 pedig kárunkra történt. Meghalt: 
64 férfi, 54 nő. Áttért: ,1 férfi, 2 nő, kitért: 6 nő, 
fogyott a lélekszám halálozás, illetve kitérés által 11-gyei. 
Az anyakönyv szerint az egyház népessége: 2697 fi, 
2886 nő, összesen 5583 lélek. Konfirmált: 78 fiú és 68 
leány, együtt: 146. Urvacsorával élt: 1229 férfi és 1831 
nő, együtt: 3060 egyén. 

Adományok. Vak katonák bibliájára Pécsről: 
Főző Jolán 2, Bene Jenő 14'70, özv. Freytag S.-né 2*40, 
Gyurkó József 4, a skót. ref. leányiskola vasárnapi isko-
lai növendékei 17'76, a gyiidi ref. gyülekezet 15, Csu-
záról: Sója Mária 3, Pápáné Tolnai Mária 1, Joó András 
nagydorogi ref. lelkész 10, Janka Károly ref. lelkész 
Czigándról 13"50 K-t küldött. — A katonák vall. irataira 
a csúzai gyülekezet 10 K-t küldött. — A sárbogárdi 
gyülekezet a ref. sajtóalapra 2"80, a katonák vall. ira-
taira a 20, a rokkant katonáknak 4, a Bethesdára 2 K. 
— A ref. sajtóalapra Sütő Gyula Nagyváradról 4 K. 
— A bácskossuthfalvi ref. gyülekezet a kecskeméti árva-
házra 34, az Ifj. egyesületnek 41 K-t küldött. 

ISKOLA. 
A dr. Szöts Farkas alapítványra küldött újabb 

adományok: Kerekes András 20, Kőváry László 10, 
Sárközy Sándor 10, Józan Ignácz 10, Szappanos Károly 
20, Halász István lelkész Etyek 10, Nyikos Lajos 2 K, 
összesen 82 K. A nyugtázott 5340 K-val együtt 5422 K. 
Hálás köszönettel nyugtázza az ifjúság nevében: Csekey 
Sándor theol. széníor. 

Szünet. Az összes iskolák febr. 4-ig szónhiány 
miatt zárva vannak. így rendelkezett az új szén-kormány-
biztos. A mozik, mulatóhelyek stb. százai azonban továbbra 
is nyitva maradnak. Ezek tehát fontosabb kultúrintézmé-
nyek, mint az iskolák! 

GYÁSZROVAT, 
Dr. Baltik Frigyesné, szül Grossmann Emma, a 

dunáninneni ev. egyházkerület püspökének neje, életének 
75., házasságának 56-ik évében elhunyt. Baltik püspököt 
kevéssel elébb egy másik súlyos csapás H érte, unokája: 
Scholtz László tart. honv. hadnagy harcztéren szerzett 
betegség következtében meghalt. Áz agg püspök gyá-
szában mély részvéttel osztozunk. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 
Sz. Az illető czikket formája miatt sem közölhetjük. Más 

formát; az azóta megjelent czikkeket is figyelembe kell venni. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 
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Pályázat. 
Az erzsébetfalvai ref. egyház pályázatot hirdet ének-

vezéri állásra. 
Fizetése : 2000 kör., havonként előre fizetve. Ter-

mészetbeni lakás. 5 ízben háromévenként 2 0 0 - 2 0 0 kor. 
korpótlék és stóla. 

Kötelessége: Enekvézetés harmoniumkísérettel. 
Hitoktatás heti 12 órában. Egyházi adókönyveléssel kap-
csolatos írásbeli munkák. 

A megválasztott a lelkészi nyugdíjintézetnél nyug-
díjjogosultsággal bír. 

Az állás a választást követő egy hónap múlva el-
foglalandó. 

A kérvények beadásának határideje 1918 feb-
ruár 28. • 

Erzsébetfalva, 1918 január 2~>. 
Szinok Zoltán 

lelkész. 

Pályázat. 

A hódmezővásárhelyi református egyház pályázatot 
hirdet az egyház által fenntartott egyik egyházi segéd-
lelkész! állás betöltésére. 

E segédlelkészség javadalma : 3000 kor. készpénz-
fizetés az egyház pénztárából havonkénti előleges rész-
letekben fizetve. Egy kis szobából álló lakás, a mely 
egyszersmind hivatalos helyiségül is szolgál; ezen szoba 
fűtéséhez az egyház ad fűtőanyagot s világítási költsé-
gét is fedezi. 

Az állással a következő kötelességek vannak ösz-
szekötve: hetenkint felváltva a templomi ós egyéb lel-
készi hivatali teendők teljesítése. A presbitérium által 
részére kijelölendő tanintézetekben, illetve osztályokban 
legfeljebb 16 órán át vallásoktatás teljesítése, általában 
pedig az állás szolgálati szabályzatában előírt köteles-
ségek végzése. E szabályzatot pályázni óhajtók az egy-
ház jegyzői hivatalától kikérhetik. 

A megválasztott segédlelkész 40 kor. útiköltsé-
get kap. 

A pályázati kérvények f. 1918. évi február hó 9-ig 
a lelkészi hivatalhoz adandók be, a megválasztott se-
gédlelkész 1918. évi márczius hó 1-én tartozik állását 
elfoglalni. 

Hódmezővásárhelyen, 1918. évi január hó 17. 
Pap Imre, 
elnöklelkész. 

H I R D E T ESKIv . 

I f j ú s á g i sz ín já tékok . 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven írt, hatásos alkalmi színdarabok : Márczius 
15, Á szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Talpra magyar! A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy űr sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója. Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12 50, tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bér-
mentes, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi : 

Pásztor József Budapest I«, 
Fehérvári-út 35. szám 

Új toronyórák készletben raktá-
ron ; toronyha-
rangokat pótló 

aczélharang-korongokat jótállással szállít és beállít 

Müller János toronyóra-gyára 

Budapest VII., TöKöly-űt 52. SKrífliTffi 

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

és különféle ruhákat. 

TEXAS KÉZIDARÁLÚ 
A T E X A S gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 42 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

I/ irái v ú m m C Z É G N É L BUDAPE8T'v|-KinflLT uHlNUUn FELSŐ ERDŐSÖR-UTCZA 6 , 

I f j ú s á g i K ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Kaffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Iiaffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. 

írta Sántha Károly. Ára vászonkötésben. . . K ti.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 4t képpel. Ára vászon-

kötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonköésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 
PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papirkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel K — .90 
Megjelent eddig 46 kötet. 

Megrendelhetők Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. kerü le t , A k a d é m i a - u t c z a 4. s z á m . 
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Ú j k ö n y v e k . 
Bitay Béla: A mennyek országa titkairól . . . 
Boehmer H.: Luther im Lichte der neueren For-

schung 
Below G.: Die Ursachen der Reformation . . . 
Czakó Ambró : A protestantizmus szelleme . . 
Daxer G.: Die Auferatehung 
Fiebig Pau l : Weltanschauungsfragen 2. Aufl. . 
Frenssen Gustav : Die Brüder. Eine Erzahlung 
Goltz Ed,: Grundfragen der prakt. Theologie 
Gunkel Hermann : Die Propheten 
Grimm E.: Die Ethik Jesu 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. Reformatoren 
Miehaelis Ottó : Protestantisches Mártyrerbnch . 
Nagy Lajos : Felek és próféeziák 
Niebergal l : Die Kasual^ede 3. Áuf. fűzve . . 

kötve . . 
Podmaniezky Pál báró : A keresztyén istentisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége 
Ráez Kálmán: Miért is vagyok én keresztyén . 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések 
Schriften d. Neuen Testaments. 8 félkötetben fűzve 

4 kötetben kötve 
Sebestyén J e n ő : Nietzsche éa Kálvin. Etikai 

tanulmány 
„Theologiai Szaklap ós Könyvújság" megjelenik havonta. Előfizetési á ra 
egy évre 16 K, segédlelkészeknek és theologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kapha tók : 

Scholtz Testvérek 
Budapest, IX., Ferencz-hörút 19-21 

K 2-

M 4-30 
M ti — 
K 8-— 
M 120 
M —•90 
M 5 — 
M ti — 

M 2• 
M ti — 

M —•50 
M 3 — 
K 2 4 0 
JV1 3 4 0 
M 4 2 0 

K 1*50 
K 1 5 0 
K ti — 

K 12 — 
M 18-— 
M 25 20 

K 8 — 

Újdonságok! 
Bay József: A világháború em-
lékére. Egyházi beszédek 2.50 K 
Ravasz Lászíó dr.: Látások 
könyve. Beszédek, elmélkedé-
sek 12.— K 
Líc. Rács Kálmán: Miért ís va-
gyok én keresztyén? . 6,— K 
Csekme Ferencz: A szárnyas-
kerék diadala, vagy a vasút, mint 
népnevelő . . . . . 2.— K 
Csekme Ferencz: Képek a pa-
rókhíáról. Rajzok és életképek. 
I. kötet 2.50 K 

II. kötet 2.50 K 
Háborús feljegyzések a görgényi 
református egyházmegyének az 
1916. évi oláh betöréskor mene-
kült egyházaírói . . . 5.— K 

Kaphatók Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi H a V i v o r 7 A n könyvkiadohivatalában f c U í C C Z e n 

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 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 1916. XII. 31-én : 
Alaptőke 2.550,400 — K 
Tartalékok . . , 6.753,519-68 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 9.054,092-46 K 

18.358,012-14 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban több mint 20.000,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban több mint 10.000,000-— K 
Biziosított tagjainak fennállása ótfl 

kifizetett életkárokban több mint 1.000,000-— K 
Biztosított érték tűzben 1916. évben 

több mint 1200.000,000-— K 
Biztosított érték jégben 1916. évben 

több mint 95.000,000-— K 
Életüzlet állománya több mint . . 21.000,000-— 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 ö 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 vegves-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nílkül. 

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 1550 
szövetkezet tartozik 78 mil l ió korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 
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különböző csoportokban: Straduari, Ruggeri, 
Maggini, Guarneri, Amati, Bergonci, Gran-
cino, Pandolfi, Balestrieri, Gagliano, Gob-
betti, Guadagninl, Storioni .Testőri, Steiner, 
Thier mesterek után, kivitel szerint teljes fel-
szerelésekkel és pedig: Vonó. Álltartó. Hang-
tompító. Hangölósíp. övanta. Húrokhuza-
tok 3/E, 2/A, 2/D, l/G. Nyereg és tok. He-
gedű formában I. csoport 36 kor,, II. csop. 40, 
III. csop. 45, IV. csop. 50, V. csop. 60, VI. 
csop. 65, VII. csop. 70, VIII. csop. 76, IX. 
csop. 80, X. csop. 85, XI. csop. 90, XII. csop. 
100. Legfinomabb kivitelben 110 kor.-tól fel-

jebb szállítja, vagy bármely más hangszer vásárlása 
előtt kérje saját érdekében a kívánt hangszerről szóló 

árjegyzéket, melyet ingyen küld 

az ország l e g n a g y o b b hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

cs. és kir. udv. szállító, a jav. 
Rákóczi-tárogató feltalálója 

B u d a p e s t , II., 
L á n c z h í d - u t c z a 5. sz. 
Régi hangszerek vétele, becserélése és művészies javítása. 

Legrégibb czég. Alapíttatott 1770. 

Ullstein 
szabásminták 
átalakítások-
hoz is. Állan-
dóan 2500 mo-
dell raktáron. 

Nagy választék sö-
tétkék, f e k e t e és 
d i v a t k e l m é k b e n , 
tiszta gyapjúból* 
Próbaszabásmintákat 

ingyen és bérmentve 
küldök. 

cs. é s kir. 
udv. szál l í tó Stern József 

Budapest, IV., Kálvin-tér 1. 

IRODALMI ÚJDONSÁGOK! 
O t seregeknek Istene! Egyh. közöns. ünnepi és szertartási beszédek és imád-

ságok háború idején. Irta Szombati-Szabó István . . . . . . . . . K 3.50 
Az Úr gondot visel. 3 elbeszélés. Irta Csűrös István . . . . . . . . . K 1.50 
Kíspál András menekülése. Elbeszélés. Irta Csűrös István . . . . . . . K —.40 
Szász Ágnes naplója. Irta Pílder Mária . . . . . . . . . . . . . K 6.— 
Egyháznagyok a magyar középkorból. Irta Fraknói Vilmos. (Élet kiadása) . K 7.— 
Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. Irta Ravasz László . . . . . . K 12.— 
Reformáció és demokrácia. Irta Takaró Géza . . . . . . . . . . . K —.50 
A mennyekországa titkairól. Irta Bítay Béla . . . . . . . . . . . K 3.— 
Phílosophíaí szótár. Szerkesztette Enyvárí Jenő . . . . . . . . . . . K 3.20 
Levelek a magyar nemzethez. Irta Altenburger Gyula . . . . . . . . K 5.— 

i KERESETT KÖNYVEK! = 
Az élet művészete. Irta F. W. Foerster, kötve . . . . . . . . . . . K 1 — 
Iskola és fellem. Irta F. W. Foerster K 7.20 

Portóra 10% felárt KéreK. 

KAPHATÓ KÓKAI LAJOS KÖNYVHIADÓHIVATALÁBAN 
Budapest, IV., Ramermayer fiároly-\itcza 3. szám. 

p-
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PROTESTÁNS 
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KONFERENCZIANK. 
Immár harmadik téli konferencziánk folyik most e 

sorok írásának idején. Reménykedésünk felől sikerült ez 
is. Pedig a külső helyzet, a mostoha körülmények nem 
nagy sikerrel biztattak. Útrakelni most, télvíz idején, 
túlzsúfolt, fűtetlen vonatokon nem könnyű elhatározás; 
az itteni lakás- és élelmezési viszonyok sem rózsásak. 
Bizonyára mi sem bizonyítja jobban konferencziánk szük-
ségc^gáit, minthogy ez alkalommal is minden nehézség 
daczára annyian jöttek el, hozva lelkükben mély érdek, 
lődést azok iránt, a melyek a mi Atyánknak dolgai. 

Idő- és alkalomszerű volt és Szövetségünk nevéhez 
és czóljaihoz is méltó, hogy a konferenczia rendezői a 
Kálvin nagyszerű tanításai és alkotásaihoz fűzött tanul-
mányokat állították "be a programm központjául. Nem 
esküszünk földi emberek és intézményekre, de e mostani 
konferencziánk is sokak lelkében felébreszti és megnö-
veli azt a meggyőződést, hogy mi sem lehet reánk nézve 
fontosabb, mint a Kálvin nyújtotta világosság mellett 
beletekinteni a mi evangéliumi hitünk tartalmának mély-
ségeibe és magasságaiba és az ő kalauzolásával látni 
meg egyházunk feladatait a jelent és jövőt illetőleg. 

E mostani konferencziánk meggyőzhette a figyelmes 
résztvevőt, hogy Kálvint nem lehet egy kézlegyintéssel, 
néhány reá vonatkozó, közszájon forgó kicsinylő frázissal 
elintézni és hogy nagy áldás lenne egyházunkra, ha má-
sodkézből vett kritizálások helyett nagyszerű tanításai köz-
kinccsé válhatnának és pedig elsősorban azokra nézve, 
a kikre a lelkeknek Istenhez való vezérlése bízatott. 
Mennyivel gerinczesebb, ^erőtől, 'élettől duzzadóbb" le-
hetne ez által a mi református keresztyénségiink, meny-
nyire megerősítené egyházunk körében az igazi gyakor-
lati keresztyénség megvalósítása utáni olthatatlan vágyat 
és törekvést. A Kálvin nagyszerű egyéniségén, tanításain, 
intézményein át csodálatos, evangéliumi szent bizonyosság, 
erő, munka- és áldozatkészség edződött mindenkor és 
mindenütt a lelkekbe. És nekünk ezekre van szüksé-

günk a „talán-talán keresztyénség", és gerincztelen pu-
hány-lelkűség sivár korszakában. 

Úgy hisszük, most sem hiába jöttünk össze; maguk 
a konferencziák, a régi képviselőházban elhangzott nagy-
szerű előadások, az egyesületekben eltöltött esték útján 
úgy hiszem, mindnyájan vettünk valami lelkiajándékot 
hitünk, reménységünk megerősítésére; együtt, egymás 
hite által nyertünk új felbuzdulást, munkavágyat a le-
omlott és megromolt kőfalak építésére. Majd beszámo-
lunk arról is, hogy Szövetségünk mostani konferenciája 
alkalmával tettük le két nagyjelentőségű alkotásnak, a 
református nyomdának és Sajtóegyesületnek alapját. 

De a midőn mindezekért a még folyó munkaközben 
hálát adunk, nem veheti tőlünk senki rossz néven, ha 
felvetjük a panaszos kérdést is: miért nem csatlakoznak 
hozzánk többen a lelkészek és világiak soraiból? Miért 
nem gyűlnek többen a zászló alá, a mely tömörülésre, 
munkára hív fel mindenkit annyi sok baj ós közelgő 
veszedelem láttára?! Milyen konferencziákra kellene 
összegyűlnünk, majd ha jönnek a jobb idők! 

Milyen nagyszerű lenne, ha lenne nekünk idővel 
hatalmas, igazi központi házunk és ebben konferenczia-
helyiségünk és egy nyári konferenczia-^ep?^w7c ott a Ba-
laton kies partján, vagy más alkalmas helyen! De ez 
most még nem lehetséges. De hisszük, hogy mindaz, a 
mi eddig történt és ezután történni fog, a mostani szű-
kebb keretek közt is, egy nagy vetés a jövőre nézve, hogy 
nem emberek dolga — Istentől van s így nagyra kell 
nőnie és gyümölcsöznie kell Isten dicsőségére! p. 

TUDOMÁNY ES PROTESTANTIZMUS. 
Áldott emlékű kálvinista egyháztörténetírónk Balogh 

Ferencz, ha úgy visszajöhetne és széttekintene egyházi 
életünkben, sok változást találna, de bizonyos dolgokat 
szemügyre véve, elmondhatná : semmi új nincs a nap alatt. 

A mikor ő fiatal tanár volt, óriási tervekkel, merész 
reményekkel megalakult a Protestáns Egylet, a melyben 

Adakozzunk a református sajtóalapra! 



helyet foglaltak az unitáriusok is a szent liberalizmus 
nevében. 

Történt, hogy a debreczeni ref. theologusok ön-
képzőkörében; mint vezető tanár megnyitóbeszédet mon-
dott és bátorkodott az ifjak figyelmét felhívni az örök 
fundamentumra, a megfeszített és feltámadott Krisztusra 
és óvta őket a liberalizmus czégére alatt hódító irány-
tól: az unitárius felfogástól. S mi történt? A liberaliz-
mus nevében az akkor szintén fiatal, unitárius tanár és 
lelkész, Ferencz József, Ballagi lapjában, a Prot. Egyh. 
és Isk. Lapban megtámadta e miatt Balogh Ferenezet. 
Balogh Ferencz megütődve, csodálkozva válaszolt: talán 
a saját tűzhelyünkön jogunk van egyházunk hitelveit 
követni és hirdetni? Mutatis mutandis hasonló helyzet-
ben' vagyok. Megalakult a Protestáns Szövetség unitárius 
atyánkfiai részvételével. A Keresztény Magvető cz. unit. 
folyóiratban Vári Albert megtámad a Prot. Egyházi és 
Isk. Lapban Theotogiai doktorátus ozxm alatt írt czik-
kemért. 

Pardon! Idehaza vagyok! Én is egyházam érdekét 
és pozitív hitelveit védtem ! Én nem az unitáriusok theo-
logiájára akartam trinitárius felfogású doktorokat bevinni! 

A mi korunkban túlidegesek a liberalizmust mono-
polizáló emberek, úgy látszik Balog Ferencz idejében is 
azok voltak. Mihelyt a keresztyénség pozitív elemét hang-
súlyozza valaki, rögtön felkapják fejüket s türelmetlenül, 
olyan jelzőket használnak érvek helyett, a melyek talán 
elvi kérdésekről folytatott vitában még sem helyénvalók. 

A Nyugat-ban egyik „liberális", talán református 
ember „mérges" czikknek nevezte írásomat azért, mert 
határozott volt; a Keresztény Magvetőben már „degene-
rált irányzatú" vagyok, lelki világom „messze van még a 
jézusi magaslattól," czikkem irányzata „sem nem tudo-
mányos, sem nem protestáns, sem nem keresztényi". 

Milyen bámulatos gyorsasággal tudnak az urak raj-
zolni! Nem lesz elhamarkodott a kép? Miért „degene-
rált" az irányzatom ? Vári Albert azt hiszi, hogy én az 
élettelen orthodoxiát védem. Távol legyen tőlem ! Nagyon 
jól tudom én is, mik a dogmák prot. értelemben. Nem 
azt vallom én . . . Dogmata exprimunt a nobis credenda! 
Jól tudom, hogy nem a dogmák teremtenek hívő embe-
reket, hanem a hívő emberek dogmákat. De nem is 
annyira a dogmák formulázása teremt áthidalhatatlan 
különbséget, mint maga a dogma tartalma. Vári Alberttel 
és szellemi rokonaival épen a dogmák tartalma miatt 
van a református keresztyénség soha össze nem békít-
hető ellentétben. Kálvin és Servet, Méliusz és Dávid 
Ferencz azért voltak olyan távol egymástól dogmatikai 
tekintetben, mert egyéni hittapasztalatuk más volt. 

A szentháromság tana nemcsak onthologiai, hanem 
soterologiai szempontból is sarkalatos hitczikke a ke~ 
resztyénségnek. A keresztyén ember legegyénibb üdv-
tapasztalata posztulálja a szentháromság hitét. Unitárius 
embereknek hasztalan beszéljük ezt. Ok normális, mi 
soterologikus vallásnak tartjuk a keresztyénséget. A mi-
kor mi megtérésről, újjászületésről, megigazulásról, meg-

szentelésről, szóval a ker. életfázisairól beszélünk, velük 
nem azonos hittapasztalatról szólunk. 

Nem érthetjük meg egymást dogmatikai tekintet-
ben, ha élettapasztalatunk nem azonos. Ez olyan világos, 
hogy e fölött vitatkoznunk sem kell. 

Ha megértenők egymást, nem volnánk külön egy-
ház tagjai. 

Miről folyhatik hát vita? Arról, úgy-e bár, hogy 
eltérő élettapasztalatainkat szavakba öntő formák, a dog-
mák tekintetében van-e valami keresnivalónk egymás 
theologiáin, a melyeknek rendeltetése az azonos ker. 
életkapcsolatú egyének szervezett közösségének: az egy-
háznak irányításfejlesztése. Szerintem a theologiai tudo-
mány nem önczél. a mint nem önczél a szocziológia sem. 

Nem kívánja senki a konfessziók betűivel megkö-
tözni a theol. tudományos kutatást, de a szentírással, a 
konfessziók szellemével, az egyháztagok hittudatával dia-
metrális ellentétben levő irányban még sem haladhat az 
egyházi alapokból fennálló theol. fakultás tanára és nem 
promoveálhat a fakultás az egyház sarkalatos hitczikkei-
vel a priori ellentétes felfogású doktorokat. 

. Mit is írtam én abban a bizonyos czikkben, a miért 
olyan vádak értek! „Megbecsüljük mi is a lelkiismereti 
meggyőződés alapján létrejött theologiai tudományos mun-
kásságot, ha az róm. kath. vagy unitárius vagy épen 
zsidó is." Ez degenerált irány, ez nem tudományos, nem 
protestáns, nem keresztyén felfogás? A ki így gondol-
kodik, az „vörös posztónak" látja a „lelkiismereti meg-
győződést" ? 

Az fáj és az visszatetsző, úgy-e bár, hogy refor-
mátus theologiai fakultáson nem kívánunk egyházunk 
tanításával merően ellenkező felfogású tudósokat dokto-
rokká avattatni? Hát ezért vannak a díszjelzők? Nem 
baj, annak idején, a mikor a nagy Révész Imre küz-
dött a pozitív ker. felfogás érdekében Heiszlerrel, Fiié-
val majd Balogh Ferenczczel egyetértve, még különb 
jelzők is előkerültek az unitárizmussal szövetkezett libe-
rális theologusok szótárából. 

Bár a „jézusi magaslattól messze van még lelki 
világom", sem egyik, sem másik írásomban nem sértet-
tem, nem is akarok soha senkit sérteni. A szeretet nem 
zárja ki az elvi eltéréseket, sőt kemény küzdelmeket sem. 

Suaviter in modo, fortiter in re. Urak! Eddig for-
dítva jártak el! 

Elmúltak a nagyváradi disputa napjai, hála Isten-
nek; nem kívánjuk a Prot. Egylettel megindult theolo-
giai harczokat sem felújítani, nem sok hasznunk lenne 
belőle. 

Igen, mi fájlaljuk a széthúzást, de nem úgy gon-
doljuk megszüntethetőnek, hogy theologiai felfogásunkat 
összevegyítjük azokéval, a kik más egyház hívei és mun-
kásai és vendégszerepelni, doktoravatni eljárunk egymás 
egyetemére, hanem úgy, hogy külön állásunkat megtartva 
s ezáltal a határvillongásokat elkerülve, egymás mellett 
küzdünk társadalmi s politikai téren közös érdekünkért. 
Én nem nagylelkűsködtem, viszont máskor nem szűkkel)-



lűsködtem, s a 48-as liberális törvények kölcsönösséget 
és viszonosságot megállapító rendelkezéseit nem hagy-
tam ti gyeimen kívül, mikor azt írtam, hogy „ha ki tudják 
küzdeni maguknak az unitáriusok a theologiai fakultást 
valamelyik egyetemen — tegyék, az állam liberalizmusa 
természetszerűen más, mint az egyházaké". Ez utolsó 
mondatban boune van annak az elismerése, hogy a libe-
rális állam a kölcsönösség és viszonosság elvét gyako-
rolhatja törvényes rendelkezésének megfelelően. Hogy 
küzdelmükbe kerülne az unitáriusoknak, kétségtelen joguk 
érvényesítése, előre látható; de debreczeni mintára alapjaik 
felhasználásával joguk van theologiai fakultást köve-
telniök. 

A mit az állam elmulasztott, ne -kívánják, hogy a 
ref. theol. fakultás hozza helyre elvi hűtlenség árán. 

Egyébként az 1870-es években már szó volt arról, 
hogy a pesti egyetemen a bevett vallásfelekezetek az 
egyenlőség és viszonosság elvének, illetőleg törvényének 
megfelelően theol. fakultást kapjanak. 

A filozófiai kar, bár elismerte, hogy a theologia 
tudomány, de következetlenül azt kívánta, hogy helyet 
ne kapjon az egyetemen. 

Greguss Ágoston a Pesti Naplóban mintegy pót-
javaslatként azt ajánlotta, hogy állítson fel az állam a 
négykarú egyetem mellé egy theol. egyetemet négy kar-
ral, a négy bevett vallásnak megfelelően. 

Ennek a javaslatnak csak az volt a hibája, hogy 
külön, theol. egyetemet akart. Most, ügy látszik, nem egy 
középponti egyetemen, de mégis egyetemen foglal helyeta 
különböző ker. egyházak theol. fakultása. Pesten a r. k., 
Debreczenben a ref. és Pozsonyban az ág. h. ev. theol. 
kar. Maradna a kolozsvári egyetem, a melyik eddig iga-
zában csonka, mert nincs theol. fakultása. 

Miért ne lehetne erdélyi speczialitás: egyetemet négy 
vagy öt theol. fakultással egyházi alapokból fenntartani, 
mert hogy onnét a r. katli. és ref. theologiát kizárni 
nem lehet, az vita tárgyát sem képezheti. Szóval, „ha 
ki tudják küzdeni — tegyék!" 

Békességre igyekezünk, de nem elvi álláspontunk 
feladásával, szeretetben akarunk élni, de nem egyházunk 
érdekének megtagadásával. Jó volna egyszer azt is meg-
értenünk, hogy nemcsak a liberális theologiai felfogás 
lehet tudományos, protestáns és keresztyéni, hanem a 
pozitív irányú, trinitárius is. 

Dr. Patay Pál. 

KRÓNIKA. 

A Zoványi-ügy aktái. II. 

A mint várható^is volt. Zoványi védelmére az a 
lap kelt, a mely hozzá a legközelebb áll. Ezt a jelensé-
get mindjárt figyelmébe is ajánljuk a „Debreczeni Prot. 
Lap"-nak, a melyben K. B. az „illetéktelen elemek" 
iránt érdeklődött. A „Világ" ugyanis január 18-iki szá-
mában a következőket í r ja : 

„Új Zovániji-hajsza. Zoványi Jenő. a debreczeni 
ref. hittudományi kar dékánja Debreczenben „Az evan-
géliumi protestántizmus egysége a reformáczió különböző 
irányaiban" czímmel az első debreczeni theologiai dok-
toravatás alkalmával előadást tartott. Egy egyházi lap 
referense nagy megbotránkozással azt hallotta ki ebből 
az előadásból, hogy Zoványi Kálvin tanait kárhozato-
saknak jelentette ki, az Ujtestamentumról pedig azt mon-
dotta, hogy az mithológia. Zoványi ugyan ezzel a tudó-
sítással szemben kijelentette, hogy sem az egyik, sem 
a másik mondást meg nem koczkáztatta, mert Zoványi 
sokkal komolyabb tudós, mintsem hogy ilyen helyt nem 
álló ítéletekkel dobálódzék. A budapesti ortodox kálvi-
nisták egyik vezérének, dr. Sebestyén Jenőnek azonban 
a tendencziózus tudósítás elég volt arra, hogy nagy czik-
ket írjon az esetről, Zoványit Masarykkal hasonlítsa ösz-
sze, eljárását az egyház elárulásának minősítse s felhívja 
a tiszántúli egyházkerület püspökét, dr. Baltazár Dezsőt, 
hogy védje meg a kálvinizmust és a keresztyénséget és 
az önmagáról megfeledkezett tanár ellen haladéktalanul 
tegye meg a megtorló lépéseket. Az eretneküldözésben 
felette buzgólkodó Saulus egy kissé korán és némi alap 
nélkül szalad neki a néhány éve oly igaztalanul meg-
hurczolt komoly és érdemes tudós professzor Zoványinak. 
Zoványi ugyanis nem mondta és nem követte el azt a 
hűtlenséget, a miből most kötelet akarnak fonni a nya-
kára, Az azonban fölötte jellemző, hogy az eretneküldöző 
hevet a magyar kálvinista egyházban még a világháború 
hatalmas érvágása sem csillapította. Irígylésreméltó jó 
dolga lehet a pesti professzorok egynémelyikének, hogy 
ilyen külön hadjáratok inszczenálására is ráér . . . " 

Erre a közleményre Zoványi a Világ felelős szer-
kesztőjéhez intézett következő meleg elvtársi hangú levél-
ben válaszolt: 

„Kedves Barátom ! Hálásan köszönöm, hogy újólag 
védelmemre kelt lapod. De mégis arra kérlek, ne tulaj-
doníts semmi fontosságot az egész Sebestyén-féle szél-
malomharcznak. A ki azt képzeli, hogy egy állami egye-
temnek a király által kinevezett professzora ellen egy 
püspök megtorló intézkedéseket tehet s a ki úgy tartja, 
hogy egy a tanszabadság alapján létesített egyetem tanára 
nem jogosult kifejteni sa meggyőződését, akár én a ma-
gamét, akár egy másik, esetleg még azokat is, a miket 
ő vagy hozzám hasonló czimborája reám fog: annak 
komolyan nem vehető számba semminémű idétlenkedése. 
Én sem állok vele szóba, annál is kevésbbé, mivel hecz-
czelődései közben rendszerint hadilábra helyezkedik a 
tényekkel s ha rápirítnak önkéntes tévedéseiért, akkor 
meg új valótlansággal iparkodik elfeledtetni az előbbie-
ket. Biztosítalak azonban, hogy a karaván ő miatta bizony 
meg nem áll. Szeretettel maradok igaz barátod: Debre-
czen, január 19. Dr. Zoványi Jenő m. kir. tudomány-
egyetemi nyilv. r. tanár." 

Nem nagyon kell Sherlock Holniesuak lenni ahhoz, 
hogy megállapítsuk, miszerint a „Világ" czikkének szer-
zőségét ne a szerkesztőségben, hanem az egyházi stílus-
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ban jártas Zoványi-barátok között keressük és talán 
azok között, a kik „a pestiek"-nek nevezik a budapes-
tieket. A kéz ugyanis Ézsaué, de a hang Jákobé volt. 
A „Világ"# czikkére nincs válaszunk. Elvégre az író is 
nagyon jól tudja, hogy dr. Sebestyén Jenő kérdéses czik-
két még Zoványi czáfolata előtt írta meg s azt is nagyon 
jól tudja, hogy a „Lelkészegyesület" czikkírója pedig 
állítását továbbra is fenntartja Zoványival szemben. Ter-
mészetes, hogy a -„Világ" olvasói előtt ez utóbbi tényt 
már tanácsos volt elhallgatni. 

Zoványinak azonban egy elvi kérdésben már vála-
szolunk. A stílusa már nem új előttünk és szelleméhez 
és múltjához méltó. Erre nincs is szavunk, de arra az 
állítására van, hogy ellene, mint állami tanár ellen egy 
püspök megtorló intézkedéseket nem tehet. Ezzel szem-
ben csak egyszerűen utalunk az I. egyházi t.--cz. 137. 
§-ra, a hol az olvasható, hogy . állami. . . közintéze-
teknél működő lelkészek azok, a kik a nevezett köz-
intézeteknél alkalmaztatnak s egyházi és vallási tényke-
désükben azon egyházmegye és egyházkerület hatósága 
alatt állanak, a melyhez az a polgári község tartozik, 
a hová az illető köziniézet tartozik..."' Reméljük, hogy 
Zoványi sem meri tagadni azt, hogy 1. minden ref. lel-
készjellegű egyén, a meddig lelkészjellege fennáll, ref. 
egyházi, hatóság alatt is áll Magyarországon 4 2. a deb-
reczeni áll. egyetem ref. theol. fakultásának tanárai csak 
ref. lelkészjellegű egyének lehetnek ; 3. munkájuk, a pap-
képzés, ref. egyházi és vallási ténykedés is egyszersmind, 
következőleg 4. egyházi és vallási ténykedésükben to-
vábbra is egyházi fennhatóság alatt állanak s bármikor 
egyházi úton is felelősségre vonhatók. 

Itt említjük fel, mert az ügy aktáihoz is tartozik, 
azt, hogy Kim Béla megczáfolja a „Sárospataki Ref. 
Lapok" nyomán közölt ama hírünket, hogy ő tüntetőleg 
otthagyta volna Zoványi felolvasását. Szóval otthagyta, 
de nem tüntetőleg. 

A másik érdekes akta a Sárospataki Ref. Lapok 
nagyon szellemes, találó és komoly megjegyzése a Zo-
ványi-esettel kapcsolatban, a mikor többek között azt 
írja, hogy úgy látszik, a debreczeniek most kezdik le-
szedni annak a korlátlan gondolat- és lelkiismereti sza-
badságnak gyümölcseit, a melyet annak idején Patakkal 
szemben annyira védelmeztek. 

Egyébként közfeltűnést kelt a debreczeni lapok s 
főleg a Debreczeni Prot. Lap, az egyházkerület hivata-
los lapjának tendencziózus hallgatása a Zovánvi-üggyel 
kapcsolatban. Mi itt a vezérmotívum ? Csak nem a Zová-
nyi és a mögötte álló hamis tanszabadság elmélete által 
félrevezetett, jóhiszemű, de libertinus sajtótól, vagy in-
kább „kedves barátai "-tói való félelem? Miért nem köz-
lik hát azt a felolvasást, ha mindkét fél fenntartja állí-
tását, hogy tisztán láthatnánk, bár a Lelkészegyesület 
tudósításában egy perczig sem kételkedünk? Hiszen a 
debreczeni egyházi lap.ok egyébként bámulatos fürgesé-
get tanúsítanak kedves embereik és nagyjaik védelme-
zésében. A mikor pl. Ady Endrét merték bírálni, külön 

tárcza méltatta hithűségét. A mikor a szabadkőművesek-
ről emlékezünk, a védősorok és a megjegyzések rögtön 
napvilágot látnak. Miért épen most a hallgatás ? Ki fejti 
meg? Bizonyára Zoványi mester, a ki az egyháztörté-
nelmi dugárút szállító karaván élén halad. 

IRODALOM. 1 

A Keresztyén Lelkipásztor ez évi első száma 
Nyáry Pál pécsi ref. lelkész szerkesztésében a következő 
tartalommal jelent meg: Az egyetlen megoldás. Ny. P. 
— Betegágyak mellett. V. K. — Növény és épület. Dis-
cipulus. — Az önvizsgálat perczeire. Lohmann Ernő. — 
Keresztelő János kételyei. Discipulus. — Az élet ország-
útjáról. — Beszédvázlatak. — Vasárnapi iskola. — Iro-
dalom. — Szerkesztői üzenetek. — Üdvözülhet-e a lelki-
pásztor ? Dietrich Vorwerk. Ford. Wallrabenstein Jakab. 
— Jöjj Jézushoz! Ének hangjegyekkel. Mellékleten. — 
Életnek vize. Előfizetési ára egész évre 10 K. 

Az Igehirdető egyházi beszédek gyűjteménye. Ki-
adják : Révész János ev. lelkész és Soltész Elemér ref.. 
lelkész szerkesztők. A februári füzet tartalma: Kund. 
Sámuel: A nyomorúságok idején. — Szűcs József: Az 
ég madarai. — Beyer Fülöp: Jézus Krisztus a boldog-
ság alapja. — Dr. Tóth Lajos: Az odaadó munkálkodás 
boldogsága. — Kiss Samu: Jézus megkísértése. — Sol-
tész Elemér : Hogyan elégítsük meg az éhező sokaságot ? 
Előfizetési ára: Egész évre 14 K. 

Az Estharangszó legutóbbi, januári számában ol-
vassuk az érdekes közleményt, hogy a szerkesztő, Orth 
Ambrusné, a ki a lapot oly nagy odaadással és áldo-
zatkészséggel szerkeszti, minden hó 1-én és 15-én d. u. 
4—6 óra között lakásán (Fő-utcza 23.) szerkesztőségi 
órát tart; akkor otthon van mindazok számára, a kik meg-
ismerkedni, eszmét cserélni, tanácsot kérni, vagy adni 
kívánnak. 

Virradat czímen új radikális függetlenségi irányú, 
hetenként kétszer megjelenő lap indult meg Szakács 
Andor szerkesztésében. A programmban hangsúlyozzák 
a publiczisztikai, irodalmi czéljaink megújhodásának 
szükségességét, a radikális, magyar nép érdekét szolgáló 
birtokpolitikát. 

EGYHÁZ. 
Nyugalomba vonulás. Bognár Endre, a lovászpatonai 

ev. egyház kiváló lelkésze, a dunántúli egyházkerület volt 
főjegyzője, az Egyetemes Gyámintézet lelkésze, hosszú és 
hűséges szolgálat után nyugalomba vonult. A lovászpa-
tonai magyarnyelvű ősrégi gyülekezet Szalay Mihály gyé-
kényesi lelkész jelölése mellett foglalt állást. 

Új tábori lelkész. Herczegh József budai ref. s. 
lelkészt tábori lelkészi szolgálatra hívták be. 

Segédlelkészelhelyezés. Püspökünk Árokháty Bélát 
és Füle Józsefet Budapestre (előbbit katechetának, utób-
bit Budára), Jóba Ferenczet Abonyba, Szabó Gyulát Bács-
feketehegyre, Kuti Lajost Kazsakra, Benedek Lászlót 
3alatonendrédre, Szurmó Lászlót Ócsára rendelte s. lel-
készekül. 

A soroksár péteri-i református egyház építendő 
temploma javára 1918. évi február hó 3-án délután 5 
órakor a Szalay-féle helyiségben a budapesti ref. pap-
növendékek közreműködésével háborús-estélyt rendez. 
Műsor': Kvartett karének. Szaval Székv Endre. Hegedűl 



Gál I., harmóniumon kíséri Kutassy Gyula. Gyóni Géza. 
Felolvassa Szatmáry Albert. Kvartett karének. Álom a 
sátorban. Melodráma. (Árpkháty zenéje.) Szatmáry A., 
kíséri Gál I. Szóló-ének. Énekli Balogh Sárika. Monolog. 
Részlet a „Stabat Mater "-bői, Harmóniumon előadja Gál 
I. Kvartett karének. 

A vakok köszönete. Már több ízben megemlékez-
tünk arról, hogy a vakok Hermina-úti intézetének nagy-
termében gyakran tartunk istentiszteleteket a református 
vallásúak számára. Nagy örömmel és hálával hallgatják 
az Igét, de hála közönségünk áldozatkészségének, most 
már van kezükben az írott Igéből is valami. Az intézet-
ben lévő reformátusok mindegyikének van egy-egy vakok 
számára nyomott evangéliuma. Karácsonyi ajándékul 
kaptak vegyesen a három első evangéliumból 1—1 pél-
dányt ; mindegyik jó vaskos kötet. A lap szerkesztőjéhez 
írt Picht-féle gépírásos levélben mondanak ezért köszö-
netet, a melyből idézzük a következőket: „. . . Köszöne-
tet mondunk, hogy mihozzánk is eljutott az evangélium 
szent világossága és érezzük, hogy ha az Ur Szent Igé-
jét olvashatjuk, semmit sem vesztettünk szemünk vilá-
gával. Áldassék érte a kegyelmes Isten nagy neve!" 
Mondjuk reá: Amen! és ne feledkezzünk meg a vakok-
ról. Van már egy, a legszebb zsoltárainkat és dicsére-
teinket magukba foglaló kis énekeskönyvünk is, de még 
sok szép építő iratot, könyvet is szeretnénk kiadni szá-
mukra, hiszen sokan vannak közöttük olyanok, a kik 
csodálatosan mély lelkiéletet élnek és annyira vágynak 
a lélek eledele után. Ne feledkezzünk meg róluk! 

Debreczeni képviselöjelölés. Minden kommentár 
nélkül közöljük a Debr. Prot. Lap idevonatkozó czikkét, a 
mely élénken illusztrálja a kálvinista öntudat ottani ha-
nyatlását. „Debreczen város első kerületének képviselő-
jéül a függetlenségi párt intéző-bizottsága Buza Barna 
ügyvédet s hírlapírót jelölte, kit, mivel ebben a ke-
rületben a függetlenségi párt óriási túlsúlyban van, bizo-
nyosan meg is választanak. Azt reméltük, hogy lesz olyan 
kálvinista magyar itt Debreczenben vagy környékén, a 
kit méltónak találnak a Tüdős János és Thaly Kálmán 
utódává tenni. Érdekes — vagy tán hogy szomorú —, 
hogy a kálvinista Róma három képviselője közül most 
már egy sem lesz református. A II. kerületből ugyanis 
zsidó, a Ilt-ból lutheránus a képviselő. Hát a független-
ségi pártnak már nem volnának olyan református vallású 
tagjai, a kik méltók az országgyűlési képviselőségre ? 
Vagy a kálvinista Róma annyira nem törődik már a re-
formátus egyházzal, hogy most, a nagyjelentőségű egy-
házpolitikai reformok idején sem gondol arra, hogy leg-
alább egy református képviselője legyen ? Vagy szoboszlói 
ész diktál a függetlenségi pártban, hogy: ha Szoboszló-
nak jó volt Polónyi Géza, Debreczennek is jó lesz Buza 
Barna? kzt halljuk egyébiránt, e. csaknem tiszta refor-
mátusokból álló I. kerület polgárai kifejezetten követel-
ték, hogy református jelöltet kapjanak. Ha ez igaz. elég 
nem szép annak, vagy azoknak az eljárása, kik a jelölt 

vallása tekintetében tévedésben tartották a jelölő gyüle-
kezetet. 

Lelkészképesítö vizsgák. Január 29. és 30-án vol-
tak kerületünkben a lelkészképesítő vizsgák. A második 
vizsgát sikerrel telték le: Benedek László kazsoki h. lel-
kész, Fiers Elek, Szövetségünk utazó titkára. Az első 
képesítő vizsgát sikerrel tették le: Árokháty Béla, Füle 
József, Jóba Ferencz, Szabó Gyula végzett theologusok. 

A LorántfFy Zsuzsanna-Egyesület a jövő hó fo-
lyamán ünnepli fennállásának 25 éves fordulóját. Az 
Egyesület körében február és márczius havában belmisz-
sziói tanfolyam, lesz a nők számára. Részletes programm-
ját közöljük. íme, ismét egy lépés előre. 

ISKOLA. 
Az eperjesi ev. theol. akadémia az újszövetségi 

tanszékre báró Podmaniczky Pál felsőszeli-i ev. lelkészt 
hívta meg egyelőre rendkívüli tanárul. 

Tlieologiai akadémiák egyesítése. Az ev. egyete-
mes gyűlés kimondotta a pozsonyi és soproni theol. aka-
démiák egyesítését. Az egyesített akadémiák székhelye 
Pozsony lesz. Az evangélikusok, mint ezt már többízben 
megírtuk, az egyesítés által reményük könnyebben elérni 
azt a jogos törekvésüket, hogy a pozsonyi egyetemmel 
kapcsolatos theol. fakultásuk legyen. Egyelőre azt a ked-
vezményt óhajtják megszerezni az ottani hallgatók szá-
mára, a minőt a mieink élveznek itt Budapesten, t. i. 
hogy a bölcsészeti kar előadásait hallgathatják heti 10 
órán és ezzel féléveiknek beszámításával vizsgázhatnak 
és doktorátust szerezhetnak. Ennek az egyesítésnek 
egyik előzménye az, hogy a pozsnyi theol. bizottság a 
nyugalombavonult dr. Masznyik Endre tanszékére Pröhle 
Károly soproni theol. tanárt hívta meg. Természetes, 
hogy a soproni ev. egyház és a soproni főiskolához rat 
gaszkodók majd minden követ megmozgatnak a terveze-t 
és elvben kimondott egyesülés meggátlására. Előzőleg 
arról is volt szó, hogy Sopronban egy theol. szeminári-
umot létesítenek a távozó akadémia helyett. 

GYÁSZROVAT. 
Balla Károly fogarasi ref. lelkész, a kit a romá-

nok túszul hurczoltak el visszavonulásuk alkalmával, 
fogságban szerzett betegsége folytán 56 éves korában 
elhunyt. 

Vargha Lajos, az alsónémedi-i ref. egyház 44 éven 
át volt buzgó rektortanítója m. hó 6-án meghalt. 

Wellhausen Gyula, a szélső bibliai kritikának egyik 
nagymestere, Göttingenben január 7-én meghalt 1844-ben 
született. A keleti nyelvek tanára volt Greifswaldban, 
Halléban, Marburgban és 1892 óta Göttingenben. 

Wejsz Bernharci a berlini egyetemen az újszövet-
ségi tudományok volt kiváló tanára, titkos tanácsos, 91 
éves korában meghalt. 



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

H. I. K—a. Még nem jelent nfeg. Ha megkapjuk, azonnal 
küldjük. — B—y L—ó Sz—a. A lapot küldetjük. Örömmel vesszük 
szíves ígéreted teljesítését! —R. K. K—a. Utánajárunk. Szíves 
üdvözlet! 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

Az Országos Református Lelkészegyesület 400 
korona pályadíjat tűz ki i f júság vagy felnőttek számára 
írt színdarabra. Tárgyát a költő szabadon választhatja, 
fő, hogy műve önálló, művészi becsű, nemes nyelvezetű, 
az egyszerű nép által is érthető, annak vallásos és egy-
házias érzését erősítő mű legyen, mely előadás jelmezek 
és díszletek tekintetében falusi népünket nem állítja le-
hetetlen, megoldhatatlan problémák elé. A nyertes mű 
kiadási és előadási joga egyesületünké. Jeligés levél-
kével ellátott pályaművek az 0 . R. L. E. Elnökségéhez 
(dr. Baltazár Dezső püspök Debreczen) küldendők 1918 
november hó 30-ig. Csikesz Sándor, az 0 . R. L. E. ü. 
v. titkára. 

PÁLYÁZAT. 

Pályázat. 
Az erzsébetfalvai ref. egyház pályázatot hirdet ének-

vezéri állásra. 
F ize tése : 200Q kor., havonként előre fizetve. Ter-

mészetbeni lakás. 5 -ízben háromévenként 200 — 200 kor. 
korpótlék és stóla. 

Köte lessége: Enekvezetés harmoniiinikísérettel. 
Hitoktatás heti 12 órában. Egyházi adókönyveléssel kap-
csolatos írásbeli munkák. 

A megválasztott a lelkészi nyugdíjintézetnél nyug-
díjjogosultsággal bír. 

Az állás a választást követő egy hónap múlva el-
foglalandó. 

A kérvények beadásának határ ideje 1918 feb-
ruár 28. 

Erzsébetfalva, 1918 január 25. 
Szinok Zoltán, 

lelkész. 

HIRDETESEK. 

I f j ú s á g i s z í n j á t é k o k . 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven irt" hatásos alkalmi színdarabok : Márczius 
15, Á szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Talpra magyar! A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója. Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12'50, tíz színdarab í), öt színdarab 5 K, bér-
mentes, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi: 

Pásztor József Budapest I., 
Fehérvári-út 35. szám 

Űj toronyórák készletben raktá-
ron ; toronyha-

w _ . rangokat pótló 
aczélharang-korongokat jótállással szállít és beállít 

Müller János toronyóra-gyára 
Budapest VII., TöKöly-út 52. S a ^ t t 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

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

és különféle ruhákat. 

TEXAS KÉZIDARÁLÚ 
A TEXAS gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát tnegöröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 42 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

K a p h a t ó : Király Alajos utóda 
i / s p á s V Q Á I i n n O CZÉ6NÉL BUDAPEST, Vl„ 
6\In#ILI uAllUUn FELSŐ ERDOSOR-UTCZA 6 , 

I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Halfay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.S0 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Ratfay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ara kötve . . . K 4. 
Bénnentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset ós oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak ós leányok számára. 

írta Sántha Károly. Ara vászonkötésben . . . K tí.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
Irta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ara vászon-

kötésben K 3.— 
Bénnentes küldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla, Ára vászonkötésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 
PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben . . . K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megjelent eddig 46 kötet. 

Megrendelhetők Hornyáoszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. kerület , Akadémia-u tcza 4. szám. 



Ú j K ö n y v e K , 
Bitay Béla: A mennyek országa titkairól . . . K 2 — 
Boehmer H.: Luther im Licbto der neueren For-

schung M 4 30 
Below G.: Die Ursachen der Reformation . . . M (>— 
Czakó Ambró : A protestantizmus szelleme . . K 8'— 
Daxer G.: Die Auferstehung M 120 
Fiebig Pau l : Weltausckauungsfragen 2. Aufl. . M —'90 
Frenssen Gustav : Die Brüder. Eine Erzáhiung M 5"— 
Goltz Ed.: Grundfragen der prakt. Theologie . M (V— 
Gunkel Hermann: Die Propheten M 2 — 
Grimm E.: Die Ethik Jesu M <> — 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. liéformatoren . M — 50 
Mlehaelis Ottó : Protestantisches Mártyrerbuch . M 3.— 
Nagy La jos : Felek és prófécziák K 2 40 
Niebergal l : Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . . M 340 

kötve . . M 4-20 
Podmaniezky Pál báró: A keresztyén istentisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve K 1"50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . K 1 50 
Ráez Kálmán: Miért is vagyok én keresztyén . K (»•— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések K 12-— 
Schriften d. Neuen Testaments. 8 félkötetben fűzve M 18'— 

4 kötetben kötve M 25 20 
Sebestyén J enő : Nietzsche és Kálvin. Etikai 

tanulmány ' . . . K 3 — 
„Theologlai Szaklap és Könyvújság" m e g j e l e n i k h a v o n t a . E l ő f i z e t é s i á r a 
egy é v r e 16 K, s e g ó d l e l k é s z e k n e k é s t h e o l o g u s o k n a k c s a k l o K . — 

F e n t i k ö n y v e k r é s z l e t f i z e t é s r e i s k a p h a t ó k : 

Scholtz TestvéreK tt 
Budapest, IX., Ferencz-Körűt 19-21 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
A l a p í t t a t o t t 1 9 0 0 - b a n . I g a z g a t ó s á g : 

Budapest , Kálv in- tér 10.* saját s zékházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös fellélelek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított lagok. dí jarányukban 
részesülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes *helvén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgát az igazgatóság. 

A szövetkezet'biztosítékai 1916. XII.'31-én: 
Alaptőke . . 
Tartalékok . . , . . . . . . * 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 

2.550,400 — K 
6.753,519-68 K 

9.054,092-46 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban több mint 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban több mint 

Biziosított tagjainak fénnállása óta 
kifizetett életkárokban több mint 

Biztosított érték tűzben 1916. évben 
több mint 

Biztosított érték jégben 1916. évben 
több mint 

Életüzlet állománya több mint . . 

18.358,012-14 K 

20.000,000-— K 

10.000,000-— K 

1.000,000- K 

1200.000,000-— K 

95.000,000-— K 
21.000,000— 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.-tói 1000 
kor.-ig ter jedő temetési segély biztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegves-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. ' 

Ú j d o n s á g o k ! 
Bay József: A világháború em-
lékére. Egyházi beszédek 2.50 K 
Ravasz László dr.: Látások 
könyve. Beszédek, elmélkedé-
sek 12.— K 
Líc. Rácz Káímán: Miért is va-
gyok én keresztyén? . 6.— K 
Csekme Ferencz: A szárnyas-
kerék diadala, vagy a vasút, mint 
népnevelő . . . . . 2.— K 
Csefeme Ferencz: Képek a pa-
rókhíáról. Rajzok és életképek. 
I. kötet 2.50 K 

II. kötet 2.50 K 
Háborús feljegyzések a görgényi 
református egyházmegyének az 
1916, évi oláh betöréskor mene-
kült egyházairól . . . 5.— K 

Kaphatók Hegedűs é s Sándor 
p r o t e s t á n s irodalmi n a U v o „ 7 
k ö n y v k i a d ó h i v a t a l á b a n C U I C L C I 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 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 1550 
szövetkezet tartozik 78 mill ió korona 
évi áruforgalommal. 



H A R M O N I U M O K 
A gyönyörű hang, melyet i világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekmüveket bocsátja ki 

az ország legnagyobb 

h a n g s z e r g y á r a 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASS 
csász. és Királyi udvari szállító, a 
javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert kiváló 
minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. JanerőKneK Ked-
vezmény. Árjegyzék a kívánt hangszerről ingyen küldetik. 
Legrégibb czég. Alapíttatott 1770 

Ullstein 
szabásminták 
átalakítások-
hoz is. Állan-
dóan 2500 mo-
dell raktáron. 

Nagy választék sö-
tétkék, f e k e t e és 
d i v a t k e l m é k b e n , 
tiszta g y a p j ú b ó l . 
Próbaszabásmintákat 

ingyen és bérmentve 
küldök. 

cs. é s kir. 
udv. szál l í tó Stern József 

Budapest, IV., Kálvin-tér 1. 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT" 

IRODALMI ÚJDONSÁGOK! -4 

Óy seregeknek Istene! Egyh. közöns. ünnepi és szertartási beszédek és imád-
ságok háború idején. Irta Szombati-Szabó István . . . . . . . . . K 3.50 

Az Úr gondot visel. 3 elbeszélés. Irta Csűrös István . . . . . . . . . K 1.50 
Kispál András menekülése. Elbeszélés. Irta Csűrös István . . . . . . . K —.40 
Szász Ágnes naplója. Irta Pílder Mária . . . . . . . . . . . . . K 6.— 
Egyháznagyok a magyar középkorból. Irta Fraknóí Vilmos. (Elet kiadása) . K 7.— 
Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. Irta Ravasz László . . . . . . K 12.— 
Reformáció és demokrácia. Irta Takaró Géza . . . . . . . . . . . K —.50 
A mennyekországa titkairól. Irta Bítay Béla . . . . . . . . . . . K 3.— 
Philosophiai szótár. Szerkesztette Enyvári Jenő . . . . . . . . . . . K 3.20 
Leveíek a magyar nemzethez. Irta Altenburger Gyula . . . . . . . . K 5.— 

K E R E S E T T K Ö N Y V E K ! 
Az éíet művészete. Irta F. W. Foerster, kötve . . . 
Iskola és feliem. Irta F. W. Foerster . . . . . 

Portóra 10% felárt KéreK. 

K 7.— 
K 7.20 

KAPHATÓ KÓKAI LAJOS KONYVKIADOHIVATALÁBAN 
Budapest, IV., Ramermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKPTKN. 6 7 8 1 7 . 
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PROTESTÁNS 

EGYHÁZI®! SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : 
IX., R á d n y - u t c z a 28, a h o v á 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
B1LKEI PAP ISTVÁN. 

T á r s s z e r k e s z t ő : 
Kováts István dr. 
Kelső munkatársak : 

Marjay Károly, Murák özy Gyula , P a t a y Pál dr., 
Sebes tyén Jenő dr. é s Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 24 kor., félévre: 12 kor., 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évr« 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérezikk: Készülődések, p. — Krónika. „Önkéntes tévedés ?" — Az ár ellen! — Fővárosi tanárok, tanítók moz-
mozgalma. — Belföld: A Bethlen-nyomda r. t. alakuló közgyűlése. E. — A református Saitóegyesiilet alakuló köz-
gyűlése. K. — Külföld. — A mi ügyünk : Harmadik téli konferencziánk. K. I. — Irodalom. — Egyház. — 
Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

KESZÜLODESEK. 
Nagy események történtek az elmnlt héten a politika1 

élet terén. A napi politikai kérdésekkel nem foglalkoz-
hatunk, de azért számot kell és lehet adnunk arról, hogy 
mennyiben érintik egyházunk helyzetét, jövőjét a körü-
löttünk lefolyó nagyjelentőségű mozgalmak és készülő-
dések. A múlt hét jelszava volt: tömörülni, egyesülni 
közelgő veszedelmek ellen. Észak felől, hangzik fel min-
denünnen, most is gőzhenger közeleg felénk. Nem olyan, 
a minővel a háború kezdetén és folyamán rémítettek 
bennünket az ellenséges táborokból. Másforma harczi 
eszközök indultak most onnan útra, a hol ezekben a na-
pokban az anarchia es szétziillés szellemei végzik, mint 
napról napra olvassuk, romboló munkájukat. 

Ezekkel a veszedelmekkel szemben hangzott fel a 
jelszó : egyesülni, tömörülni a jogrend, jövendőnk és az 
igazi, nemzeti fennmaradásunkat biztosító szent béke ér-
dekében. 

Hogy ez miként történt, hogy hogyan szűntek meg 
régi pártnevek és keretek, hogyan alakultak újak, milyen 
kilátásokkal, feltevésekkel indulnak ezek bele a jövő 
nagy küzdelmeibe, mindezekről a napisajtó orgánumai 
bőséges tudósításokat adtak. Itt csak arra mutatunk reá, 
hogy valami dübörög a lábunk alatt ós úgy érezzük, 
hogy igazuk volt mindazoknak, a kik akkor talán más 
értelemben, de hirdették mindjárt a háború kezdetén, 
hogy ilyen nagy, soha nem látott világégés nem múlhat 
el mélyreható változások nélkül az egyes emberek, a né-
pek belső életét és a nemzetközi viszonyok jövő alaku-
lását illetőleg. 

És mint a háború kezdetén lapunkban is több íz-
ben felmerült az önvizsgálatra késztető kérdés: fel va-
gyunk-e kellőkép készülve a nagy döntő háborúra, úgy 
ez a kérdés most sem állhat tőlünk távol: készen va-
gyunk-e azokra a küzdelmekre, a melyek ezután várnak 
reánk'? És bizonyára emlékeznek olvasóink közül többen 
arra, hogy ezt a kérdést akkor főleg magunkra, a mi 

református egyházunkra, ennek társadalmára nézve állí-
tottuk fel. Most is, a nagy politikai akcziók közepette 
bennünket ez a probléma szorongat: hogyan, milyen ké-
születtel megyünk a jövőbe, a mely most olyan rejtelmes 
lehetőségek árnyalatait hordozza fátyolos arczán. 

Mert, úgy-e, nem kell mondanunk, hogy odaát a két 
nagy, egymással merőben ellentétes táborban ugyancsak 
készülődnek. Mindkettőben újult erővel folyik, erősbödik a 
szervezkedés nagy munkája. Az egyikről, a minden most 
fennálló rend és intézmény ellenségéről most nem szólva, 
íme a napokban egyesült a róni. katholikusok táborában 
lévő két csoport, a néppárt és az országos keresztény szo-
cziálista párt a „keresztény szocziális néppárt" zászlaja 
alatt. A kettőnek törzse egy, mint az egyesülést méltatok 
mondják, t. i. a keresztény politika. A pártnak három alap-
elve van: 1. A keresztény világnézetből folyó elveknek 
a vallási, politikai, kulturális, gazdasági és szocziális 
élet minden terén való érvényesítése; 2. hazánk törté-
neti jellegének és egységének megóvása és a pragma-
tika szankczió által létrejött kapcsolat és a belőle folyó 
kötelességek szemmeltartása mellett nemzeti életünk tel-
jességének kiépítése ; 3. ezen keresztény és nemzeti ala-
pon szocziális és gazgasági életünknek időszerű refor-
mokkal való fejlesztése. 

Tetszetős elvek, a melyek közül az első és az utolsó 
ad specziális „keresztény" jelleget az egyésült párt pro-
grammjának, a melyet minden keresztyén is elfogadhat. 

Nem szándékozunk most e szépen hangzó pro-
grammnak jelentőségével és várható hatásaival foglal-
kozni, csak annak a dolognak nagy horderejére muta-
tunk reá, hogy íme, a r. katholikusok körében történnek 
készülődések a jöhető meglepetések és támadások ellen. 
Mert a lelkek megnyerése czéljából nemcsak jóhangzású 
progranun szerkesztéséről gondoskodtak, hanem a mi 
ennél még fontosabb, nem feledkeznek meg a győzelmet 
elősegítő modern eszközökről, fegyverzetről. Hogy csak 
egyet említsünk, most szervezkedik a „Központi Sajtó-
vállalat Részvénytársaság", a melynek czélja, hogy.leg-

Adakozzunk a református sajtóalapra! 



alább három milliót összehozzon egy hatalmas keresz-
tény sajtó megteremtésére. íme az új fegyver a fenti 
elvek diadalra juttatása érdekében, a melyeknek fogla-
lata és valódi czélja a r. katholiczizmus erősbítése az 
egész vonalon, minden rajta kívül eső szervezet ellen. 
A r. kath. egyház készülődik és nagyon is ki akarja 
venni részét az új alakulásokkal, szocziális fejlődéssel, 
kibontakozásokkal szemben. 

Hát mi hogyan készülődjünk ?! A figyelmes olvasó 
megláthatja, hogy mostani koriferencziánkon is únos ún-
talan felvetődött ez a kérdés. Felmerült most is az a 
kérdés: szervezkedjünk-e mi is valami külön pártba s 
így menjünk a jövő küzdelmeibe? A felelet a többség ré-
széről most is a „nem" volt. De abban igenis mind-
nyájan megegyeztünk, hogy a mi készülődésünknek 
most elsősorban a belső egyesülésben, erőgyűjtésben, 
az elidegenült és hideg lelkek megnyerésére és áttüze-
sítésére alkalmas eszközök beállításában és sorakoz-
tatásában kell állnia. Hogy erre nézve a közelmúlt 
napokban is történtek nagyjelentőségű lépések, szervez-
kedések, azt e lap tudósításaiból is mindenki megtud-
hatja. Csak jönnének megfelelő segítések csak nyílná-
nak meg az erőforrások, a melyeket eddig a közöny, 
a nemtörődömség, az álszabadelvűség stb. jege tartott 
lekötve, akkor lehetne nekünk is egy hatalmas falan-
xunk a kapuknál álló ellenségekkel szemben. Kell-e 
mondani, hogy itt a 12-ik óra. Őrállók vigyázzatok, 
készülődjetek! p. 

KRÓNIKA. 
„ Önkéntes tévedés ?" 

Dr. Sebestyén Jenőnek tulajdonított ilyent dr. Zo-
ványi Jenő. Zoványi Helyreigazítását már közölte Lapunk. 
Lényege ez: „kijelentem, hogy engem a tiszántúli egy-
házkerület soha föl nem kért a lelkészvizsgáló biz. tag-
ságra". Sebestyén ezt a kérdést, tette fel utána : De miért 
nem kérték fel? Feleletet nem kapott. Valami útmuta-
tással szolgál a következő kis eset: Az egyetemes Tan-
ügyi Bizottság 1916 ápr. 13—15. napjain tartott ülésé-
nek jegyzőkönyvében a következőket olvassuk (32. 1.): 
A Felsőoktatási intézet vezetésére a „felsőoktatási tanács" 
van hivatva, melyet az egyh. ker. közgyűlés alakít meg. 
„A tagokul felkért vagy megválasztott (mindkét kifejezés 
használtatik) egyetemi tanárok névsora is közölve van, 
azzal a megjegyzéssel, hogy Zoványi Jenő a megbízást 
nem fogadta el." Sebestyén tévedett, de nem „önkénte-
sen", no. és nem is olyan nagyon nagyot! 

Az ár ellen. 
Sokan, a kik a jelenségek és események mögé 

egyáltalában nem látnak, nem tudják megérteni, miért 
van annyi polémia, vagy a mint ők kifejezik : „vesze-
kedés" a mi lapunkban. Higyjék el, mi sem örülünk 
neki, de a közélet bírálata, vagy épen irányítani akarása 
soha sem megy simán. A kik határozott elvek szerint 

járnak el, nem kerülhetik ki a megtámadtatást és a 
támadást sem. Ár ellen úszunk, legtöbb atyánkfia hittani 
téren öntudatosan vagy öntudatlanul hyperliberális, tár-
sadalmi s politikai téren pedig túlkonzervatív. Ott akar-
nak reformálni, a hol nem szükséges, vagy legalább 
olyan irányban nem, mint ők akarják, ott pedig, a hol 
szükség volna radikális reformra, azon a téren az 
egyéni érdekek miatt mereven elzárkóznak. Vannak, a 
kik hittani és más téren is radikálisok, ezek meg azt 
nem értik meg, hogy a kétirányú radikálizmus nincs 
szükségképen kölcsönhatással egymásra. A minden téren 
konzervatívok szintén nem értenek egyet velünk. A ve-
lünk ellentétes felfogású irányok szeretnék, ha csendben 
lennénk. Ha mégis bátorkodunk szólni, kész a naiv, vagy 
sokaknál nagyon is öntudatos bírálat: mindig veszeked-
nek. Nem, nem azt tesszük ; legszentebb meggyőződésünk 
szerint figyelemmel kísérjük egyháztársadalmi életünk 
jelenségeit és megtesszük megjegyzésünket rá. Péczely 
József egykori komáromi lelkész azt írta jeligéül folyó-
irata horniokára: Mindenkinek tetszeni lehetetlenség, — 
akarni bolondság! Mennyire igaza volt! 

A fővárosi tanárok, tanítók mozgalma. 
Nem kell hosszú bevezetés, sok magyarázat hozzá, 

hogy megértsük, miért indítottak mozgalmat a kultúra 
fővárosi napszámosai. Lehetetlen anyagi helyzetük miatt. 
A napilapok, köztük a B. H. különösen melegen felka-
rolta ügyüket. Magyarország nem Szahara. És ha, Isten 
ments, úgy volna, akkor is kellő közepén, Budapestnek 
meg kellene maradnia — oázisnak. Nagyon szép. igaz 
és okos mondás. Sikert kívánunk mi is szívünkből a 
fővárosi érdemes tanszemélyzetiiek- és megértő, meleg 
szívet a főváros ügyét intézőknek. De nem hallgathatunk 
el ezzel kapcsolatban valamit. A fényes főváros ref. egy-
házának is oázisnak kell lenni, vagy, a mint érdemes 
főgondnoka egyszer kifejezte, az ország vezető gyüleke-
zetének. A budapesti egyháznak is vannak tanárai, vagy. 
ha úgy tetszik, hitoktató lelkészei, a kiknek nincs me-
részebb vágyuk, csak annyi, hogy a fővárosi középisko-
lai tanárokkal egyforma fizetést kapjanak. Folyamodvá-
nyukban kérték is ezt az egyháztanácstól, a mint ők 
kifejezték: mint erkölcsi testülettől. Több a ref. egyház-
tanács, több a ref. egyház, mint erkölcsi testület, egye-
nesen valláserkölcsi testület, joga, de a kötelessége is 
legalább annyi, mint a fővárosé, ügy értesültünk, hogy 
a vallástanárok folyamodványát mellékelték a fővároshoz, 
a hitoktatási díjak felemelése tárgyában beadott kérvény-
hez. Bizonyára nem lesz szűkkeblű a főváros egyházunk 
azon lelkészeihez sem, a kik „talán" nem is méltányos 
elbánásban részesültek eddig. Baj volna, ha az „oázis-
ban" épen ők sínylődnének, ha a vezető gyülekezetben 
az ország összes lelkészeinél rosszabb anyagi helyzetben, 
a napnak terhét ők hordanák. A fővárosi tanárokkal 
való egyenlő elbánás az egyetlen kielégítő megoldás. 
Sikert kívánunk az ő folyamodványuknak, belátást, meg-
értő szívet az egyház vezetőinek. 



B E L F Ö L D . 

A Bethlen-nyomda r.-t. alakuló közgyűlése. 
Harmadik téli konferencziánkkal kapcsolatban, ja-

nuár 30-án déli 12 órakor tartotta a „Bethlen Gábor 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság" alakuló közgyű-
lését, A Ráday-könyvtár olvasóterme szorongásig meg-
telt a budapesti és a vidék minden részéből fölsereglett 
részvényesekkel. Ünnepélyes hangulatban ment végbe az 
egyházunk életében oly nagyjelentőségű lépést jelentő 
alakuló ülés. 

Az elnöki széket, a gyűlés kívánságára, György 
Endre v. b. t. t., a máramaros-ugocsai egyházmegye 
gondnoka foglalta el. A jegyzőkönyvet dr. Janits Imre 
kir. közjegyző vezette. 

Az alakuló közgyűlés a határozatképesség meg-
állapításával kezdődött. A jelenlévő részvényesek több, 
mint 100,000 K értékű részvényt képviseltek, így az 
alaptőkének több, mint a fele képviselve volt a Keres-
kedelmi törvényben kötelezőleg előírt V4 résszel szemben. 

A jegyzőkönyvhitelesítők és az esetleg szüksé-
gessé váló szavazatszedő küldöttség megválasztása után, 
az alapítók nevében Oonda Béla ny. min. tan. bemutatta 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár hiteles f. sz. kivona-
tát, a mely szerint a Bethlen-nyomda r.-t.nak a Taka-
rékpénztárnál nyitott folyószámlájára 200,000 K fizette-
tett be. Ennek alapján az alakuló közgyűlés megállapí-
totta, hogy az alaptőke nemcsak biztosíttatott, de egész 
összegében be is fizettetett. 

Ezután az alapszabálytervezetet hallgatta meg pa-
ragrafusonként az alakuló közgyűlés és azt minden vál-
toztatás nélkül elfogadta. Fontosabb és a részvényeseket 
legközelebbről érdeklő intézkedései az alapszabályoknak 
a következők: A részvények után 6%-nál nagyobb osz-
talék nem fizethető. A 6% kifizetése után megmaradó 
összeg hovafordításáról évről évre a közgyűlés határoz. 
A közgyűléseken egy részvényesnek sem lehet tíznél több 
szavazata, bárhány részvénye legyen is. 

Az alapszabályok megállapítása után az alakuló 
közgyűlés megalakultnak nyilvánította a részvénytársasá-
got és megadta a« alapítóknak a fölmentvényt. Majd 
tudomásul vette a közgyűlés, hogy az alapítók, a kibo-
csátási tervezetben kikötött joguk alapján, az igazgatóság 
tagjaiul az első három évre az alábbiakat nevezték ki: 
dr. Benedek Zsolt konventi tanácsost, dr. Darányi Gyu-
lát, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár igazgatóját, Gonda 
Bélát, György Endrét, dr. Hetessy Kálmán kecskeméti 
lelkészt, dr. Kiss Károly ügyvédet, dr. Kováts István és 
B. Pap István theol. tanárokat, Patonay Dezső nagy-
kőrösi lelkészt, végül dr. Sebestyén Jenő theol. m. tanárt. 

A közgyűlés a fölügyelőbizottság tagjaiul a követ-
kezőket választotta meg: Csikesz Sándor kiscsány-oszrój 
lelkészt, Németh József min. tanácsost, Nemes Árpádot, 
a Kálvin-Szövetség pénztárosát, Sárközy József bank-

tisztviselőt és Tarnay Endre Máv. felügyelőt. Tisztelet-
díjukat évi 100 K-ban állapította meg. 

Az alakuló közgyűlés kimondotta ezután az alap-
tőkének 200,000 K-ról 300,000 K-ra való fölemelését, 
a mely a túljegyzésekből körülbelül máris együtt van. 
Erre való .tekintettel egyesek kívánatosnak tartották az 
alaptőkének nagyobb arányú emelését. Ettől azonban 
eltekintett a közgyűlés, minthogy a lefoglalózott nyomda 
a háború alatt a beszerzési nehézségek miatt alig fej-
leszthető tovább, így nagyobb alaptőke egyelőre alig 
lenne gyümölcsözően elhelyezhető. Mihelyt azonban a 
háborús állapotok megszűntével a nyomda továbbfejlesz-
tése lehetővé válik, az alaptőke további emelésére is 
megtörténnek a kellő lépések. 

Az alakuló közgyűlés fölhatalmazta az igazgatósá-
got, hogy a mennyiben a kereskedelmi törvényszék az 
alapszabályok megerősítése előtt azok egyik-másik pont-
jának kevésbbé lényegbevágó módosítását kívánná, újabb 
közgyűlés egybehívása nélkül is megtehesse a kívánt 
módosításokat, 

A gyűlés végén Hamar István és dr. Gyökössy 
Endre a részvényesek köszönetét tolmácsolták az alapí-
tóknak, illetve a részvénytőke összehozása körül fára-
dozóknak. 

Az alakuló közgyűlés végeztével nyomban megtar-
totta az igazgatóság is alakuló ülését. Elnökké György 
Endrét, ügyvezető igazgatóvá Gonda Bélát, jegyzővé 
pedig dr. Kováts Istvánt választották meg. Nevezetteket 
megbízták az igazgatóság elé kerülő ügyek előkészíté-
sével és az igazgatóság határozatainak végrehajtásával is. 

A föliigyelőbizottság is megalakult nyomban. Elnö-
kévé Németh Józsefet választotta meg. K. 

A Református Sajtóegyesület alakuló 
közgyűlése. 

Konferencziánkkal kapcsolatban egy másik nagy-
jelentőségűnek ígérkező alakulás is történt. Január 31-én 
délben alakult meg ugyancsak a Ráday-könyvtár olvasó-
termében a Református Sajtóegyesület egyházunk lel-
készi és világi tagjainak élénk érdeklődése mellett. 

Az alakuló ülés a „Te benned bíztunk . . . " elének-
lésével és Sörös Béla losonczi lelkész magasan szárnyaló 
imájával kezdődött. Ezután Kis József esperes foglalta 
el, a jelenlévők kívánságára, az elnöki széket, Forgács 
Gyula pedig a jegyzőit. 

Az elnöknek az alakulás fontosságára rámutató, 
lelkes megnyitó szavai után az előkészítő bizottság ne-
vében dr. Kováts István vázolta a Ref. Sajtóegyesület 
megalkotóit vezérlő gondolatokat, majd beszámolt az 
eddig történtekről. Jelentette, hogy a ref. napilap érde-
kében alakult mozgalom vezetői csatlakoztak az Egye-
sülethez, a melybe — minden propaganda nélkül — 
máris 11 -en jelentkeztek alapítótagul, hasonlóképen szép 
számmal léptek be rendes tagul is. 

Az alapszabály-tervezetet tárgyalta ezután pontról-



pontra a közgyűlés és néhány kisebb pótlással magáévá 
tette azt. Az elfogadott alapszabályok után az elnök, a 
közgyűlés lelkes éljenzése kíséretében, megalakultnak 
nyilvánította a Református Sajtóegyesületet, majd fölszó-
lította a jelenlévőket az alapszabályok megerősítését kö-
vetőleg tartandó végleges alakulásig egy évi megbízatás-
sal ideiglenes tisztikar és választmány választására. 

Az alakuló közgyűlés, Csikesz Sándor indítványára, 
Haypál Benő budapesti lelkészt az Egyesület lelkész-
elnökévé, Kis József pápai esperest, dr. Ravasz László 
kolozsvári theol. tanárt, Soltész Elemér nagybányai lel-
készt és Munkácsi Süteö István egyli. ker. tanácsbírót 
alelnökökké, dr. Kováts István theol. tanárt pedig az 
Egyesület igazgatójává választotta. A világi elnöki szé-
ket a közgyűlés/ egyelőre -betöltetlenül hagyta. 

Haypál Benő közben elfoglalta az elnöki széket? 
a közgyűlés tagjainak leikés tetszésnyilvánításától kísérve, 
megtartotta nagyhatású elnöki székfoglaló beszédét. Ez-
után, dr. Kováts István indítványára, kimondotta a köz-
gyűlés, hogy az Egyesület czéljainak munkálására egy-
előre négy szakosztályt alakít s azok elnökeiül a kö-
vetkezőket kéri föl; a nyomdai szakosztály (nyomda, 
könyvkereskedés, kolportázs) elnökéül Oonda Béla ny. 
min. tanácsost, a népies kiadványok szakosztályának 
elnökéül. df. Szilassy Aladár v. b. t. t.-t., a tudományos 
kiadványok (Biblia stb.) szakosztály elnökéül György Endre 
v. b. t. t.-t., a napiZap-szakosztály elnökéül B. Pap István 
theol. tanárt, kik az elnökséget mindannyian elvállalták. 

Az igazgatóság többi tagjait választotta meg ezután 
a közgyűlés. Titkárok lettek: dr. Sebestyén Jenő theol. 
m. tanár, Csikesz Sándor kiscsány-oszrói lelkész, Deák 
Imre majosházai lelkész, dr. Gyökössy Endre Máv. s. 
titkíir, kik égy-egy szakosztály ügykörében munkálkod-
nak! Jegyzőkké választattak: Czeglédy Sándor pápai 
theol. tanár, Forgács Gyula péczeli lelkész, theol. ni. 
tanár, Veress Jenő theol. m. tanár, dr. Madáy Gyula 
budapesti főgimn. tanár. Pénztáros Hamar István theol. 
tanár, ellenőr Murányi János budafoki lelkész, ügyész 
pedig dr. Tóth Dezső ügyvéd, a konvent másodtitkára lett. 

A választmány tagjaivá választattak: Andrássy 
Kálmán (Buj), dr. Antal Géza (Pápa), Ágoston Sándor 
(Eszék), Baja Mihály (Túrkeve), Balla Árpád (Dunapataj), 
dr. Baltazár Dezső (Debreczen), Barabás Samu (Kolozs-
vár), Benedek Sándor, dr. Benedek Zsolt, ifj. Benkő 
István (Rákospalota), Biberauer Richárd, P. Ozinke Ist-
ván (Rimaszombat), dr. Fülep Lajos, dr. Hetessy Kálmán 
(Okécske), Juhász László (<Hanva), Kátai Éndre (Duna-
szentgyörgy), Kiss Ferencz (Debreczen), dr. Kiss Károly, 
Kiss Zsigmond (Abonv), Kovács László (Koronka), drt 

Kováts Lajos, dr. Kun Béla (Debreczen), dr. Lampérth 
Géza, Lévay Lajos (Bicske), dr. Lencz Géza (Debreczen), 
dr. Makkai Sándor (Sárospatak), Marjay Károly (Mező-
túr), Mátis Márton (Szada), Megfercsy Béla; Miklós Géza 
(Székesfejérvár), özv. dr. Misley Sándorné, MnMközy 
Gyula, Nagy Ferencz (Veresegyháza), Nagy Károly (Ko-
lozsvár), Németh István (Komárom), Nóvák Olga, Nyáry 

Pál (Pécs), Ortli Ambrusné, dr. Osvárth Ferencz, dr 
Patay Pál, Patonay Dezső (Nagykőrös), Petri Elek, Ra-
vasz Árpád, dr. Rácz Lajos (Sárospatak), dr. Pruzsinszky 
Pál, dr. Révész Imre (Kolozsvár), dr. Révész Kálmán 
(Kassa), Sörös Béla (Losoncz), dr. Szabó Aladár, Szalay 
Teréz, Szinok Zoltán (Erzsébetfalva), Takaró Géza, Tóth 
Sándor (Bácsfeketehegy), dr. Tüdős István (Miskolcz), 
Uray Sándor (Debreczen), dr. Vargha Gyuláné, Vass 
Mihály (Gégény) és ifj. Victor János. 

Végezetül a közgyűlés fölhatalmazta a választmányt 
és a tisztviselőkből meg a szakosztályok elnökeiből álló 
igazgatóságot, hogy az Egyesület anyagi erejéhez mér-
ten a szükséges munkaerőket beállítsák. 

A keret immár kész a munkálkodni vágyó lelkek 
számára. Hisszük, hogy Annak kegyelnie, a kinek segít-
ségül hívásárai kezdettük alakuló ülésünket, a keretet 
méltó lélekkel fogja kitölteni s mind nagyobb arányok-
ban megindul a rég érzett hiányokat pótolni hivatott 
munka! K. 

KÜLFÖLD. 
.4 gothai reformácziói ünnep nagy botrány okozója 

volt. Az ottani Margit-templomban ugyanis színpadot állí-
tottak fel, a melyen reformácziói tárgyú szíridarabot ad-
tak elő. A jelenlevők közül sokan megbotránkoztak e 
felett, annyival is inkább, mert a színpad a „kegyes" 
Ernő szász fejedelemnek sírja felett volt.' 

Ifjúsági vasárnap volt január 13-ika Németország-
ban, a melyen az összes szószékeken az egyháznak az 
ifjúság iránti feladataitól emlékeztek meg. A berlini Vil-
mos császár-emléktemplomban tartott istentiszteleten a 
császári pár is megjelent. 

A genfi, nemzeti prot. egyház, a mely tudvalevőleg 
1911-ben alakult az állam és egyház szeparácziója után, 
most, a háború miatt nagy anyagi zavarokkal küzd. 
Büdzséjében 100,000 frank hiány jelentkezett. Az egy-
ház önkéntes adózásból tartja fenn magát. — A franczia 
szabad protestáns egyházak is mélyen érzik anyagi te-
kintetben a háború nyomasztó hatásait. 

Az angolok jeruzsálemi bevonidása nagy örömöt 
okozott a római kúrián. Örülnek azon, hogy a szent város 
nem a czárokat egyházfőként is uráló Oroszország ke-
zébe került. De az örömben, mint az Observatore Ro-
mano ez. kúriai lapban egy kardinális írja, az az üröm-
csepp is vegyült, hogy Jeruzsálem elfoglalóinak szívét 
nem hatja át együttesen a hitnek szent egysége és rá-
mutat arra, hogy a szent sírnak minden hívőt arra kell 
emlékeztetnie, hogy csak egy hit, egy keresztség, egy 
tan, egy láthatlan Fő van és ennek egy helytartója a 
földön. A hangsúly természetesen az utolsó kijelenté-
sen van. 

A leányokért. Németországban van egy nagyjelen-
tőségű inun&át végző egyesület. A czíme ez: „Der evan-
gelische Verband zur Pílege der weiblichen Jugend 
Deutschlands". Az egyesület ebben a hónapban kurzust 



rendez olyan nők számára, a kik a leányok nemzeties 
vallásos nevelésében részt kérnek. 

Megszűnt lapok. A papirhiány miatt a német libe-
rális irányú lapok közül a következők szűntek meg a 
háború tartamára : a „Zeitschrift für Theologíe und Kir-
che", a „Theologische Rundschau" és a „Chronik der 
chr. Welt". Ez utóbbi a „Christliche Welt"-tel kapcso-
latban jelenik meg redukált terjedelemmel. 

A MI ÜGYÜNK. 
Harmadik téli konferencziánk. 

I. 

Már mult téli konferencziánk beszámolóját is azzal 
kezdtük, hogy „konferencziáink szükségességének igazi 
próbaköve volt ez a mostani. Iia« ilyen rémséges utazási 
és ilyen nehéz élelmezési viszonyok mellett is elegendő 
résztvevő akad, akkor a lelkek mélyén valóban él eme 
konferencziák szükséges voltának a tudata." Mennyivel 
inkább elmondhatjuk mindezt a mostaniról! A viszonyok 
azóta minden tekintetben megrosszabbodtak. Az akadá-
lyok újabbakkal tetéződtek. A vasúti jegyek ára meg-
kétszereződött, a miniszter pedig visszavonta az ilyen 
alkalmakkqi: adott vasúti kedvezményeket is. A vidéken 
többfelé fantasztikus hírek terjedtek el az épen a kon-
ferenczia idejére rebesgetett országos nagy sztrájkról. 
A mi közös nagy czélunktól lelkesített és a testvéri sze-
retet melegével összeforrasztott kis gárdánk mégis ösz-
szegyűlt újból. Ha néhányan hiányoztak is a régiek kö-
zül, az elmaradókat bőven pótolták az újak. Több, mint 
százan jöttek most is össze az ország minden részéből, 
közülük többen a végekről. Két tábori lelkész sbará-
tunk pedig egyenesen Olaszországból jött a konferen-
cziára. 

A tüzelőanyaggal való takarékosság kissé megváL 
toztatta konferencziánk külső képét, A theologia sok 
fűtőanyagot emésztő díszterméből leszorultunk a Ráday -
könyvtár barátságos olvasótermébe. Minden talpalatnyi 
helyét teleraktuk székekkel. De a 130 ülőhely is kevés-
nek bizonyult több ízben. Különösen az érdekesebb elő-
adásokat és az azok nyomában megindult vitákat többen 
már csak állva hallgathatták. 

Feledhetetlen betetőzései, mondhatjuk, megkoro-
názásai voltak az első három napi gyűléseknek .dr. Ra-
vasz Lászlónak a régi képviselőház üléstermében tartott 
esti előadásai. Már az első este szorongásig megtelt a 
hatalmas terem. A padsorok közt és a karzatokon is 
óriási tömeg szorongott. Azt hittük, ennél többen már 
nem is férnénk el. És második este még többen voltak! 
Harmadik este pedig még annál is többen! Akár állva, 
akár ülve hallgattuk, akár férfiak, akár nők voltunk s 
akármelyik felekezethez tartoztunk, egyben egyetértet-
tünk : hogy ilyen előadások nem igen hangzottak . még 
el Budapesten! 

Nagyban növelte harmadik téli konferencziánk ér-

tékét az a körülmény is, hogy véle kapcsolatban alakult 
meg az egyházunk életében, jövő munkáiban, küzdel-
meiben oly sokra hívatott két nagyfontosságú intézmény : 
a részvénytársasági alapon szervezett első újabb ref. 
nyomda és a ref. sajtó elhanyagolt ügyét új életre kel-
teni kívánó Református Sajtóegyesület. 

A mult évihez képest is szinte hihetetlen magas-
ságba szökött nyomdaárak ez alkalommal is lehetetlenné 
teszik, hogy — első konferencziánkhoz hasonlóan — 
emlékkönyvbe foglaljuk az elhangzott értékes előadáso-
kat. így meg kell elégednünk azoknak és a hozzászólá-
soknak rövid kivonatával. Egyik-másikat közlik ugyan 
folyóirataink és lapjaink, jórészükre azonban ez alkalom-
mal is a tavalyi előadások legnagyobb részének meg nem 
érdemelt sorsa vár Hisszükf • hogy utoljára törté-
írik ez. n ÍÜ; 
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órakor kezdettük meg a „Jövel Szentlélek Úristen . . . " 
kezdetű dicséretünk eléneklésével. Majd Hamar István 
theol. tanár mondott imát és tartott megkapó, alkalmi 
vonatkozásokkal teleszőtt elmélkedést a I. Móz. 26 :17-— 
18. alapján a betemetett és újból kiásott kútfőkről. 

A mindannyiunk lelkét megragadó elmélkedés után 
az elnöklő Petri Elek püspök üdvözölte mele^ szavakkal 
a konferencziára az ország különböző részeiből egybe-
gyűlteket. 

A kálvinizmus, mint a reformáczió betetőzése. 
Konferencziánk első óráit ez alkalommal is a kál-

vinizmus behatóbb tanulmányozásának szenteltük. Az 
első napi téma „A kálvinizmus, mint a reformáczió be-
tetőzése" volt. Különös érdeklődést biztosított a kérdés 
számára szomorú körülmény, hogy egyik egyház-
történettanárunk alkalmasnak találta a reformáczió négy-
százados évfordulóját arra, hogy Kálvinnal és a kálvi-
nizmussal szemben táplált elfogult s a tudományos alapot 
teljes mértékben nélkülöző nézeteinek - az állami katedra 
oltalmában bízva — újból kifejezést adjon. Az előadó : 
dr. Pruzsinszkg Pál theol. tanár, erre az egyházi körein-
ket is oly élénken foglalkoztató és mindenfelé nagy visz-
szatetszést keltő- támadásra való tekintettel, előadásában 
behatóbban foglalkozott Kálvin egyéniségével is. 

Talán nem volt kor, mondotta, a mikor nagyobb 
szükség volt Kálvinnak és munkásságának behatóbb 
ismertetésére, mint ma. A reformátorok, különösen Kál-
vin, a példa erejével hatnak az elernyedt kor gyer-
mekeire és nekünk erre égető szükségünk van. Ezen-
kívül épen napjainkban van még egy körülmény, mely 
a reformátorok, első sorban Kálvin János működésének 
és írásainak tanulmányozását elsőrangú feladatunkká te-
szi. Ellentétes gondolatok és felfogások áramlatai között 
élünk. Itt-ott ítéletek liangzanak el. Tájékozódásra van 
szükségünk. Kik, tájékoztatnak a leghitelesebben, a leg-
meghittebben ? Ók maguk, az ő munkáik. Nincsen a XVI. 
századnak talán egy embere sem, a kinek életviszonyai, 



eszméi tisztább megvilágításban állanának az utókor előtt, 
mint Kálviné. Munkái, leveleinek nagy száma egyaránt 
alkalmasak arra, hogy az érdeklődőt tájékoztassák és 
megteremtsék, erősítsék a kálvinista öntudatot, a mely 
után annyival inkább óhajtozunk, mert példáit kelleténél 
csekélyebb mórtékben látjuk. 

Fölolvasta dr. Baltazár Uezső püspöknek épen 
ebben a tárgyban nemrégiben hozzáírt szavait: „A Kál-
vin-kultusz fölvételét szükségesebbnek tartom ma, mint 
valaha. A kálvinistaság nemtörődömségét felhasznál-
ták . . . arra, hogy necsak elhomályosítsák, de el is 
torzítsák Kálvin Jánosnak apostoli ihlettől sugárzó képét. 
Helyre kell állítani minden vonást. S ehhez a műtéthez 
leveleinek magyar kiadása égetően szükséges. Én Isten 
és ember között más közvetítőt nem ismerek a Jézuson 
kívül, de Jézushoz a megértést szomjúhozó lelkemnek 
szüksége van egy Pál apostolra, egy ""Kálvin Jánosra. 
Hiába látjuk Jézust egyszerűnek, azért olyan 0, hogy 
„az együgyű is érti részben, de a tanult sem teljesen". 
Isten is volt Ö; tehát szent titokzatához a legnagyobb 
lelkek tudnak csak közelebb jutni. Ilyen Kálvin János 
is. Ezért fogódzóm én buzgón az ő palástjába. Kis em-
bereket a nagy tud a még nagyobbakhoz elvezetni. Hogy 
Kálvint nagynak ismerje el a hivalkodó epigon lélek, 
szükségünk van őt ismerni. Mi módon ismerném, ha nem 
hallünk íraiffdent felőle?" 

Pruzsinszky előadásának bevezető része kissé hosz-
szabbra nyúlt, de az aránytalanságot megokolják a vi-
szonyok, a melyek között szólt. A mi az előadás tulaj 
donképeni tárgyát: a kálvinizmust, mint a reformáczió 
betetőzését illeti, az előadó Kálvin hitbeli meggyőződé-
sének legbensőbb tartalmára mutatott: „Mindabban, a mit 
az írás tilt, a mit az írás parancsol, meg nem ingat en-
gem ennek az egész világnak a megütődésesem." Vilá-
gosan mutatott mindarra, a mi Kálvin rendszerében mint 
az érintett elvnek megvalósítása a hit. a fegyelem és az 
egyházkormányzás tekintetében kifejezésre jut. Az elő-
adó végül a kálvini reformácziónak a köznapi életben, 
nevezetesen a családi és a közéletben megnyilatkozó 
hatását ismertette s ezzel érintette a kálvini ethikának 
néhány kérdését. 

Az elnöklő püspök meleg szavakkal adózott Kálvin 
kiváló magyar történetírójának lelkes hangú előadásáért, 
a melyet őszinte örömmel hallgattunk mindannyian, mint 
a Kálvint ért legutóbbi méltatlan támadás értékes vissz-
hangját. 

A hozzászólók közül Csikesz Sándor fölemlítette, 
hogy Harnack, a berlini egyetem világhírű egyháztörté-
net-tanára, a Kálvin-jubileum esztendejében egy hétig 
Kálvinnal foglalkozott előadásaiban. Azt mondta, hogy 
nincs még egy olyan egyéniség, a ki gondolataiban úgy 
magában hordaná az újkort, mint Kálvin. Nem ismer 
mást, a ki úgy egybefoglalná az újkor irodalmi, tudo-
mányos, gazdasági és szocziális munkásságát, mint Kál-
vin. 0 a mai modern kapitálizmus nevelőapja, hasonló-
képen a modern forradalmi eszmék elültetője is. 

Dr. Kováts István utalt arra, hogy a Protestáns 
Szemle nagy reformácziói jubileumi számába (a mely a 
nyomdai nehézségek miatt mindezideig késett) hosszabb 
czikket írt „A reformáczió és az újkor uralkodó eszméi" 
czínien, a hol kimutatja, mint gyökereznek az újkor 
politikai, kulturális, gazdasági és társadalmi életének 
uralkodó eszméi a kálvinizmusban. Ilyenképen valóban 
érthetetlen, miként tarthatja valaki, a ki ad valamit 
tudományos reputációjára, a kálvinizmus tanait kárho-
zatosaknak ? ! Mi sem könnyebb szerinte, mint az ityen, 
a tudománnyal és az igazsággal semmiféle összefüggés-
ben nem lévő állítás alaptalanságát kimutatni. 

A keresztyénség társadalmi erői a múltban. 

Délelőtti második előadásaink apologetikus színe-
zetűek voltak. Az első két nap a keresztyénségnek a 
társadalmi kérdésekhez való viszonyát kívántuk tisztázni. 
Első nap a keresztyénségnek a múltban való szerepével, 
második nap pedig a jövő társadalom kialakításában 
való szerepével foglalkoztunk. 

Dr. Kováts István „A keresztyénség társadalmi 
erői a múltban" czínunel válaszolt a szoczialisták részéről 
a keresztyénséggel szemben hangoztatott vádakra. Rá-
mutatott arra, hogy a keresztyénségben igenis vannak 
társadalmi erők s a keresztyénség minden korban sugá-
roztatott ld magából társadalmi erőket, ha nem is annyit, 
a mennyit módjában állott volna. A Krisztus tanításában 
rejlő társadalmi erők nemcsak az őskeresztyén egyház-
ban, hanem a középkori és az újkori keresztyénségben 
is kifejezésre jutottak s a mennyiben nem érvényesültek, 
annak részben az is oka, hogy a társadalmi kérdések 
kiéleződése az őstermelésről az ipari életre való átme-
nettel kapcsolatos, tehát újabb keletű. Viszont a mióta 
a nagy átalakulással kapcsolatban jobban kiéleződtek a 
társadalmi ellentétek, azóta különösen a külföldi protes-
táns egyházak sokat tesznek a társadalmi bajok enyhí-
tése érdekében. 

Egyházalkotmányunk reformja. 

A délutáni gyűlések tárgysorozatán a magyar kál-
vinizmus legsürgősebb föladatai szerepeltek. Ezek közül 
az első nap, dr. Szilassy Aladár v. b. t. t., egyházme-
gyei gondnok elnökletével, „Egyházalkotmányunk re-
formjáéval foglalkoztunk B. Pap István theol. tanár 
előadásával kapcsolatban. 

Előadó sorjában rámutatott egyházi életünk leg-
kiáltóbb bajaira. Egyben megjelölte azok orvosságát is. 
Mindenekelőtt megállapítani kívánja a gyülekezetek ma-
ximális és minimális lélekszámát. Az apró gyülekezeteket 
egyesíteni teli. 

A lelkészképzés gyökeres reformjával kapcsolatban 
a segédlelkészek ügyét is reformálni kell. Szolgálati 
pragmatikát és jó fizetést kíván a számukra. Behozan-
dónak tartja a helyi káplánság rendszerét. A lelkész-
társaságokat is beveendőknek tartja az egyházalkotmányba. 

A presbiterek választásánál 12 év helyett elegen-



dőnek tart hatot is. Az egyházmegyeiem terén be kell 
hozni az excommunicatio minor és maiort. Az aktív vá-
lasztójogot minden 24 éves nőnek meg- kell adni meg-
felelő biztosítékok mellett. A nők passzív választójogának 
sem ellensége. 

Permanens, évről évre összeülő zsinatra lenne szük-
ségünk. A zsinat által választott zsinati tanács jöjjön a 
konvent helyébe. A közbeeső testületekben kötelező erejű 
tisztújítást kell statuálni: a külföldi egyházakban sehol 
sincs állandó megbízatás. Legyen tisztújítás a püspökökre 
és a főgondnokokra nézve is. A korhatár megállapítandó 
a tisztviselői állásoknál. Szükség van az egyházmegyei 
és egyházkerületi tanácsra, hasonlóképen az egyházme-
gyék és egyházkerületek arányosítására is. 

A hozzászólások során Csikesz Sándor rámutat arra 
a példátlanul álló esetre^ hogy egyházalkotmányunk sze-
rint a végrehajtó hatalom ugyanabban a kézben van, 
mint a bírói. Külön bíróságok szervezését sürgeti. Hang-
súlyozza azt is, hogy 8—10 egyházkerületet is lehetne 
szervezni az országban. 

Sörös Béla (Losoncz) helytelennek tartja a „gyü-
lekezet" helyébe csúszott egyházközség elnevezést. A bí-
róság kérdésében egyetért előtte szólóval. A közgyűlé-
sekkel való adminisztrálás a legdrágább a világon. 

Ifj. Bereczky József (Tasnád) szerint egyházmegyei, 
egyházkerületi és zsinati tanácsra volna szükség. Az utóbbi 
lenne a konvent helyett. Sokkal olcsóbban, gyorsabban 
és: jobban lehetne az ügyeket ezekkel a tanácsokkal 
intézni. így maradna idő a gyűléseken az egyházépítő 
stb. kérdések tárgyalására is. 

7-.6-kor abbahagytuk a vitát, bár még többen sze-
rettek volna hozzászólni a nagy kérdéshez és átvonultunk 
a régi képviselőházba dr. Ravasz László kolozsvári theol. 
tanárnak, konfereneziáink ünnepelt előadójának meg-
hallgatására. „Kicsoda az ember" czímtí előadássoroza-
tában első nap „A tegnapi ember "-ről beszélt. Tőle 
megszokott ragyogó ékesszólással, csodás költői képekkel 
rajzolta az ó-kori és a középkori ember: a görög, a római, 
az őskeresztyén, majd a középkori ember eszményeit. 
Megkapó színekkel tárta elénk az őskeresztyén ember 
lelkében beálló nagy értékelfordulásokat, majd megrázóan 
ecsetelte a középkori ember lelkének látszólagos nyu-
galma alatt kitörésre készülő hatalmas erőket. K. I. 

A Kálvin-Szövetség február 1-én este tartotta évi 
közgyűlését a Ráday-könyvtár olvasótermében. Gonda 
Béla ügyvezető elnök megnyitóbeszédében kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg dr. Kenessey Béla erdélyi 
püspök haláláról, a kinek elhunytával a Szövetség érde-
mes egyházi elnökét veszítette el. Az egyesület évi mű-
ködéséről Fiers Elek tartott beszámolót. Nemes Árpád 
pénztárnok a pénztári jelentést terjesztette elő, a mely 
szerint a Szövetség 1917. évi bevétele 16,118 99 K, 
kiadása 7968'82 K volt. — Ezután a megüresedett tiszt-
ségek betöltése került sorra. A lelkéstí-elnöki tisztségre 
Petri Elek püspököt választották meg egyhangú lelke-
sedéssel, az így megüresedett lelkészi alelnöki állásra 
pedig dr. Ravasz László kolozsvári theol. tanárt ugyan-

csak egyhangúlag. A halálozás folytán megürült két vá-
lasztmányi tagsági helyre dr. Darányi Gyula udv. tan., 
ügyvédet és Farkas Kálmán kecskeméti főgimn. vallás-
tanárt választották meg. 

A Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai részvény-
társaság- részvényeire jegyeztek: Benedek Sándor egy-
házker. főjegyző Bpest 1, Paál Lajos bútorgyáros Bpest 
1, Kiss Zsigmond r. leik. Abony 1, Temesközy Gerzson 
anyakönvvvez. 1, Teke Mihály gazdálkodó 1, Cseri István 
1, Cseri János 1, Abonyi ref. egyház 6, Tóth Károly 
föld ni. 1, ifj. Tóth István földm. 1, Torma Istvánné 1, 
Piros János szabó m. 1, Piros Gizella 2, Piros Mária 2, 
Dobozy Kálmán könyvelő 1, Dobozy József földm. 5, 
Szondi Béni földm. 1, id. Fehér János földm. 1, Tisza-
szőllősi ref. egyház 1, özv. Nóvák Gyuláné birt. Vörös-
mart 3, Nóvák Olga theologus 1, Nóvák Blanka 1, Da-
nóczy Balázs ref. tanító 1, S. Nagy Antal Szabolcsveres-
mart 1, Megyaszói ref. egyház l,Ruszkay Gyula Jánosi 
1, Bardócz Pál főv. szakfelügyelő Budafok 1, Farkas 
Mária Bpest 1, Kutassy Janka 1, Veszprémi ref. egyház 
1, Balogh Gyula 1, özv. Keiner Károlyné Bpest 4, Fe-
renczy János Alsónyék 1, Weidinger Lipót Bátaszék 3, 
Mezőtúri ref. egyház 1, dr. Schööer Pál főhdgy Bpest 
2, dr. Széky Péter Tiszaigar 1, Fráter Anna 1, Kiszely 
Tiborné Bpest 1, Kiss Lajos r. leik. Nagyszokoly 1, dr. 
Gesztelyi Nagy László Bpest 1, Szekszárdi ref. egyház 
2, Ferenczy Zsigmond Szabadszállás 1, Boldizsár András 
Bpest 6, Külső-somogyi ref. egyházmegye Ádánd 1, id. 
Somogyi Kálmán r. leik. Ádánd 1, Hetényi ref. egyház 
1, Bálint Béla gépészmérnök Bpest 1, Kutassy Dezső 
r. leik. Moha 1, Tépei ref. egyház 1, Göde Lajos r. 
leik. Szekszárd 1, Tatay Lajos r. leik: Kajászószentpéter 
1, Kóczán László Bpest 1, Darányi Ignácz v. b. t. "t. 
10, Petri Elek ref. püspök 2, Nemes Árpád tisztv. 1, 
Dömötör Endre r. leik. Szólád 1, dr. Darányi Gyula 
ügyvéd Bpest 10, Dókus Ernő cs. és kir. kamarás Sá-
toraljaújhely 5, Munkácsi Süteő István Rimaszombat 2, 
Háda Sándor r. lelkész Piros 2, özv. Szentimrey Gellértné 
Pusztatenk 1, Nánásy Dániel r. s. leik. Nagykikinda 4, 
Streit Emil és neje 2, Szalay Jenő áll. főgimn, tanár 1, 
Bogdán Benjámin és neje 1, Máté Albert és neje 1, 
Tolnai ref. egyházmegye közpénztára Paks 1, Paksi ref. 
egyház 1, dr. Patay Pál 1, Illyés Kálmán 1. 

IRODALOM. 

Magyar lljúság. Van már „Akaratunk", van már 
„Erőnk" s most megjelent a harmadik ifjúsági lap, a 
melyre épen olyan égető szükségünk van, mint a neve-
zettekre, a melyek közül az első a főiskolai, a második 
a középiskolai ifjúság számára jelenik meg. Az M. I. a 
földm ive s és iparos ifjúság lelkigondozása nehéz mun-
kájának óhajt használni és pedig nem elvont elméleti, 
hanem főként egészen praktikus eszközökkel. A lapot a 
belinisszió ezen részletének kipróbált munkása, Megyer-
csy Béla szerkeszti, főmunkatársa Forgács Gyula, a ki 
szolgálatának kezdete, óta nagy eredménnyel forgolódott 
ezen a munkatéren. Úgy hisszük, hogy ennek a lapnak 
ott kellene lennie minden lelkipásztor, tanító és általában 
mindazoknak kezében, a kik akár hivatásukból, akár 
szolgálat- és áldozatkész szeretetből kifolyólag dolgozni 
óhajtanak ezen az elhanyagolt munkatéren. Megjelenik 
minden hó elején, július és augusztus kivételével. Elő-
fizetési díja egész évre 6 kor. (VIII., Főherczeg Sándor-
utcza 28). 



„Magyarság" a czíme annak a társadalmi, irodalmi, 
művészeti havilapnak, a melynek első száma Megyercsy 
Béla szerkesztésében a mult héten jelent meg-. A lap a 
régi „Ébresztő" utóda, azé a lapé, a mely szemeink előtt 
nőtt ki a gyerekczipőkből és izmosult keresztyén családi 
újsággá. Az új nevet hordozó, de a régi programmal 
fellépő lap, úgy hisszük, még nagyobbra fog nőni: jó-
barát. hűséges kalauz lesz mindazok számára, a kik keresik 
az élet igazi értékeit, örüljünk, hogy van most már ilyen 
minden tekintetben versenyképes lapunk, a mely, mint 
az első szám is mutatja, megérdemli, hogy szeretetünkbe 
fogadjuk és hathatós pártolásunkkal rajta legyünk, hogy 
ne csak havonként, hanem hetenként köszönthessen be 
hozzánk. Előfizetési ára egész évre 10 kor. (Y1II.; Fő-
herczeg Sándor-u. 28.) 

Az Olajág februári füzetének tartalma: Egyesüle-
tünk jubileuma: dr. Szőts Farkas; Az én igám (vers): 
Baja Mihály; Figyelő; Néhány szó a sajtóról: dr. Patay 
Pál; Hírek; Leányainknak; Mult, jelen, jövő: ViCtor 
Erzsébet; Csendes perczekre. 

A Mustármag januári száma a következő tartalom-
mal jelent meg: Egy mozgalmas év: Vargha Gyuláné; 
Tekints reám : Bogdán Gyula ; Napszálltakor (költemény): 
Vargha Gyula; Miért tértél meg: Konrád György ; A má-
sodik hegedű: Nagel Villy; A mi nyomdánk; Hírek; 
Különfélék; Könyvismertetés. A lap az év első napján a 
Bethesda házában (Gyulay Pál u. 9) lévő sajtó alól került ki. 

E G Y H Á Z . 
Yálasz. Lapunkban is közöltük az Országos Refor-

mátus Lelkész Egyesületnek azt az átiratát, a melyet a 
béke érdekében a genfi nemzeti egyház lelkésztársasá-
gához (Venerable Compagnie) intézett, Az átiratra a Tár-
saság elnöke (Moderátor) a következő levelet intézte dr. 
Baltazár Dezsőhöz, az 0. R. L. E. elnökéhez: „Krisz-
tusban Igen Tisztelt Testvér! A genfi protestáns nemzeti 
egyház lelkészeinek társasága szerencsésen megkapta 
az 1917 november 9-ről keltezett levelet. Nagyon meg-
tisztelve érzi magát a bizalom által, mellyel önök irá-
nyában viseltetnek és szándéka legközelebb felélni azokra 
a javaslatokra, melyeket neki a Magyar Református Lel-
készegyesület tett a testvéri szeretet ugyanazon lelkétől 
sugalmaztatva, melyet'önök kifejeznek és a mely a tö-
kéletesség kötele marad mindazon egyházak között, me-
lyek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumára hivat-
koznak. Mihelyt a lelkészek társasága határozand, mi 
igyekezni fogunk véleményét önökkel megismertetni. 
Legyen meggyőződve Elnök Úr tiszteletteljes nagyrabe-
csülésünk érzései felől, melyekkel ön iránt viseltetünk. 
A Genfi Lelkészek Társasága nevében Lenoir Jenő s. k. 
Moderátor." 

Lelkószválaszfcás. A rózsafai ref. ' egyház (Felső-
baranya) Simon Lajos bácsfeketehegyi s. lelkészt, a tisza-
osziári (Borsodm.) Kovács Gyula h. lelkészt választotta 
meg lelkészéül. 

Tisza István gróf díszdoktor. A budapesti tudo-
mányegyetem tanártestületének képviseletében dr. Gross-
schmied Béni rektor vezetésével küldöttség nyújtotta át 
gr. Tisza Istvánnak a díszdoktori oklevelet, a melyet a 
jogikar dékánja adott át beszéd kíséretében. A díszdok-
torrá avatást még I. Ferencz József engedélyezte. 

Jánosi Zoltán képviselő. Lapunk zártakor vettük 
az értesítést, hogy Jánosi Zoltán debreczeni lelkészt 
Debreczen város I. választókerületében Révi Nándor 
ellenében nagy többséggel képviselővé választották, Já-
nosi a Károlyi-párt tagja. 

A pestszentlőrinczi református egyház folyó évi 
február hó 9-én (szombaton) este 6 órakor a Pestszent-
lőrinczi református egyház „Templom Építési Alap"-ja 
javára Kálvin-estélyt tartott. Műsor: Szügyi J . : A sze-
retet. Előadta a budapesti református theologiai akadémia 
ifjúsági énekkara. Az énekkart vezette Árokháthy Béla. 
Megnyitó beszéd. Tartotta Nagy Ferencz esperes. Ábrányi 
E,: Ágyúgolyók az arzenál udvarán. Szavalta Kopa Gyula 
községi jegyző. Mendelssohn : a) Venetianisches Gondel-
lied, b) Chopin : Valse. Zongorán játszotta Nagy Irénke. 
„Templomépítés." Beszéd. Tartotta Haypál Benő lelkész. 
Dalok. Énekelte Létayné Perczel Sári, énekművésznő. 
Zongorán kísérte Árokháty Béla. „Háborús kételyek és 
megoldások." Beszéd. Tartotta ifj. Victor János. Árok-
háty B.: Tompa-dalok. Előadta a budapesti református 
theologiai akadémia ifjúsági énekkara, Áz énekkart ve-
zette Árokháty Béla. 

A Budapest III. kerületi óbudai ref. egyház 
Katonaotthonábau 1918 február 3-án d. u. 5 órakor 
jótékonyczélú előadás volt. 

Áttérés. Szárazaj tán 73 gör. kel. vallású székely 
tért vissza a református vallásra. 

Egyliázfenntartó-alap Izsákon. Az izsáki egyház-
fenntartó-alapra újabban a következő önkéntes adomá-
nyok folytak be a gyülekezet tagjai köréből: id. Cséplő 
Gábor 200, Linger József 200, id. Damásdi István, Da-
másdiné Feuerstein Katalin, Frittmann Katalin, id. Ma-
gyar Ignácz, özv. Mészáros Istvánné, Nagy János, Nagyné 
Mészáros Mária, dr. Malatinszky Jenő, Paksi Mihály 
100—100, Pap Imréné, ifj. Pap Sándorné, Borbély An-
drás, Damásdi Sándor 50—50, id. Raj Jánosné; Csanda 
Gábor, Csanda József, ifj. Varga István, Csizmadia Sán-
dorné 30—30, özv. Fejszés Istvánné, Fejszés Gábor 
25—25, özv. Szegedi Gáborné 23 K, Szegedi Károly, 
Zefer Mihály, id. Varga István, ifj. Damásdi István, 
Beck Gyula, özv. Cséplő Józsefné, Csontos Lidi, Csontos 
Zsófi 20—-20, .Vértes Jakab, Kovács Ignácz, Pánczél 
Zoltán, Valach János, Makkos Sánnielné, özv. Pap Sán-
dorné 10—10, Fioder Valujszka (orosz fogoly) 5 jftjh 
Az eddig befolyt önkéntes adományok összege 9928 kor. 
Az egyház 1906-ban néhai Paksi Istvántól örökölt, de 
az özvegyi haszonélvezet miatt még birtokba nem vett 
4000 koronás házát január 27-én 70,400 koronáért adtael. 

A Kálvin-téri építkezések ügyébeu Gonda Béla 
nyűg, min. tanácsos, presbiter, új beadvánnyal fordult 
az egyháztanácshoz, a melyben, hivatkozva az építkezé-
sek ügyében írt és az egyháztanácsnak is megküldött 
memorandumára, azt kéri, hogy az egyháztanács tűzze 
napirendre az ügyet s küldjön ki egy öttagú bizottságot 
azzal a megbízással és felhatalmazással, hogy mindazt 
megtegyék és megtehessék, a mit szükségesnek tartanak 
a végből, hogy a Kálvin-téri új templom és vele kap-
csolatos egyházi épületek az általa javasolt módon és 
kiterjedésben felépíthetők legyenek s mindezekre vonat-
kozó számításaikat oly időben terjesszék az egyháztanács 
elé, hogy a megvalósítás a háború után azonnal foga-
natosítható legyen. 

A sajtó. Hogy mennyire szükségünk van a prot. 
sajtóegyesület munkájára, annak egy kiáltó bizonyságát 
láttuk a mult napokban is. Ravasz László előadásai há-
rom napon át zsúfolásig megtöltötték a régi képviselőház 
nagytermét. De erről alig egy-két lap emlékezett meg. 
Egy-egy mozifilmről és más túlsó berkekben lefolyó dol-
gokról a papirhiány daczára is terjedelmes tudósítások 
jelennek meg. 

A tót evangélikusok is mozognak. A báró Prónay 
Dezső lemondásával megüresült egyetemes egyházi és 



iskolai felügyelői tisztség betöltése körül élénk küzde-
lemre van kilátás. Mint az Ev. Lapban olvassuk, Jánoska 
György liptószentmiklósi lelkész, a turóezi ev. esperes-
ségi felügyelő dr. Vanoviez Ján körüli csoportosulásra 
hívja fel híveit. 

Köszönetnyilvánítás. Annak a sok sok jóbarátnak, 
a kik nagy bánatomban áldott lelkű jó feleségem elvesz-
tésekor jóleső részvétsoraikkal felkerestek, vigasztaltak, 
e helyeri mondok köszönetet. Adánd. Id. Somogyi Kál-
mán ref. lelkész. 

Adományok. Somogyi Kálmán ádáridi lelkész, e. k. 
tanácsbíró lapunk költségeinek fedezésére 50, özv. Mády 
Lajosné Szövetségünknek 50 koronát adományozott. — 
A vak katonák bibliáira Vadon Béla lelkész útján : Bor-
sos Károly 1, Rácz Juliánná 2, özv.% Kaszás Sándorné 
4, Osorvási Sándor 20, Békéri Imréné 3, Lénárt Anna 
3, Szőke Gyuláné 3, perselypénz 15 korona; a váczi 
református egyház a vak katonák bibliáira 36, a kecs-
keméti leányárvaházra 9 koronát küldött. — A ref. 
sajtóalapra Kovács Benedek táb. leik. (a 20. hadtest 
katonái) 300, Gavallér Gynla kelecsényi körjegyző 12, 
Prickel Sainu alsoki körjegyző 25 koronát küldött. 

ISKOLA. 
Felmentett theol. tanár. Dr. Hornyánszky Aladár, 

a pozsonyi theol. akadémián, a ki két évvel ezelőtt tá-
bori lelkészi szolgálatra vonult be, felmentést nyert és 
újból elfoglalta tanszékét. 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság márczius hó 
16-án tartja ülését az Abonyi-utczai székházban. 

A tanítók és a rekvirálás. Nemcsak a tanítók egy 
részének hadbavonulása, a fűtőanyagok hiánya, hanem 
a miatt is igen sok helyen huzamos időn át szünetel az 
iskolai tanítás, mert a tanítókat a rekvirálás szolgálatára 
használják fel. A torzsai ev. egyház presbitériuma fel-
iratot intézett a vall. és közo.kt, miniszterhez, hogy a 
tanítókat ezen munka alól mentesítse és hogy e miatt 
csak olyan helyeken szüneteljen a tanítás, a hol a taní-
tókon kívül más alkalmas egyén nincs. 

A Hangya-szövetkezet a sárospataki ref. főiskola 
javára 20,000 koronát adományozott alapítványul, a mely 
felett a főiskola szabadon rendelkezik. — Ezzel kapcso-
latban említjük, hogy a főiskolai internátus javára eddig 
közel negyedmillió korona adomány folyt be. 

Nagy alapítvány. Báró Solymossy Lajos 50.000 
korona értékű alapítványt tett egy evang. felső-
leánynevelő továbbképző intézet czéljaira. Mint alapító-
levelében mondja, károsnak találja egyházára nézve, hogy 
prot. leányok közül sokan mennek kath. nevelő intéze-
tekbe iskoláik végezte után, miután nálunk ilyenek nin-
csenek. Ha ilyen intézet nem volna alapítható, akkor 
fenntartja magának a jogot, hogy más intézet czéljaira 
adhassa az alapítványt. 

A dr. Szöts Farkas-alapítványra küldött újabb ado-
mányok : Biberauer Tivadar 10, Hornyánszky Ernő 50, 
özv. Mády Lajosné 10, özv. Kovács Ferenczné 10, Szőke 
József 5, Tóth Kálmán 5, az alapítvány összege 5512 K. 
Hálás köszönettel nyugtázza az ifjúság nevében Csekey 
Sándor theol. szénior. 

E G Y E S Ü L E T . 
A „Bethesda''* januári száma feltárja előttünk azt 

a súlyos helyzetet, a melyben a Filadelfia-Szövétség Be-
thesda kórháza, ez a mi egyetlen református kórházunk 

van. A hallatlan drágaság miatt sok ezer koronára van 
szüksége, hogy el ne bukjék. Ajánljuk ezt a szeretet-
intézményünket lapunk olvasóinak meleg, pártoló szere-
tetébe. Rendezzünk ebben az évben is minden gyüleke-
zetben ennek javára „kórházi vasárnapot" templomban, 
vallásos összejöveteleken és jöjjünk segítségére a Be-
thesdának, a hol annyian találtak nemcsak teati gyógyu-
lást, hanem lelki felüdülést is. 

Bel missziói tanfolyam. A Lorántffy Zsuzsánna-
Egyesiilet a leánykör munkástagjai részére február, már-
czius és április hónapban heti 4 órával belmissziói tan-
folyamot rendez a következő beosztásban: Bibliai elő-
adások: Ev. Krisztus kép elíenmondásai: ifj. Benkő 
István (4 előadás). — Pál levelei: ifj. Victor János (3 
előadás). — Ker. gondolatok az Ó-testamentumban : Szabó 
Imre (3 előadás). -— Bibliai tanulmány: Pál levele a 
Filippibeliekhez. — Kid- és belmissziói előadások és 
gyakorlati megbeszélések; Vasárnapi iskola története. — 
Bibliai tanulmány vasárnapi iskolai tanítás szempotjából : 
id. Victor János (3 előadás). Vas. isk. tanítás módszere 
és élénkítése: Victor Erzsébet (2). Női ifjúság gondozása: 
Szalay Teréz (3). A leányegyesületi munka gyakorlata 
az egyesületben és a társadalomban: Megyercsy Béla 
(3). — Diakonissza munka: id. Victor János (2). — 
Belmissziói vezérelvek : dr. Szőts Farkas (2). — Belmissziói, 
életrajzok: B. Pap István (2). — A csecsemők és kis-
dedek testi és lelki nevelése: dr. Kováts István (2). — 
Kiilmisszió: dr. Misley Sándorné (2). — Magyar keresz-
tyénség jelenlegi állapota : ifj. Victor János (2). 

A Református Sajtóegyesület alapító tagjai sorába 
újabban a következők léptek be: dr. Tóth Dezső kon-
venti másodtitkár Budapestről, Molnár Sándor lelkész 
Paksról, Munkácsi Süteő István egyházkor, tanácsbíró 
Rimaszombatból, Kis József esperes Pápáról, Miklós 
Géza lelkész Székesfehérvárról, Biberauer Richárd, a 
Bethesda igazgató-lelkésze Budapestről és Bigó József 
lelkész Szánkról. 

A Bethánia egyesület legutóbbi rendkívüli közgyű-
lésén a lemondott dr. Kovács Lajos helyére Takaró 
Géza kőbányai lelkészt választotta meg elnökéül. 

A „Hangya", a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási 
és értékesítő-szövetsége bármely községbe költségmen-
tesen küldi ki megbízottját, a hol fogyasztási és értéke-
sítő-szövetkezetet akarnak szervezni. Mielőtt a mozgalmat 
megindítanák, forduljanak a kezdeményezők útbaigazítá-
sért a „Hangya" igazgatóságához: Budapest, IX.. Köz-
raktár-utcza 34. sz. A „Hangya" kötelékében ezidőszerint 
1700 fogyasztási szövetkezet működik, a melyek össz-
forgalma 80,000.000 korona volt. Földmivelő népünk 
erkölcsi emelkedésének és vagyoni gyarapodásának leg-
biztosabb eszköze a gazdasági szervezkedés. A termelés 
fejlesztése, az értékesítés kedvezőbbé tétele, a háztartási 
és gazdasági szükségletek jutányosabb beszerzése csak 
fogyasztási és értékesítő-szövetkezetek útján érhető el. 

A Lorántfíy Zsuzsanna-Egyesület a jövő hóban 
tartandó hálaadó istentisztelet és díszközgyűlés keretében 
ünnepli fennállásának 25-ik évfordulóját. Az Egyesület 
körében öt év óta Leánykör van Szalay Teréz titkár 
buzgó vezetése mellett. 

Szövetségünk konferencz iájának tagjait az első 
és második napon az Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Bi-
zottsága ós a Bethánia-Egyesület látta vendégekül a 
Ravasz László esti előadásai után. A Budapesti Ifjúsági 
Egyesület Főherczeg Sándor-utczai helyiségének nagy-
termében volt tea, felvágott és sütemény, a melyet a 
hölgybizottság tagjai szolgáltak fel. Megyercsy Béla imája 



után Szüassy Aladár, a N. B. elnöke üdvözölte a meg-
jelenteket, azután Megyercsy Béla ismertette az ifjúsági 
munkát és az e téren való szervezkedés szükségességét. 
A tanulságos megbeszélések, eszmecserék során a jelen-
lévők közül Vass Mihály esperes, Ruzsás vukovári, Be-
reczky tasnádi lelkészek, Ravasz László és többen szóltak 
a fontos ügyhöz. — A Bethánia-Egyesület estélye az egye-
sületi ház (G-yulay Pál-u. 9) nagytermében volt. Itt az 
egyesület tagjai közül is sokan résztvettek az összejö-
vetelen. B. Pap István imája után itt is tea ós az egye-
sület nőtagjai által felajánlott hideg ételek és sütemények 
vártak a megjelentekre. Dr. Molnár Gyula törvényszéki 
bírónak, az Egyesület elnökének üdvözlő beszéde után 
Gergely Dezsőné énekelt, majd Takaró Géza tartott ta-
nulságos előadást a Szentföldről vetített képekkel. Ezután 
dr. Vargha Gyula olvasott ifjúi hévvel mindenkit mélyen 
megható és elragadó költeményeket. Karének, Nyáry 
Pál bibliamagyarázata, ima és ének zárták be a kedve-
sen eltöltött estét. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesíilet Szatmáron nagy-
szabású ünnepélyt rendezett január 27-én, melyen ven-
dégül látta dr. Baltazár Dezső püspök családját. Délelőtt 
az istentiszteletet Baltazár piispök végezte, délután pedig 
ugyan ő tartott az estélyen előadást a nőkérdésről. 
A többi szereplők közül felemlítjük: Baltazár Katóka 

"szavalt, Simonfty Irén zongoraművésznő művészi dara-
bokat adott elő, Visgoni úrleány Böszörményi Emil 
törv.-széki bíró zongorakísérete mellett énekelt. A szépen 
sikerült estély 2000 korona tiszta jövedelmet juttatott 
jótékony czélra. 

GYÁSZROVAT. 
Súlyos veszteség érte Forgács Gyula péczeli lel-

készt és nejét, Pongrátz Piroskát. Egyetlen fiuk, a ked-
ves kis „Gyuszi" halt meg hirtelen, váratlanul (agyhár-
tyalob). A gyászolók nagy fájdalmában mélységes rész-
véttel osztozunk. 

Néh. Zelenka Pál tiszakerületi püspök özvegye, 
szül. Aiitony Paula Eperjesen elhunyt. 

Nagy veszteség érte Bocsor László terehegyi lel-
készt és családját is kis leányuk elhunytával. Enyhítse 
az ő gyászukat is a minden vígasztalásnak Istene. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
D—k L—s M—ez. Köszönjük a szíves figyelmet, de a czik-

ket most nem közölhetjük. — M—TÖ—nU—t. Megkaptuk, közöl-
jük. Szíves üdvözlet. — Kérjük azokat az előfizetőinket, a kik 
lapunkat nem gyűjtik, hogy a 3—4-ik kettős számot, a mely egé-
szen elfogyott, hozzánk, költségünkre beküldeni szíveskedjenek, 
hogy belépő előfizetőinknek is megküldhessük. 

HIRDETÉSEK. 

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

és különféle ruhákat. 

If / t i ságí sz ínjátékok. 
Iskolai, ifjúsági és míikedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven írt, hatásos alkalmi színdarabok : Márczius 
15, A szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Talpra magyar! Á hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója. Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12-50, tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bór-
mentís, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi : 

Pásztor József Budapest I., 
Fehérvári-út 35. szám 

TEXAS KÉZIDARÁLÚ 
A T E X A S gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 42 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

OZÉGNÉL BUDAPEST, Vl„ 
FELSŐ ERDŐSOR-UTCZA 6. KIRÁLY SÁNDOR 

I f j ú s á g i könyvek! 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkésztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.-1-1 

Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. 

írta Sántha Károly. Ára vászonkötésben. . . K 6.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászon-

kötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 
PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel . K —.90 
Megjelent eddig 46 kötet. 

Megrendelhetők Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. ke rü l e t , A k a d é m i a - u t c z a 4. s z á m . 



Új Könyvek. 
Bitay Béla : A mennyek országa titkairól . . . K 2*— 
Boehmer H.: Luther im Lichte der neueren For-

schung M 4"30 
Below G.: Die Ursachen der Reformation . . . M 6'— 
Czakó Ambró: A protestántizmus szelleme . . K 8-— 
Daxer G.: Die Auferstehung M 120 
Fíebig P a u l : Weltanscliauungsfragen 2. Aufl. . M —90 
Frenssen G u s t a v : Die Brüder. Eme Erziihlung M 5*— 
Goltz Ed.: Grundfragen der prakt. Theologie . M 6 — 
Gunkel H e r a i a n n : Die Propheten . . . . . M 2-— 
Grimm E.: Die Etliik Jesu M (>•— 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. Reformatoren . M —'50 
Miehaelis Ottó : Protesíantisches Mártyrerbuöh . M 3.— 
Nagy La jo s : Felek és prófécziák K 2 40 
Nieberga l l : Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . . M 340 

kötve . . M 420 
Podmaniezky Pál báró : A keresztyén istenlisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve K 1*50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . K 150 
Ráez Ká lmán : Miért is vagyok én keresztyén . K 6-— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések K 12'— 
Schriften d. Neuen Testainents . 8 félkötetben fűzve M 18 — 

4 kötetben kötve M 25 20 
Sebestyén J e n ő : Nietzsche és Kálvin. Etikai 

tanulmány K 3— 
„Theologiai Szaklap és Könyvújság" megjelenik havonta. Előfizetési ára 
egy évre 16 K, segédlelkészeknek és theologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kaphatók: 

Scholtz Testvérek r S t 
Budapest, IX., Ferencz-Körút 19-21 

Újdonságok! 
Bay József: A világháború em-
lékére. Egyházi beszédek 2.50 K 
Ravasz László dr.: Látások 
könyve. Beszédek, elmélkedé-
sek 12.— K 
Líc. Rácz Kálmán: Miért is va-
gyok én keresztyén? . 6.— K 
Csefeme Ferencz: A szárnyas-
kerék diadala, vagy a vasút, mint 
népnevelő . . . . . 2.— K 
Csekma Ferencz: Képek a pa-
rókhíáról. Rajzok és életképek. 
I. kötet 2.50 K 

II. kötet 2.50 K 
Háborús feljegyzések a görgényí 
református egyházmegyének az 
1916. évi oláh betöréskor mene-
kült egyházairól . . . 5.— K 

Kaphatók Hegedűs és Sándor 
pro tes táns irodalmi "Tk _ _ w 
könyvkiadóhivatalában i / c P r e C Z e i l 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tüz^ jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyös fellételek 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 szoígái az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke . . . . . . . . . . . 2.550,400-— K 
Tartalékok . . , 6.753,519-68 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 9.054,092-46 K 

18.358,012-14 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban több mint 20.000,000'— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban több mint 10.000,000 — K 
Biziosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett é le tkárokban több mint 1.000,000 — K 
Biztosított ér ték tűzben 1916. évben 

több mint 1200.000,000-— K 
Biziosított érték jégben 1916. évben 

több mint 95.000,000-— K 
Életüzlet állománya több mint . . 21.000,000 — 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 te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
ní lkül . 

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

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

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

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1550 
szövetkezet tartozik 78 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 
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H A R M O N I U M O K 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekműveket bocsátja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
csász. és királyi udvari szállító, a 
javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert kiváló 
minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. TanerőKneK Ked-
vezmény. Árjegyzék a kívánt hangszerről ingyen küldetik. 
Legrégibb czég. Alapíttatott 1770 

Ullstein 
szabásminták 
átalakítások-
hoz is. Állan-
dóan 2500 mo-
dell raktáron. 

Nagy választék sö-
tétkék, f eke te és 
d i v a t k e l m é k b e n , 
tiszta gyapjúbó l . 
Próbaszabásmintákat 

ingyen és bérmentve 
küldök. 

cs . é s kir. 
udv. s zá l l í tó Stern József 

Budapest, IV., Kálvin-tér 1. 

IRODALMI ÚJDONSÁGOK! M 

Ó, seregeknek Istene! Egyh. közöns. ünnepi és szertartási beszédek és imád-
ságok háború idején. Irta Szombati-Szabó István . . . . . . . . . K 3.50 

Az Űr gondot víseí. 3 elbeszélés. Irta Csűrös István . K 1.50 
Kíspál András menekülése. Elbeszélés. Irta Csűrös István K —.40 
Szász Ágnes naplója. Irta Pílder Mária . . . . . . . . . . . . . K 6.— 
Egyháznagyok a magyar középkorból. Irta Fraknói Vilmos. (Élet kiadása) . K 7.— 
Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. Irta Ravasz László . . . . . . K 12.— 
Reformáció és demokrácia. írta Takaró Géza . . . . . . . . . . . K—.50 
A mennyekországa titkairól. Irta Bítay Béla . . . . . . . . . . . K 3.— 
Phííosophíaí szótár. Szerkesztette Enyvárí Jenő . . . K 3.20 
Levelek a magyar nemzethez. Irta Altenburger Gyula . . . . . . . . K 5.— 

K E R E S E T T KÖNYVEK! 
Az élet művészete. Irta F. W. Foerster, kötve . . . . . . . . . . . K 7.— 
Iskola és jellem. Irta F. W. Foerster . . . . . . . . . . . . . . K 7.20 

Portóra 10% felárt KéreK. 

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

•M 
M 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 7 8 7 1 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZhl SKOLAI LAP 
Megje lenik m i n d e n vasárnap . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX., Rád^y-utcza 28, a hová 
a kéziratok, elófizetésiéshirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Marjíiy Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 24 kor., félévre: 12 kor., 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Az áttérők előkészítése. Muraközy Gyula. — I I . ezikk : A reformáczió nemzetközi emlékműve Genf-
ben. Fiilep Lajos. — Krón ika . Krisitusgyalázás. — A Zoványi-ügy és az evangélikus lapok. — A mi ü g y ü n k : Har-
madik téli konferencziánk. 11. K. / . — i roda lom. — Egyház . — Iskola . — Egyesü le t . — Gyaszrovat . — 
Szerkesz tő i ü z e n e t e k . — H i r d e t é s e k . 

AZ A T T E R O K E L O K É S Z Í T É S É . 

Van egyházi életünknek néhány kérdése, mely épen 
oly fontos, mint a mennyire állandóan aktuális, s a me-
lyeket mégis úgy kezelünk, mint megannyi Hamupipőké-
ket. A nagy, ünnepi alkalmakra, zsinatra vagy egyház-
kerületre nem hozzuk el őket. Mint nagy, nehéz egyházi 
problémák árva testvérei, otthon maradnak a lelkészi 
hivatalok homályos árnyékában s csak akkor vesszük 
észre, hogy voltaképen ezek is döntő fontosságú, ural-
kodásra, irányításra termett, feladatok, mikor más egyház 
értük jön, kiragadja őket a hétköznapi lelkészi munkák 
tömkelegéből és beállítjá szervezett tevékenységének meg-
felelő helyére. 

Ilyen az áttérések kérdése is. A római katholikus 
egyház ügyesen megérezte, hogy az át- és kitérések nem 
csupán kölcsönös átszívódások különböző világok határán, 
mint a hogy a tenger is elmos valamit a partból és a 
part is felszí valamit a tengerből; kétségkívül azok is. 

De érezte, hogy az áttérés kérdésében nagy fon-
tosság, az áttérés tényében nagy alkalom és az áttérés 
alanyában nagy és sok lehetőség van, mely mind meg-
oldásra és kifejtésre vár. Erezte, hogy az át- és kitéré-
sek skálája valóságos hőmérője az egyház belső életének, 
az igazi diagnózishoz feltétlenül szükséges, mert belső, 
észrevétlenül növekvő bajok, sorvadások, közöny és sok 
más betegség itt jelentkezik számokban kifejezhető pon-
tossággal. Ezenkívül van egy lélektani magyarázata is 
az áttérések fontosságának. Mi, a kik beleszülettünk pl. 
a kálvinizmusba és többé-kevésbbé annak a lelkét érez-
tük gyermekkorunktól fogva, ki vagyunk téve annak a 
veszélynek, hogy a vallásunk nagy értékei megszokot-
takká, közönyösökké lesznek előttünk, ép úgy nem tud-
juk aztán kellőkép értékelni ezt a tiszta, nagy távlatú 
légkört, mint az alpesi falu lakója a hegyek nagyszerű 
lehelletét, mert állandóan benne lakik. Az áttérő ellen-
ben, a ki úgy jön föl hozzánk más lelkivilágból, a leg-
alkalmasabb arra, hogy a reformáczió megindulásának 

nagy lendületét átvegye s értékeinek lelkes őrzőjévé és 
továbbadójává legyen. Innen van. hogy a kik kellő elő-
készítés után, belső meggyőződéssel jönnek át, azok 

"nagyon munkás és nagyon lelkes tagjaivá lesznek az 
egyháznak. Mindezt jól tudja a római katholicziznifis, 
valóságos kis áttérő iskolája van Budapesten és legutóbb 
megjelent ügyesen szerkesztett tankönyve, az „áttérők 
katekizmusa" is. 

Ezzel szemben azonban a mi egyházunk semmi 
pozitív intézkedést nem tud felmutatni. A kitérőket egy 
úri gesztussal intézzük el: „hadd hulljon a férgese" ; 
az áttérők fog-adására, előkészítésére sem igen pazaro-
lunk többet annál a gesztusnál, mellyel a keresztelő-
kelyhet felemeljük. Némi. gyanakodással kísérjük azt,: a 
kinek (mint a reformáczió híveit csúfolták egykoron)-
„haja idősebb, mint a vallása" s még gyanúsabb nekünk 
az,ilyen áttérő hangsúlyozott „kálvinista öntudata". 

Ez a gyanakodó érzés azonban természetes követ-
kezménye annak a hiánynak, a mit az áttérőkre nézve-
a hivatalos egyház intézkedéseiben találunk. Úgy látszik.. 
épen a mult egyházkerületi gyűlések tanácskozásának; 
eredményeképen állapítható meg, hogy az egyháznak 
nincs joga senkit is kizárni tagjai közül; következéskép 
nincs joga senkinek a belépését meggátolni sení, Az egy-
ház szabad és nyílt kapujú bérházhoz hasonlít, a hová 
mindenki beköltözhetik, a ki kevesebb házbért, jobb 
lakást, vagy jobb nevű társaságot kíván magának, A kit; 
felveszünk, az nem érzi, hogy kiváltságnak lett részesévé,, 
a ki elhagy bennünket, az nem érzi, hogy a királyi pap-
ság nemesi oklevelét tépte össze, mert egyházfegyelmünk 
sajnosan laza és mert királyi papság vagyunk ugyan, 
de egy csöpp keresztvízzel néhány perez alatt minden-
kinek joga van a felszentelésre. 

Van egy tiszteletreméltó felfogás, mely elismeri 
ugyan, hogy a legtöbb áttérőből nem lett más, mint egy-
egy adóalany, de szerinte az utódaiban fog egyháztago-
kat nyerni az egyház. Sajnos azonban, az ilyen áttérőnek 
jövendő, lehető, kis adóalanyai lesznek azok — a mint 

Adakozzunk a református sajtóalapra! 



a tapasztalás mutatja — a kik csak akkor hallgatják 
meg — akkor is kelletlenül — az egyház szavát, ha a 
végrehajtó képviseletében jelentkezik náluk. 

A jelen helyzet megvilágításához hozzátartozik még 
annak a megállapítása, hogy sem az áttérők előkészíté-
sének nincs megszabott rendje, sem a felvételnek nincs 
liturgiája. A legteljesebb szabadossággal lehet a lelkész-
nek, sőt a segédlelkésznek belevinni ez eljárásba a saját 
egyéni ötleteit. A Kálvin-téren pl. sok ideig egyszerű 
kézszorítással vettük föl a keresztyén felekezetből és 
egy keresztelési aktussal a zsidók közül áttérőket. A leg-
érdekesebb az volt, hogy maguk az áttérők keveselték 
ezt, mintha valami nagy ajándékot vagy gazdagodást 
vártak volna az egyháztól s csak aprópénzzel fizettük 
volna ki őket. 

Ha azonban az előkészítéshez hozzákezdene, akkor 
is tanácstalanul áll a lelkész; semmi ez alkalomra való 
vezérfonala nincsen, a negyedik elemi iskolások számára 
írt katekizmuson kívül. Bibliával a kezében saját magá-
nak kell kidolgozni a tantervet, mert minden ilyen alka-
lommal úttörő munkát végez, mert ha hivatalosan ren-
dezni akarnók ezt az ügyet, előbb az áttérők előkészí-
tésének előkészítése volna szükséges. 

Már most, mielőtt jobb jövendők tennivalóit pró-
bálnánk körvonalazni, nézzük meg, milyen módon kezeli 
az áttérőket az az egyház, mellyel szemben majdnem 
mindenütt veszteségben vagyunk, t. i. a római katholi-
czizmus. 

Kísérjünk el pl. egy zsidó vallásból áttérőt az át-
vétel különböző proczesszusain át. A törvényes formák 
betartása után vagy a közben megkezdődik az oktatás, 
mely a zsidó és keresztyén hit közös alapjaiból indul 
ki s a prófétákon át ér el Jézus isteni személyéig s 
Jézuson át s szinte a fölött az egyedül üdvözítő egyház-
hoz. Könyv nélkül okvetlenül tudnia kell az áttérőnek a 
minimumot: a miatyánkot és a hiszekegyet. Miután a 
lelkész úgy látja, hogy az illető már alkalmas a kereszt-
ségre, a katechumén eljő a keresztszülővel a sakramen-
tom szertartására. Előbb megállanak .a sekrestyében; itt 
különböző kérdésekre kell megfelelnie. Mit kérsz az egy-
háztól? A hit mit ád néked? E kis formális vizsga után 
homlokát, fülét stb. kereszttel jelöli a pap, megáldja, 
nyelvére szentelt sót helyez bölcseség, tisztaság jeleképen s 
mint ilyen mondja el az áttérő az úri imát. Ez a hivatalos 
előkészítés a keresztségre; most már csöndben, szertar-
tásosan belépnek a templomba, itt az áttérő elmondja 
még az úri imát, a hiszekegyet s különböző vissza-visz-
szatérő kérdések közben a pap nyállal, homokkal érinti 
a keresztelendő fülét, „Effata", mellére olajjal keresztet 
ír s míg a keresztszülő vállára helyezi kezét, megkeresz-
teli, aztán szent krizmával megkeni, fehér inget ad reá, 
kezébe égő gyertyát helyez az üdvösség, tisztaság szim-
bólumaként s nemsokára rá megszólal a mise halk csen-
gettyűje . . . 

Protestáns vallásról áttérők előkészítése és felvétele 
sokkal egyszerűbb. A tanítás után csak egy hitvallást 

kell elmondaniok, melyben az áttérő utolsó lehelletéig 
hűséget fogad a katholikus hitnek, sőt azt alattvalói s 
gondozottai által is megtartatni s hirdetni esküszik. 

Nem azért említem mindezeket föl, mintha valami 
kópiáját óhajtanám ajánlani ennek a zsúfolt, szimbolikus 
cselekvényekkel teli szertartásnak. Az áttérőnek a lel-
kében nem is sok fog megmaradni mindebből a barokk-
stílű szertartásból, de egy lelki benyomást elvisz magá-
val : azt, hogy az egyház, mely fölvette őt, törődött vele, 
hogy az ő egyéni életére nézve végtelenül fontosnak 
érzi az ő keresztségét vagy felvételét, hogy ő immár 
egy olyan hajónak az utasa, melybe csak vizsgálat után 
lehet belépni, de mely egyenesen az örök üdvösség vizei 
felé suhan vele. 

És úgy látszik, addig-az áttérések drága alkalma 
mindig kicsúszik a kezünkből, a míg bele nem tudjuk 
égetni az áttérő lelkébe a felvétel nagy fontosságának, 
az istenfiúság kiváltságának érzését. Érezze az az ember," 
hogy őt értéknek tartjuk, hogy tudunk időt, gondot köl-
teni az ő drága lelkére, hogy az egyház bele tudja sze-
relni a lelkébe azt a nagyszerű busszolét, mely maga 
nem viszi, el őt az örökkévaló Isten fia elé gépiesen, 
de melynek nyomán ő maga elmehet, mert annak a lelki 
iránytűnek a rezgése mindig az emberi élet legmagasabb 
csúcsa a Golgotha felé vezeti. 

Az elmúlt két esztendőben próbát tettünk az átté-
rések lelkigondozásával, előkészítésével, s Istennek hála, 
váratlanul szép eredménnyel. Az előkészítésnél számolni 
kellett a fővárosi emberek ideges és beosztott életével 
és számolni kellett a mostani áttérések rendes motívu-
maival. 

Egyik egyházból a másikba manapság nem igen 
mennek az emberek sem damaskusi úton, sem a wormsi 
országúton. Apologétikus vagy polémikus tanítás nem 
igen fogja meg a lelküket. A kik házasságuk vagy ne-
velésük miatt, vagy érdekből, vagy valami kis vallásos 
szomjúságtól űzetve jöttek, azok rendesen elhagyott 
vallásuk tételeit sem ismerik ; különösen áll az a zsidó-
ságnál, melynek teljesen elhanyagolt, bomló katékhézise 
teremti meg a magyar materializmus legfőbb apostolait is. 

Mindazonáltal egy meg nem becsülhető alkalom 
az áttérővel való foglalkozás. Felnőtt, gondolkodó ember 
nekünk adja néhány órára a lelkét, kész magát meggyő-
zetni szemtől szembe, nem a prédikácziók altató meló-
diájával, hanem az érző emberi szív taktusával közeled-
hetünk, mint ember az emberhez s kinyithatunk olyan 
kapukat, mélyek azelőtt s talán azután is bezárulnak 
mögöttünk. Mivel semmi vezérfonalunk nem volt, külön 
próbáltunk maguknak egy kis tantervet összeállítani. 
A hegyi beszédből indultunk ki, a mint kibontakozik 
először a boldog ember, a magasabb erkölcsű ember és 
az imádkozó ember. A mai ember ideálokban szegény, 
de talán épen az ideáljait keresi, az elvesztett paradi-
csomot keresi a második Ádámhoz való közeledésében. 
Az imádság pedig; ez a minden vallást átfogó közös 
nagy tény, elég erős alap arra, hogy reá építsünk 



egy aztán speczifikusan keresztyén világot. Az imádság 
átvezet Jézus személyéhez, tanításához, halálához s a 
húsvéti sír mellől belelátunk a történelem nagy távlataiba, 
tévedéseibe, ujjongó megtalálásaiba s lassan ott jár a 
katechumén a wittembergi várkapu előtt s talán így ter-
mészetesnek fogja találni a reformáczió friss történeti 
levegőjét. Csak ezekután próbálunk rátérni a polémikus 
részre, itt lehet és jó a dogmatikus disztinkczióknak 
helyet adni. A vége pedig a tanításnak a mai egyházi 
berendezkedésről s benne az egyháztag kötelességeiről 
szólt, melyek olyan szent ós nagy kötelességek, hogy 
jogok is egyúttal. 

Ezt a kis tantervet nemcsak azért említem itt föl. 
mert, úgy látszik, a gyakorlatban elég jól bevált, hanem 
mert némi tiltakozás akarna lenni azok ellen a tanítások 
ellen, melyek a különbségek éles hangsúlyozásával kezdik s 
inkább kritikai, semmint építő módon viszik át az egy-
ház új tagját a kálvinista egyházakról való ama „modern" 
nézőpontba, mely szerint az a szabadságnak, liberaliz-
musnak olyan kincsesháza, melynek nincsenek kincsei, 
tárgytalan hit és dogma nélküli vallás. Az is igaz azon-
ban, hogy a katekhizinust tanuló áttérő a dogmák merev 
holt tartályai között téved el. Épen azért kell vele meg-
járatni a dogmák fejlődésének és megmerevedésének 
természetes útját; s a mint azok a dogmák, azok a hi-
deg formák előbb izzó, forró vallásos átélések voltak, úgy 
az áttérő lelkébe is próbáljunk valami vallásos élményt, 
egyszóval hitet teremteni s ha egyszer ez megolvad a lelké-
ben : könnyen beleönthetjük azt dogmatikai formulákba. 

Mindezek után legyen szabad néhány pontban Ösz-
szefoglalni e szerény néhány szó tanulságait. 

1. Kívánatos, hogy az egyház nagyobb súlyt he-
lyezzen .az áttérések kérdésére az eddiginél. 

2. Kívánatos, hogy az áttérők előkészítése ne ötlet-
szerűen, vagy épen sehogyan se történjék, hanem hiva-
talosan rendelkezzék az egyház az áttérések módozatairól 
és mikéntjéről, az előkészítő oktatásról. 

3. Kívánatos és sürgős egy specziálisan áttérők 
számára készített káté (vezérfonal) kiadása ; legyen ennek 
ép oly hivatalos jellege és kötelező ereje, mint a val-
lástani könyveknek. 

4. Kívánatos az áttérések liturgiájának megállapí-
tása s ebbe feltétlenül beveendő egy fogadástétel, hit-
vallás, melyet az áttérőnek a keresztszülők jelenlétében 
és tanúskodása mellett kellessék letenni. 

. . . Egy zsidó theologus azt mondotta, hogy az 
ó-szövetségből az újba átlépő zsidó mindig csak egy 
fehér lap marad az ó- és újszövetség között. Úgy lát-
szik, a magyar kálvinista Sión áttérési előkészítésére 
gondolt. Kívánatos, szükséges és fontos, hogy meg tudjuk 
ragadni ezeket a fontos alkalmakat s tele tudjuk írni, 
evangéliummá tudjuk tenni ezeket a fehér lapokat. Mert 
ha egyszer elmulasztottuk az önként kínálkozó alkalmat, 
bizony ezek a lapok, ezek az üres lelkek, ezek a fehér, 
kínálkozó lelkek nem sokáig maradnak sem üresen, sem 
pedig fehéren. Muraközi) Gyula. 

A REFORMÁCZIÓ NEMZETKÖZI EMLÉK-
MŰVE GENFBEN. 

A genliek Kálvin János születésének négyszázados 
évfordulóját az",al óhajtották különösen nevezetessé tenni, 
hogy hazájuk s a többi nemzet protestánsainak áldozat-
kész hozzájárulásával hatalmas emlékművet emelnek a 
reformációnak. Az emlékmű, melynek alapját a jubileum 
évében, 1909-ben rakták le, tavaly elkészült s egyide-
jűleg megjelent hivatalos és illusztrált ismertetése is. 
Létesítéséhez megfelelő arányban hozzájárulnak a magyar 
reformátusok is, a kiknek múltját Bocskay szobra s a 
kassai országgyűlést* ábrázoló dombormű képviseli az 
emlékművön. Közvetlenül érdekel tehát bennünket, hogy 
milyen ez az emlékmű, a melyet a mi korunk emelt a 
nagy reformátoroknak s a reformáczió világtörténeti nagy 
tényének Genf városában. 

Az ilyen kolosszális méretű emlékművek felállítása 
művészi szempontból mindig fölöttébb problematikus. 
Sőt nem is problematikus: lehetetlen. Oka ennek ép 
olyan egyszerű, mint a milyen kevéssé tudott manapság. 
Már a szabadban fölállított puszta szobor is kénytelen 
igénybe venni az architektúrát; több figurának, azon-
kívül meg még domborműveknek összekomponálása pedig 
egyáltalán csak architektonikus, keretben oldható meg. 
A föladat ezen a ponton válik problematikussá, sőt lehe-
tetlenné : honnan vegye a szobor az architektúrát ? Min-
den korban, a mikor volt monumentális szobrászat, volt 
architektúra is, sőt csak általa volt. Ma nincs vagy leg-
alább is nem alkalmas még az új architektúra arra, hogy 
monumentális emlékművek keretévé váljék — még a 
kívánság setn támadt fel benne irántuk. 

A monumentális emlékmű kénytelen idegen, átvett 
formákkal operálni, eklektikus módon — s ezzel bevallja 
önön lehetetlenségét. Ennek a lehetetlenségnek még sok 
és más oka van, részben esztétikai, részben társadalom-
történeti, itt nem lehet sorra venni őket. De még eddig 
minden kísérlet, a mely e lehetetlenség leküzdésére vál-
lalkozott — a természeti vagy logikai törvényeknél sem-
mivel kevésbbé érvényes törvényekről van itt szó — 
kudarcczal végződött. A mi Erzsébet-szoborpályázatunk 
csak egy a sok között. 

Nos, a fenti megrendelők, úgy látszik, bírtak enn'ek 
a sejtelmével. A mi különös dicséretükre válik, ha his-
torikus létükre (mert nyilván övék volt a döntő szó) ilyen 
érzékkel bírtak az esztétikailag lehetetlennek megérzése 
iránt, ha pedig műértők vagy épen művészek is voltak 
köztük — annál inkább. Történelmi emlékművet óhaj-
tottak, a mely lehető híven illusztrálja a historikus által 
pontosan előírt eseményeket és szereplőket. „A történe-
lem megszólaltatására hivatva (appellés á fairé parler 
l'Iiistoire), a szobrászoknak mód adatott arra, hogy a le-
hető legpontosabban tehessék meg" — mondja a hiva-
talos kalauz. Kétségtelen tehát, hogy ezt szabták a szob-
rászok elé: történelem és pontosság. Természetes, hogy 
az ilyen megkötés alapján igazi műalkotás nem jöhet 



létre. Igazi művész, a ki szabadon akar alkotni, ennyire 
megkötött kézzel nem is Vállalkozik a feladatra. Ha pe-
dig vállalkozik, valami olyat csinál, a mi egészen más, 
mint a mit a historikusok álmodnak: valami szép szob-
rot, a mi esetleg szimbolizál valamit, de nem illusztrál 
históriát. A genfiek azonban éltek a gyanúperrel, hogy 
ilyen igazi művész nem fog akadni, ha pedig akadna, 
sem küzdhetné le a fent jelzett lehetetlenséget. Marad 
tehát a második eset: hogy a szobrász minden áron mű-
alkotást akar csinálni a műemlékből, de mivel az meg-
oldhatatlan, lesz belőle történelmi arczképcsarnok; olyan-
féle, mint a mi millenáris emlékünk. Ha tehát így is, 
úgy is az lesz belőle, ne legyen ázzá a rosszul sikerülés 
révén, kényszeredetten, ne úgy, hogy más, hogy művé-
szet akart lenni s mégis csak történelmi illusztráczió sült 
ki belőle — legyen akkor mindjárt, egyenesen, nyíltan 
és őszintén történelmi illusztráczió és ne akarjon semmi 
másnak látszani. Ezt a lehetőséget választották a genflek 
s ez még nagyobb dicséretükre válik, mert le tudták 
vonni a következményt a sejtelmükből. Hogy ez csak-
ugyan Kálvin szellemében való megoldás-e, a mint ők 
vélik ós állítják, más kérdés, de hogy az egyetlen meg-
oldás volt a számukra, ha már egyszer emlékművet 
akartak állítani, az kétségtelen. 

Annak kell tehát vennünk ezt az emlékművet, a 
minek szánták. Esztétikai ítélettel ne közeledjünk hozzá, 
mert nem esztétikai kategóriák hozták létre. Természete-
sen, az ítélet felfüggesztése is ítélet, a mikor emlékműről 
van szó, a mely elvégre mégis csak műalkotás. De úgy va-
gyunk ma, hogy a mikor az emlékműnek két lehetetlen-
ség között kell választania: a között, hogy igazi műal-
kotás legyen, de azzá nem lehet és~a között, hogy ne 
legyen műalkotás, akkor ez utóbbi — noha szintén lehe-
tetlen — mégis elfogadhatóbb és tiszteletreméltóbb, mert 
a képességek ismeretéről, fegyelemről, lemondásról tesz 
tanúságot ós nem hoz létre szörnyűségeket. Ez a józan 
önismeret és fegyelem szólal meg a fenti emlékművön s 
ebben már csakugyan van valami a kálvinista szellem-
ből, ha nem egyenesen a Kálvin kompromisszumokat 
nem ismerő, keményen formáló logikus szelleme is az. 

Tehát: hosszú fal előtt, mely Genfnek történelmi 
nevezetességű és Kálvin nevével vonatkozásban álló vár-
fáltöredékeihez kapcsolódik, állanak a reformáczió nagy 
apostolai és pártfogói, középen egymás mellett négyen, 
Farel, Kálvin, Béza és Knox. A négy reformátor köz-
ponti csoportjától jobbra (a nézőtől balra): 1. a svájczi 
reformáczió emléke: a reform prédikáltatik Genf népé-
nek a berni küldöttek jelenlétében 1554 február 22 én; 
mellette Coligny szobra; 2. franczia emlék : IV. Henrik 
franczia király aláírja a nantesi ediktumot 1598 április 
13-án; mellette nassaui Vilmos, Oránia 'heBczegének 
szobra; 3. holland emlék: a németalföldi szövetségi ta-
nács kimondja az egyesült tartományok függetlenségét 
Hágában 1581 július 26-án: mellette Frigyes Vilmos 
nagy választó szobra; 4. német emlék: a brandenburgi 
választó, Poroszország herczege befogadja országába a 

nantesi ediktum visszavonása után menekült francziákat. 
A központi csoporttól balra (a nézőtől jobbra): 5. skót 
emlék : John Knox az edinburghi St. Giles-templomban 
prédikálja a reformot Stuart Mária udvara előtt; mellette 
Roger Williams szobra; 6. amerikai emlék: a zarándok 
atyák megalapítják az első gyarmatot Új-Angliában, mel-
lette Cromwell szobra; 7. angol emlék: a felső- és az 
alsóház képviselői bemutatják Vilmosnak és Máriának az 
angolok jogáról szóló deklarácziót; mellette Bocskay 
szobra; 8. magyar emlék: Bocskay István a kassai or-
szággyűlésen bemutatja a bécsi béke pontjait. 

Már maga az, hogy háttérül puszta falat válasz-
tottak, mutatja, hogy az emlékmű alkotói eleve lemond-
tak a szobroknak és doniborműveknek architektonikus 
összekomponálásával. Fal még nem architektúra és nem 
lehet vele ilyen különböző szobrászi elemeket egységbe 
foglalni. De — és itt a fegyelem és lemondás — a fal 
kiterített lap, jó arra, hogy reá történelmet írjanak, be-
tűvel vagy alakokkal, számokkal vagy jelenetekkel. És 
az történik itt. Az egyes feliratok és jelenetek bővebb 
ismertetését mellőzzük: a feliratok a reformáczió fent 
közölt eseményeit mondják el, a domborművű jelenetek 
pedig csak arra nézve bírhatnak érdekkel, a ki erede-
tiben vagy képben látja őket. A magyar reformácziót, 
mint már említettük, Bocskay alakja (Landowsky műve) 
képviseli, kissé teátrális pózban, a mi annál szembeöt-
lőbb, mert a többi kilencz alak mind mozdulatlanul me-
red maga elé; és a kassai diétát ábrázoló dombormű, 
melyen Bocskay a bécsi béke okmányát terjeszti elő a 
kivont kardokkal üdvözlő nemesek s a karját lelkesen 
lóbáló polgárság között (Bouchard műve). Az esztétikai 
ítéletet itt is tegyük félre, érjük be azzal, amit kapunk, az 
illusztráczióval, a mely a hivatalos kalauz szerint a „le-
hető legpontosabb". Ha igaz, akkor rendben van a dolog. 

<. Azonban — a fal csakugyan kitiinő tábla a törté-
netírás számára, mégis, a mikor Genfben alakokkal írnak 
történelmet, olyan térre mennek át, a melyen az arcz-
képek hűsége nem elég a történelmi igazság kifejezé-
sére. A művészetről való lemondás a puszta történelem 
kedvéért, a műemlék, a mely nem akar művészi alkotás 
lenni — itt bosszulja meg magát legelőször. Az arcz-
képek lehet, hogy hívek, de az alakok, a melyek nem 
akarnak művésziek lenni, történelmileg sem lehetnek 
igazak : a négy reformátor a középen, négy annyira kü-
lönböző karakter és annyira különböző sorsú egyéniség, 
mégis mind egyforma pózban áll előttünk, négy függő-
leges vonal, megkötötten, mereven, odaállítva a fal elé, 
mint négy mártír a vesztőhelyen pedig ezek az emberek 
épen nem a csendes megadásnak és megnyugvásnak, ha-
nem a világot felforgató akaratnak és cselekvésnek emberei 
voltak. Ha a feliratok nem jeleznék, nem gondolnók, hogy 
az akczió legnagyobb hősei közül, a kiket az újkor lá-
tott, valók ezek a kontemplatív anachoreták, a kiket 
inkább tudunk elképzelni a tébai sivatagnak valamelyik 
kolostorában, mint a történelem küzdő porondján. Hiába, 
így áll a dolog: vagy művészet és rajta keresztül esetleg 



lauzban, hogy „a terjedelmes föliratok "uralkodnak a 
domborműveken s a közönséges szokással ellentétben a 
domborművekben kell a kommentárt keresni a inonu 
mentális feliratokhoz". Szóval a felirat a fő s a szob 

A genfi reformáeziói emlékmű. 

történeti hűség is, vagy míivészetnélküliség s vele bizo-
nyosan történelmi hűségnélküliség is. 

A genfiek, a kiknek tudatosságát már föntebb mél-
tányoltuk, ez is érezték. Ezért mondják a hivatalos ka-

A kassai ország-gyűlés. 



rászi inö csak kommentál' hozzá. Ez is nagyon helyes 
és okos. De akkor — mi szükség relifeken nehézke-
sen, rengeteg munka- és költségpazarlással elmondani 
azt, a mit más eszközzel sokkal könnyebben, világosab-
ban és hasznosabban lehet, elmondani? A relief mégsem 
arra való és alkalmas, hogy szövegeket illusztráljon. 
Kálvin idejében az ilyen feladatot a fametszettel oldották 
volna meg. És Kálvin szellemének — ma is ez felelne 
meg leginkább. Az, hogy a kik oly kitűnően belátták, 
mint a genfiek, a műemlék művészi lehetetlenségét, eman-
czipálják is magukat a műemlék modern babonája alól 
— ez az igazi kálvini szellem! Azt megcsinálni, a mi 
lehetséges, nem pedig a lehetetlen érdekében—belátva, 
hogy lehetetlen — mégis kompromisszumot kötni. íte-
formáczió és sajtó: két egytestvér. S a sajtó való arra, 
hogy történelmet adjon elő és illusztráljon. A németek 
ezt kitűnően érezték, a mikor „Das Buch der Reforma-
tion, geschrieben von Mitlebenden" czím alatt tavaly 
olyan kötetet adtak ki, a mely a lutheri reformáczió 
korabeli írott, festett és vésett dokumentumait összegyűjtve 
és népszerű módon adja a mai ember kezébe. Ha meg-
csinálnák a kálvini reformácziónak ilyen emlékművét, a 
mely valamennyi kálvinista nép reformácziójának törté-
netét korabeli iratokban és rajzokban mutatná be egy-
más mellett! Az aztán elvihetné a történelmet és a tör-
ténelmi igazságot mindenfelé, mindenki számára: nem 
volna úgy helyhez kötve, mint a kőből való emlékmű, 
a melyet mégis csak talán minden százezredik ember 
fog láthatni. Történetírás — helyhez kötve, százezrekbe 
kerülő-történelem, a melyet mégis csak néhány ember 
olvashat: le jen vaut-il la chandelle ? De van az emlék-
állításnak még más módja is: a közhasznú épület, temp-
lom, iskola vagy hasonló, a melyek e sorok írójának 
szerény nézete szerint szintén sokkal inkább megfelelnek 
a reformátorok szellemének, mint bárminő emlékmű, ha 
még oly szép és tökéletes is az. Fiilep Lajos. 

KRÓNIKA. 
Krisstnsgy átázás. 

Van egy „Megértés" czímű havi zúglapocska, a 
melynek szerkesztője egy állami polg. isk. tanárnő. Lip-
tay Olga. A lap czélja a törvénytelen gyermekek egyen-
jogúsításáért való küzdelem. Czikkei azonban a lehető leg-
borzasabbak és etikai szempontból a legtájékozatlanabbak. 
Egy-két jó gondolata még- akad, ele az egész lap valami 
félszeg, titkos marakodó szellemet áraszt magából, olyan 
csapzotthajúságot, szóval, a milyen a Déli Hirlap egy 
riportja nyomán az exaltált külsejű szerkesztőnőt is jel-
lemezheti. Ez a lap összes eddigi durvaságaira rátette a 
koronát akkor, a mikor karácsonyi számában kisütötte, 
hogy a karácsony tulajdon képen a törvénytelen gyerme-
kek ünnepe, mert Jézus is az volt s így méltó, hogy az 
ő születésnapját tegyük meg a törvénytelen gyermekek 
ünnepnapjává. E káromló szavakra méltó választ mi. mint 

egyházi lap nem is adhatunk. Csak szánnunk lehet azt 
a lelket, a ki már ilyen utakra téved. A római katho-
likusok harezos orgánuma, a „Sajtó" azonban kegyetlen, 
de jogos gúnnyal, igaz megbotránkozással és elkesere-
dett gyűlölettel támad neki Liptay Olgának, a kiben 
valami lipótvárosi feministát sejt s méltó haraggal osto-
rozza cziniznuisáért. és megátalkodott vakmerőségeért. Az 
elítélő szavakat teljes súlyukban mi is aláírjuk, de szük-
ségesnek tartjuk Bangha páteréket felvilágosítani arról, 
hogy Liptay Olga nem zsidó és nem lipótvárosi feminista, 
hanem róm. katholikus és egy róm. katji. főpapnak, ha 
jól tudjuk, Csernoch Jánosnak volt protegáltja. Ez az az 
exaltált hölgy, a ki három évig tönkretette az Erzsébet-
nőiskola belső nyugalmát s a kit a ' kultuszminisztérium 
három évig tartott ott állásában, bár az egész tanári 
kar és igazgatóság is ellene volt. Ez á hölgy akkor még 
buzgó katholikusnak is mutatta magát s íme most derül 
csak ki, hogy milyen nagyszerű elvek hirdetőjét tartották 
ott magasabb kultuszkormányi kezek az ország első nő-
nevelő-intézetében. Az ilyen szellemileg ós erkölcsi el-
vekben is borzas és csapzotthajú hölgyekre ezután job-
ban kell a felsőbbségnek vigyázni. Vigyék be maguk-
hoz szem elé a kultuszminisztériumba, ha annyira tetszik, 
de fiatal leányok nevelését ne engedjék reábízni többé. 

A Zoványi-ügy és az evangélikus lapok. 
Zoványi ügyében megszólaltak az evangélikusok is. 

A komoly lutheránus tradicziókat őrizni akaró s nekünk 
épen azért annyira szimpatikus soproni Ev. Egyházi 
Elet teljes objektivitással regisztrálja az eseményeket, 
csak attól fél, hogy itt megint a „Kálvin gyalázására" 
esik a fősúly, a mit veszedelmesnek tart, mert ez már az 
első „esetben" is megbosszulta magát. Az „Evangélikus 
Lap", a szabadkőművesekkel belső kapcsolatot tartó lu-
theránus „Zovanianusok" lapja, már teljesen a Világ és 
Zoványi szellemében tárgyalja az esetet. Hajszáról be-
szél és czikke ikertestvére a „Világ"-ban elhelyezett ha-
sonló tartalmú czikknek. Zoványi kategorikus czáfolatát 
helyezi előtérbe ós a libertinusok mindenkori harezmo-
dorára jellemzően, tendencziózusan állítja be az esetet, 
tudomást sem vévén persze a Lelkészegyesület ugyan-
olyan kategorikus állításáról, a mely meg fenntartja a, 
vádat 'Zoványival szemben. Különös, kétértelmű álláspon-
tot foglal el az „Ev. Őrálló". Több helyes megjegyzése 
és gondolata is van. Azonban a „Kálvin-kultusz" nem 
tetszik neki. A legnagyobb hiba e lapnál is az, hogy ő 
sem vesz tudomást a Lelkészegyesület mindent fenntartó 
nyilatkozatáról. Ezekkel az egyoldalú beállításokkal szem-
ben jó lesz tisztázni a következőket: 1. Sebestyén nem 
Zoványi czáfolata után, lianem előtt írta meg czikkét, 
bízva a Lelkészegyesület közlésének hitelességében (mint 
a mely lap kezdettől fogva exponált Zoványi-barát volt 
s így nem tételezhető fel róla, hogy valótlanságot állít), 
továbbá támaszkodva Zoványi múltjára, a mely után ezen 
állítások valószínűsége nagyon is megvolt. 2. Zoványi 
czáfolata után jelent meg a Lelkészegyesület czáfolata, 



a mely épen olyan kategorikusan fenntartja a maga 
vádjait. A milyen joggal hisz teliát a Világ az Evang. 
Lap és az Ev. Őrálló Zöványinak, épen olyan joggal és 
mindenestre si'dyosabb alapon hihet Sebestyén és a ref. 
papság óriási része a Lelkészegyesület szerkesztőjének. 
Szerintünk tehát az újságírói kollegialitás és morál v/.em-
pontjából igen nagy tapintatlanságoi követtek el neve-
zett laptársaink, a mikor a Lelkészegyesület szerkesztő-
ségének fenntartó nyilatkozatát semmibe sem véve, már 
előre Zöványinak adnak igazat és Sebestyént támadják, 
holott ő a per eldőltéig várakozó álláspontot foglalt el, 
nem titkolván egyébként szubjektív hitét é.s véleményét, 
mely a Lelkészegyesület oldalára viszi őt. Meit képzel-
jék csak el a laptársaink magukat hasonló helyzetben. 
Elvégre a Lelkészegyesület is követelhet annyi súht a 
maga szavának, mint Zoványi. Egyébként pedig úgy áll 
a dolog, hogy lia Zöványi tényleg mondta azokat, akkor 
teljes egészében érvényben maradnak Sebestyén tételei 
reá nézve is, ha pedig nem mondta, úgy a tételek csak 
elméletiek maradnak, de az igazságuk akkor is meg-
lesz. Bizonyosak vagyunk azonban benne, hogy fog még 
gondoskodni Zoványi arról, hogy aktuálisak is legyenek 
azok újra. — Végezetül még az „Ev. Orálló"-nak vála-
szolunk a Kálvin-kultuszra vonatkozólag. Hát ilyen Lénye-
gében nincs, mert mi a kálvinizmusért és nem Kálvin 
személyéért lelkesedünk elsősorban. Természetes, hogy 
ez nem történhetik meg Kálvin személyének tisztelete 
nélkül. De ebben a tekintetben az evang. testvérek sem-
mit sem vethetnek szemünkre. Igaz, hogy a mi „Kálvin-
kultuszunk" annyiban lehet rájuk nézve meglepő, mert 
a genfi reformátort, az ő nagyszerű tanításait és írásait 
hosszú megszakítás után csak a legújabb időkben kezd-
tük ismét nagy értékük szerint méltányolni. De meg mit 
szóltak volna az evangélikusok, ha a nemrég lefolyt ju-
bileumi ünnepségek alkalmával náluk is olyan epizód 
történt volna, mint nálunk a debreczeni fakultás ünne-
pélyén. És még egyet, A Prot.. Szemle most megjelent 
jubileumi számában van egy vers Szabolcsba Mihálytól. 
Ebből az evangélikusok érzékenységére való tekintetből 
kimaradt egy Kálvint dicsőítő strófa. Hasonló objektív 
és liberális megítélést és eljárást kérünk a mi „Kálvin-
kultuszunkkal" szemben. 

A MI ÜGYÜNK. 
Harmadik téli konferencziánk. 

II. 

Második nap : január 30. 
Második napi konferencziánkat Forgács Gyula pé-

czeli lelkész, theol. m. tanár bibliaolvasásával és buzgó 
imájával kezdtük. A délelőtti gyűlésen dr. Iiavasz László 
elnökölt. 

A predestináczió és problémái I. 
Első témánk a kálvinizmus hittani és erkölcstani 

rendszerének egyik sarkalatos alapelve: a predestináczió 

volt. „A predestináczió problémái" czímmel két előadás-
ban foglalkozott ezzel a nehéz kérdéssel kiváló ifjú dog-
matikusunk: dr. Sebestyén-Jenő theol. m. tanár. 

A predestináczió tanának múltját vázolva, kiemelte, 
hogy Kálvin adja erre a kérdésre is a legtisztább feleletet. 
A predestináczió nem más, mint Isten döntése az egész 
életre nézve. A predestináczió kérdése azon főidül meg: 
elfogadjuk e Isten szuverenitását az élet minden körében? 

Három fölfogással találkozunk ezen. a téren. Az 
első szerint Isten akarata dönt el mindent. A második 
szerint Isten és ember együtt munkálkodnak. Végül a 
harmadik szerint, ha az egyik nem akar valamit, nem 
történik meg. A Szentírásból mindegyikre lehet helyeket 
találni, de az írást csak szerves összefüggésében szabad 
venni. A félreértés abból származik, hogy az emberek 
összezavarják az etikni és a metafizikai vonalat, holott 
ezt a kettőt szigorúan külön kell választani. 

A predestináczióval kapcsolatos sok probléma közül 
a következő négyet tartja a legfontosabbnak. Első: ab-
szolút szabad-e az ember? Második kérdés: szabad-e az 
ember, vagy fatalista? Harmadik: felelős-e az ember a 
bűnért? Negyedik kérdés: törődik-e Isten az imádsággal 
és van-e annak eredménye? 

Az első eldöntendő kérdés a predestináczió és a 
szabad akarat problémája. Milyen szabadság marad meg 
az Istennel szemben az emberre nézve? Helytelen az a 
fölfogás, hogy a predestináczió kizárja a szabad akara-
tot. Az ember nem úgy van Isten mindenhatósága alá 
rendelve, mint az ásvány, a növény, hanem úgy, hogy 
erkölcsi akarat jellege megmarad, ha akarata rabja is 
a bűnnek. Teljes metafizikai szabad akaratról —- termé-
szetesen — nem lehet szó. A szabad akarat a normális 
embernél nem egyéb, mint értelmes megfontoláson ala-
puló döntés. 

A mit az Isten tesz, azt az emberen, az, ember 
lelkén keresztül teszi. Isten nem mechanikusan determi-
nálja az embert, hanem tudatát is fölhasználja. Az ember 
mindent szükségszerűségből, de nem kényszerűségből 
tesz. Úgy él az ember, mint a nagy hajó utasai: élik a 
maguk kis világát a hajón, de oda mennek, a hova a 
kormányos irányítja a hajót, 

A predestináczió csodája, hogy a legfinomabb, a 
legérzékenyebb lelkületeket nevelte a világon. A meta-
fizikai és etikai vonalat fönn kell tartani minden para-
doxizmus daczára. 

A hozzászólások során ifj. Victor János (Budapest) 
kiemeli Krisztus személyének fontos szerepét a predes-
tináczióban. Ez fejti meg azt, hogy az etikai és a meta-
fizikai vonal hogy áll elő ? Az ember a Jézus Krisztussal 
való találkozás folytán födözi föl ezt a metafizikai vonalat, 
A predestináczió nagy élmény, melyet Krisztusban ad 
nékünk Isten. Tudtunkra adja, hogy Krisztusban övéi 
vagyunk : akar vélünk valamit. 

Dr. Fülep Lajos (Budapest) szerint alapvető fon-
tosságú a metafizikai és etikai vonal közti különbség. 
Minden filozófiai gondolkozás alapja a gondolatok viszo-



nya. Itt a szabadság és a megkötöttség viszonyáról vau 
szó. Ezt a kettőt a legerősebben ki kell élezni, hogy 
tisztán megkülönböztessük a fogalmakat. A predestiná-
czió kell, hogy minden vallásfilozófiának alapja legyen. 
Két világnézet van: a vallásos és a tudományos. Ez a 
kettő sohasem egyenlítődhetik ki egymással. 

A keresztyénség szerepe a jövő 
társadalom kialakításában. 

A délelőtti második tárgy a keresztyénségnek a 
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos másik nagy kérdése 
volt: milyen szerep vár a keresztyénségre a jövő társa-
dalom kialakításában? A kérdés tárgyalását ifj. Victor 
Jánosnak, az Ev. Ker. Diákszövetség főtitkárának elő-
adása vezette be. 

Hangsúlyozta mindenekelőtt, miszerint a keresztyén-
séget nem szabad úgy megítélni, hogy milyen társadalmi 
szolgálatokat tesz. Azután rámutatott arra, hogy a jövő 
társadalom kialakulásában egyfelől nagyobb szerepe lesz 
a kollektivizmusnak, másfelől a társadalmi mozgalmaknak 
tömeg-jellege lesz. 

A jövőben komplikáltabb osztályharezok lesznek. 
Szervezkedik minden osztály, kíméletlen ellentétek haso-
gatják össze a társadalom talaját. A keresztyénségnek 
mentő orvosszerül kell beleavatkoznia : meg kell mentenie 
a széthasogatott osztályok számára az emberi szolidari-
tást. A keresztyénségnek meg kell őriznie a maga külön-
állóságát. hogy közös szolidaritásra hívhassa az embereket. 

Zűrzavaros világ felé halad a társadalom. Sok kí-
sérletezés lesz az új kijegeczesedésben. Ott lesz-e a ke-
resztyénség, mikor lerakodnak az új alapok? Arról már 
szinte lekéstünk, hogy döntőleg folyjunk bele a jövő 
kialakulásába. A komoly keresztyénség szerepe a mai 
társadalmi átalakulásokban szinte el van játszva, ezért 
legalább a jövő számára gyűjtsük erőinket. 

Az előadás kapcsán nagyobb arányú vita indult 
meg. Koszorús István (Újpest) szerint túlsötét az a kép, 
a mit az előadó a jövőről festett. A nagy nyomás alatt 
nagyobb erővel fog a keresztyénség is talpra állani. 
Helytelen azt is megállapítani ma, hogy elkéstünk. Nem 
lemondó gondolatra van szükségünk, hanem arra, hogy 
még ma el kell kezdenünk a munkát! 

Dr. Mokkái Sándor (Sárospatak) is hangsúlyozza, 
hogy a keresztyénség abszolút érték: nem függ a társa-
dalmi hatásoktól. Tanulni is akarjunk a bekövetkező kao 
tikus fejlődésből. Szinok Zoltán (Erzsébetfalva) szerint 
Istenkísértés az, hogy az egyház bízza Istenre a jövőjét 
és ne csináljon semmit! Az egyháznak karitatív-jellegű 
társadalmi munkát kell végeznie: árvaházakat, bölcsödé-
ket, otthonokat, kereszten szállókat stb. kell berendeznie. 

Vass Mihály (Gégény) rámutat arra, hogy Jézus a 
keresztyénséget nem önczél gyanánt alapította. A keresz-
tyénség élet. A társadalmi élet biológiájával — sajnos 
— nem törődtünk. A legnagyobb mértékben oda kell 
vetnünk magunkat, krisztusi szeretettől eltelve, a szo-
ciál is kérdések megoldásába. 

Veress .Jenő (tábori lelkész az olasz fronton) kiemeli, 
hogy ha a keresztyénség önértékű, abból természetszerű-
leg következik, hogy. nem szabad pesszimistának lennie. 
A keresztyénség nem öregedett el! Sőt ma tudjuk csak 
igazán, mi a keresztyénség! Takaró Géza (Budapest) 
rámutat arra, hogy a r. kath. egyház tele van századok 
óta karitatív intézményekkel, mégsem tud beleavatkozni 
a társadalmi mozgalmakba. Okos Gyula (Öcsén)-) szerint 
eddig csak tanítottunk, ezért nem végezhettünk karitatív 
munkát. Sörös Béla hangsúlyozza, hogy tanuljuk meg a 
szoczialistáktól a szervezkedést. 

Ifj. Victor János válaszol az elhangzott észrevéte-
lekre. Nem képviselt lemondó hangot, Azt mondja: dol-
gozva gyarapítsuk a keresztyénséget, erősítsük a keresz-
tyéneket. Csak arról mondjunk le, hogy most már elég-
erősek vagyunk a jelenlegi átalakulásokba beleavatkozni. 
E helyett várjunk egy jobb időt. 

Ref. nevelésünk hibái és föladatai. 

D. u. 4 órakor, Lévay Lajos esperes elnökletével, 
rátértünk legsürgősebb teendőink másodikának: refor-
mátus nevelésünk hibáinak és föladatainak tárgyalására. 
Dr. Makkai Sándor volt ennek a fontos kérdésnek az 
előadója, kit legutóbbi konferencziánk óta a tiszántúli 
egyházkerület a sárospataki ősi főiskola gyakorlati theo-
logiai tanszékére hívott el. 

Előadása elején rámutatott arra, hogy ref. nevelé-
sünk egyet jelent egyházunk és hazánk jövőjével. Majd 
sorra vette mai nevelési rendszerünk hiányait s megjelölte 
mindenütt az orvosszereket is. 

A hiányok közt elsősorban nevelésügyünk országos 
szervezésének elégtelen voltát említette. A katechéták 
szervezésének a kérdése is megoldatlan. Vallásos neve-
lésünk egész csomo kívánni valót hagy maga után. Ezek-
kel a hiányokkal szemben szükségünk van a vallásos 
nevelés egyöntetű megszervezésére, a katechéták rend-
jének kialakítására, különösen pedig a konürmáczió egy-
séges rendezésére. 

Lelkészképzésünk terén is nagy hiányok vannak. 
Több gyakorlatiasságra és kevesebb nyelvképzésre volna 
szükség. A zsidó nyelv tanítását szükségtelennek tartja. 
Tanító- és tanárképzésünknek is nagy hiányai vannak. 
Az utóbbi teljesen hiányzik! A nőnevelés terén is sok 
hiányt látunk. A felsőfokú nevelés terén nem mondhatunk 
le a ref. egyetem eszméjéről! 

A hiány sok. Ezek megszüntetése sok munkát és 
még több áldozatot kíván mindnyájunktól. Azzal az egy-
gyel legyünk tisztában, hogy mindezeken a hiányokon 
önerőnk segíthet csak! 

A hozzászólók közül dr. Sebestyén Jenő utal arra, 
hogy intelligencziánkban hamis jelszavak érvényesültek 
a kálvinizmus felől, a mi nagy veszedelmet jelent reánk 
nézve. Ugyanis a katholiczizmus a maga erős szerveze-
tével kiböjtöli az aszályt, nálunk azonban csak az élő hit 
ereje a biztosíték. Ezért kell ezt ébresztgetni. Iskoláinkban 
szükség van nagyobb szigorra és nagyobb fegyelemre. 



Olasz Sándor (Őrszentmiklós) szerint szükségtelen, 
hogy 80 — 90 lelkes gyülekezeteknek is legyenek rendes 
lelkészeik. Evangélisták is elégségesek ilyenek gondozá-
sára, kiket a lelkészek vezetése alá lehet állítani. 

Hamar István, mint a zsidó nyelv tanára, a nyelvi 
képzés túltengéséhez szól hozzá. Elismeri, hogy a zsidó 
nyelv tanítása terén elért eredmény csaknem egyenlő a 
nullával. Kívánatosabbnak tartaná ő is néhány kisebb 
töredék fordítása helyett az egész ó-testamentumnak ma-
gyar nyelven való behatóbb tanulmányozását. Ámde ehhez 
elengedhetetlenül szükséges, hogy teljesen hiteles magyar 
fordításunk legyen, a mit a mostaniról távolról sem lehet 
elmondani. Kis József (Pápa) szerint is a zsidót még ma 
kihagyhatnék. 

mai ember. 

A vita befejezése után átvonultunk a régi kép-
viselőházba, hogy Ravasz László második előadásában 
gyönyörködjünk. A mai emberről beszélt ez alkalommal, 
ki a reformáczió kürtszavára ébredt föl többszázados 
középkori álmából. Az újkor embere azonban túlságos 
sokat bízott eszében. Azt hitte, hogy új világot teremt-
het azzal. A franczia forradalomban meg is születik ez 
az új világ, de boldogságot, nyugalmat nem hoz az em-
beriség számára, Egyfelől a csapzott hajú, sorsukkal 
elégedetlen tömegek zörgetnek ajtónkon, másfelől a pesz-
szimizmus híveinek elernyedt táborát, vagy a mindenkit 
elgázolni akaró „Übermenscha-ek telhetetlen pusztítását 
látjuk magunk között. Ebben a zűrzavaros, mind a négy 
sarkán fölgyújtott világban várva-várjuk a holnapi embert, 
ki visszaadja a világnak békéjét, nyugalmát. K. I. 

IRODALOM. 
A Református Katonák Lapja szerkesztését, mint 

már jeleztük, az újév kezdetén Haypál Benő lelkész vette 
át, a ki a minden tekintetben jól sikerült első számban 
a következő felhívással fordul közönségünkhöz: „ Üdv 
az Olvasónak! Dr. Kováts István theol. tanár a református 
sajtómozgalom terén olyan nagy, nemes munkát vállalt, 
amely teljesen igénybe veszi azt az idejét, amelyet tanári 
elfoglaltsága mellett az egyháztársadalmi tevékenységre 
szentelhet. A „Református Katonák Lapjá"-nak felelős 
szerkesztését én vettem át tőle. E szerkesztői munkában 
nemcsak elődömnek, hanem példaadomnak is vallom 
dr. Kováts Istvánt. A „Református Katonák Lapjá"-t a 
szeretet és hűség drága kapcsának tartom, a mely a 
harctereken vagy a katonai kórházakban küzdők, szen-
vedők s a gondok és szenvedések terheivel itthon vias-
kodók, de a küzdések, szenvedések és viaskodások kö-
zött is imádkozni tudók lelkét és életét fűzi össze. Arra 
törekszem, hogy e lap munkatársainak szívéből a hitnek 
és szeretetnek, a világosságnak és melegségnek szent 
erői áradjanak a lap olvasóinak lelkére. Ez a szerkesz-
tői programmom. E programmot a megértés közreműkö-
désével és a jóakarat segítségével valósíthatom meg. Egy-
házi és társadalmi munkáinkban a megértő lelkek, az 
erőforrások és a jóakaró szivek a kincsesházak. Meg-
értő és jóakaró testvéreinktől fejedelmi ajándékot kérünk 
harcoló ós szenvedő katonatestvéreink részére: áldozni 
kész szeretetet. Eddig havonkint egyszer 20.000 pél-

dányban jelent meg e lap; tehát évenkint 240,000 pél-
dányszámot küldtünk a frontokra és a kórházakba. Sok 
hálás levél és meleg bizonyság szól amellett, hogy la-
punk várva várt ós kedves vendég volt katonatestvéreink-
nél. A lap tetemes költségeit adományokból fedezzük. 
A papir árának s a nyomdai költségeknek közismerten 
nagy emelkedésével e lap kiadásának költsége is úgy 
megnövekedett, hogy a 240,000 példányszámnak kiállí-
tási költsége körülbelül 20,000 koronát igényel. Kérem 
azért mindazokat, akikhez e jelentésem és kérő szózatom 
eljut, hogy jóakaró és bőkezű támogatásukkal önzetlen 
munkánkat méltányolni és a „Református Katonák Lapjáé-
nak megjelenését biztosítani szíveskedjenek. A jóakarat 
adományait tiszteletes Hörömpő Dezső tábori lelkész úr, 
a „Ref. Katonák Lapja" kiadóhivatalának vezetője czí-
mére, Budapest, VII., Abonyi-utcza 21, méltóztassék kül-
deni. Az adományokat a „Ref. Katonák Lapjá"-ban nyug-
tázzuk. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A nagyváradi ref. egyház néhai 

Csák Máté utódjául Csernák Béla berettyóújfalui lelkészt 
választotta meg lelkipásztorául. 

Új doktor. A borosbenedeki ref. egyház íiatal lel-
készét, Vágó Károlyt, a kolozsvári egyetem jog-és állam-
tudományi kara államtudományi doktorrá avatta. 

Adományok. A katonák vallásos irataira a bec-
meni egyház 21'8ö, a szurcini 8, a dobanoyéii 4'43 K-t, 
a vak katonák bibliáira a zámolyi egyház 3 K-t küldött. 

ISKOLA. 
Szavazatbontás. A dunamelléki ref. egyházkerület 

szavazatbontó-bizottsága püspökünk elnöklete mellett f. hó 
5-én bontotta fel az iskolák közgyűlési képviselőire be-
adott szavazatokat. A fő-, közép- és népiskolák képviselői 
a következő öt évre: budapesti ref. theol. akadémia: 
dr. Pruzsinszky Pál rendes, Hamar István pótképv., kecs-
keméti jogakadémia: dr. Joó Gyula rendes, dr. Kovács 
Andor pótképv., nagykőrösi tanítóképző: Váczy Ferencz 
rendes, Osváth pótképv. budapesti főgimn.: Ravasz Ár-
pád rendes. Ábrahám István pótképv., kecskeméti főgimn.: 
dr. Garzó Béla rendes, Baltazár Gábor pótképv., kiskun-
halasi főgimn.: Pataky Dezső rendes, Báthory Gábor 
pótképv., kunszentmiklósi főgimn.: Apostol Pál rendes, 
Pátkay Imre pótképv., nagykőrösi főgimn.: dr. Kovács 
Lajos rendes, Schneider Mátyás pótképv., gyönkigimn.: 
Ádám József rendes, Szentes János ny. tanár pótképv., 
Baár-Madas felsőleányiskola: dr. Patay Pál, Weber Ar-
thur pótképv. A népiskolák részéről képviselők: Ko-
vács Gyula bácskossuthfalvai, Szenyéri István szóládi, 
Nagy Sándor czeglédi, Darabos Balázs mányi tanítók. 

Kiín kollégiumi igazgatóválasztás. A szászvárosi 
ref. Kun-kollégium elöljárósága dr. Görög Ferencz h. 
igazgatót választotta meg igazgatóvá. 

EGYESÜLET. 
A Református Sajtóegyesület alapítótagjai sorába 

újabban beléptek : Okos Gyula öcsényi, Csikesz Sándor 
kiscsány-oszrói, Komjáthy Aladár tárkányi lelkészek, B. 
Pap István és dr. Kováts István budapesti theol. tanárok, 
Zilahi Kiss Jenő és Megyercsy Béla Budapestről. — 
A Ref. Sajtóegyesület minden hónap első csütörtökjén, este 



l / a8 órakor a „Magyar korona" étterem különtermében 
(VII., Dohány-u. 20, az udvarban balra) barátságos ösz-
szejövetelt tart, melyre a ref. sajtó budapesti és vidéki 
barátait szeretettel hívja. Az első ilyen összejövetel most 
csütörtökön volt, melyre a ref. sajtó budapesti barátai 
igen szép számmal (33-an) vettek részt. 

Propaganda-Egyesület. A dunántúli ref. egyház-
kerületben Propaganda-Egyesület alakult oly czélból, 
hogy a középiskolai diákokat a lelkészi pályára buzdítsa. 
Az egyesület díszelnöke Németh István püspök, elnöke: 
Czeglédi Sándor pápai theol. tanár, utazó-titkára Tildy 
Zoltán, pénztárosa Pongráez József főisk. igazgató, jegy-
zője dr. Vass Vincze theol. tanár. A választmány tagjai: 
Győry Elemér püspöki titkár, Nehézy Károly ref. lelkész. 

GYÁSZROVAT. 

Királydaróczi Asztalos György nagykárolyi ref. 
lelkész, a nagykárolyi ref. egyházmegye egykori esperese, 
Szatmár vármegye törvényhatósági bizottságának és 
Nagykároly város képviselőtestületének legrégibb tagja, 
a nagykárolyi Protestáns Társaskör és Ref. Segélyegylet 
díszelnöke stb. f. hó 10-én délután ^ l órakor, minden 
szenvedés nélkül, életének 96-ik, nagykárolyi lelkipász-
torkodásának 73-ik évében az Úrban csendesen elhunyt. 
Temetése f. hó 13-án d. e. 11 órakor a ref. templomban 
tartott rövid gyászszertartás után nagy részvét mellett, 
az elhunyt akarata szerint koszorúk nélkül folyt le. Gyer-
mekei : Ilona, özv. Lengyel Pálné, Vilma, özv. literáti 
Mády Lajosné, Bertalan, Kálmán, Mária, Berey Józsefné, 
veje : Berey József esperes, 10 unokája, 10 dédunokája 
gyászolja a patriárcha elhunytát. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
H. V. Az illető czikket most már nein közöljük. Egyelőre 

a mai számban adott részlettel lezárjuk az iigyre vonatkozó retle 
xiókat. A Z. czikke megjelenik a Prot. Szemlében és akkor meg-
indulhat az általad említett tudományos vita. De egy két meg-
jegyzést teszünk leveledre. Hát lehetett e hidegen és közönnyel 
elmenni olyan hallatlan iapintatlanságok mellett, mint a minőket 
Z. elkövetett?! Kálvin négyszázados születési évében jelentek 
meg azok a „kitépett levelek" s épen a paróchiális könyvtálban ; 
és most is egy reformácziói emlékünnepélyen hangzottak el az 
inkriminált kifejezések. Mit szóltak volna, mint fentebb is meg-
jegyeztük, p. o. az ev. testvérek, ha náluk ezekhez hasonló dolog 
történik?! Úgy hisszük, senki sem tagadhatja, hogy a mi egy-
házunk erőit az a bizonyos sokat emlegetett „liberálizmus" (alias : 
hideg közöny) sorvasztotta el, a mely az ilyeneket mindenféle tet-
szetős jelszavak hangoztal ásával elnézte. Hogy mi egyebekről sem 
feledkeztünk meg, úgy hiszem, látod a lapunkban épen most folyó 
referádákból. Ezeket legtöbbnyire olyanok csinálják, a kiket Z. 
újabb tapintatlan eljárása mélyen felháborított. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

FÍIRDETESEK. 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

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

és különféle ruhákat. 

I f júság i sz ínjátékok. 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven írt, hatá>os alkalmi színdarabok : Márczius 
15, Á szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Ta lp ra magyar ! A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója . Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12'50, tiz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bér-
mentes, ajánlott tüldérisel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi: 

Pásztor József Budapest I., 
Fehérvári-űt S5. szám 

TEXAS KÉZIDARÁLÚ 
A T E X A S gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden--
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 4 2 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

I F L R Á I Y Q A N N N P C Z É G N É L ? Ü D A P E S T ' V L " M N A L T O A N U U N FELSŐ ERDÓSÖR-UTCZA 6 , 

I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 
A Magyar Prot , írod. T á r s a s á g két l egú jabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. SzerkesztetteKaffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára Szerkesztette líaffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ara kötve . . . K 4.— 
Bérmentes kiildésseF K 4.50 
Mir dkót kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink t >Uából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns iíjak és leánj ok számára. 

írta Sántha Károly. Ára vászonkötésben. . . K ti.— 
Bérmentes küldéssel . . K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
Irta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászon-

kötésben K 3.--
Bérmentes k üldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkö ésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 
PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel . .: . . . K — .90 
Megjelent eddig 46 kötet. 

Megrendelhetők Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. kerület, Akadémia-utcza 4. szám. 



Ú j K ö n y v e k . 
Bitay Béla: A*mennyek országa titkairól . . *, K 2'— 
Boehmer H.: Luther irn Lichte der neueren For-

schung . . M 4 80 
Below G.: Die Ursachen der Jíeformation . . . M <í— 
Czakó Ambró: A protestantizmus szelleme . . K 8'— 
Daxer G.: Die Auferstehung . . . . . . . M 120 
Fiebig- Pau l : Weltanscliáuungsfragen 2. Aufl. . M —'5)0 
Frenssen Gustav : Die Brüder. Éine Erztihlung M 5 — 
Goltz Ed.: Grundfragen der prakt. Theologie . M (>•— 
Gunkel Hermann : Die Propheten M 2-— 
Grimm E.: Die Ethik Jesu M (J — 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. Reformátoron M —-50 
Miehaelis Ottó : Protestantisches Martyrerbuch . M 8.— 
Nagy La jos : Felek és prófécziák . . . . . K 240 
Niebergal l : Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . . M> 340 

kötve . . M 4-20 
Podmaniezky Pál báró: A keresztyén istentisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve K 1*50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . K 150 
Ráez Kálmán: Miért is vagyok én' keresztyén . K <í"— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések K 12' 
Schriften d. Neuen'Testaments . 8 félkötetben fűzve M 18 — 

4 kötetben kötve M 25 20 
Sebestyén J e n ő : Nietzsche és Kálvin. Etikai 

tanulmány K 3 — 
„Theologiai Szaklap és Könyvújság" megjelenik havonta. Előfizetési ára 
egy évre 16 K, segédlelkészeknek és theologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kaphatók: 

Scholtz Testvérek 
Budapest, IX., Ferencz-Körút 19-21 

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

Budapest , Kálv in- tér 10., saját széki lázában 

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 Í>Z ország minden egyes helyén működő 
Képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok . . 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede 

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 

2.550,400'— K 
0.753,519-68 K 

9.054,092-46 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban több mint 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban több mint 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kiűzetett életkárokban több mint 

Biztosított érték tűzben 1916. évben 
több mint 

Biztosított érték jégben 1916. évben 
több mint 

Életüzlet állománya több mint . . 

18.358,012 14 K 

20.000,000-— K 

10.000,000-— K 

1 . 0 0 0 , 0 0 0 - — K 

1200.000,000-— K 

95.000,000-— K 
21.000,000 — K 

A Gazdák 
intézménye a 

Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-

, , G O N D V I S E L É S " 
Országos Közp. S e g é l y z ö Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat lúgjai részére 50 kor.-tói 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbi/,osítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokal közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Újdonságok! 
Bay József: Á világháború em-
lékére. Egyházi beszédek 2,50 K 
Ravasz László dr.: Látások 
könyve. Beszédek, elmélkedé-
sek • * . . . . .. 12.— K 
Líc. Rácz Kálmán: Miért ís va-
gyok én keresztyén? . 6.— K 
Csekme Ferencz: A szárnyas-
kerék diadala, vagy a vasút, mint 
népnevelő . • • • „ , 2.— K 
Csekme Ferencz: Képek a pa-
rókhíáról. Rajzok és életképek. 
I. kötet . . . . . . 2.50 K 

II. kötet . . . . . . 2.50 K 
Háborús feljegyzések a görgényí 
református egyházmegyének az 
1916. évi oláh betöréskor mene-
kült egyházairól . • . 5.— K 

Kaphatók Hegedűs é s Sándor 
protestáns irodalmi D A K V ^ P V cx n 
könyvkiadoliivatalában W e ö r e C Z e i l 

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 

f f 

Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez,. 

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

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1550 
szövetkezet tartózik 78 mil l ió korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 



különböző csoportokban: Straduari , Ruggeri , 
Maggini, Guarneri , Amati, Bergonci, Gran-
cino, Pandolf i , Balestrieri , Gagliano, Gob-
betti, Guadagnini , S tor ioniTes tőr i ,S te iner , 
Thier mesterek után, kivitel szerint teljes fel-
szerelésekkel és pedig: Vonó. Álltartó. Hang-
tompító. Hangölósíp. Gyanta. Húrokhuza-
tok 3/E, 2 A, 2/D, l/G. Nyereg és tok. He-
gedű formában 1. csoport 36 kor., II. csop. 40, 
III. csop. 45, IV. csop. 50, V. csop. 60, VI. 
csop. 65, VII csop. 70, VIII. csop. 76, IX. 
csop. 80, X. csop. 85, XI. csop. 90, XII. csop. 
100. Legfinomabb kivitelben 110 kor.-tól fel-

jebb szállítja, vagy bármely más hangszer vásár lása 
előtt k é r j e s a j á t érdekében a kívánt hangszerről szóló 

á r j egyzéke t , melyet ingyen küld 

az ország l e g n a g y o b b hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

cs. és Kir. udv. szállító, a jav. 
RáKóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., 
Lánczhíd-utcza 5. sz. 
Régi hangszerek vétele, becserélése és művészies javí tása. 

Legrégibb czég. Alapíttatott 1770. 

A PESTI HAZAI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTAR EGYESÜLET 
h e t v e n n y o l c z a d i k év i 

rendes közgyüEését 
1918. évi februárius hó 27-én 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 1917-ik évi üzlet eredményéről . 

2. Határozathozatal a mérleg és a tiszta jövede-
lem iránt . 

3. Egyéb igazgatósági előterjesztések. 
4. Az igazgatóság nyolcz (8) tagjának, a felügyelő-

bizottság két (2) és a választmány egy (1) tagjának 
megválasztása és az előző választások folytán a tel-
ügyelőbizottságban és a választmányban esetleg még 
megüresedő helyeknek válaeztás útján való betöltése. 
(Alapszabályok 23.„35., 36., 40. és 41. §-ai), 

B Ezen közgyűlésre a t. cz részvényesek azon figyelmezte-
téssel hívatnak meg, hogy az alapszabályok 14. § a értelmében csak oly 
részvényes gvakorolhatja, akár sáját szemel ében, akár meghatalmazott 
által, szavazati jogát, kinek részvénye 1917 deczcmber 31-éig nevére Íra-
tott s a közgyűlést megelőző nap délutáni 5 órájáig az egyesület főpénz-
táránál még le nem járt szelvényeivel együtt letétetett, 

Budapest, 1918. február ius 7-én. 

Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem díjaztatik.) 

Ui lstein 
szabásminták 
átalakítások-
hoz is. Állan-
dóan 2500 mo-
dell raktáron. 

Nagy választék sö-
tétkék, f ekete és 
d ivatke lmékben , 
tiszta gyapjúból . 
Próbaszabásmintákat 

ingyen és bérmentve 
küldök. 

cs. és kir. 
udv. szállító Stern József 

Budapest, IV., Kálvin-tér 1. 
-JT 
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Ó, seregeknek Istene ! Egyh. köz. ünnepi és szer-

tartási beszédek és imádságok háború idején, 
írta Szombati-Szabó István . . . . . . . K 3.50 

Az Úr gondot visel. 3 elbeszélés. írta Csűrös 
István , . K 150 

Kispál András menekülése. Elbeszélés. Irta 
Csűrös István • K —.40 

Szász Ágnes napló ja . Irta Pilder Mária . , . K 6.— 
Egyháznagyok a magyar középkorból . Irta 

Fraknói Vilmos. (Élet kiadása) . . . . v . K 7.— 
Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. Irta 

Ravasz László , K 12.— 
Reformáczió és demokráczia . Irta Takaró Géza K —.50 
A mennyekországa t i tkairól . írta Bitay Béla . K 3 — 
Philosophiai szó tá r . Szerkesztette Enyvárijenő K 3.20 
Levelek a magyar nemzethez . írta Altenburger 

Gyula K 5.— 

Keresett könyvek. 
Az élet művészete . írta F. W. Foerster, kötve 
Iskola és jellem. írta F. W. Foerster . . . . 

Por tóra 10% felár t kérek. — Kapható 

K 7.— 
K 7.20 

Kókai Lajos !XaytIiábtn 
B u d a p e s t IV., 

Katnermayer Károly-u. 3. sz. 
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A KALVIN-TER. 
A Kálvin-tér sok mindenre emlékeztet bennünket 

reformátusokat. Valahányszor ott járunk és kelünk vagy 
rágondolunk, önkéntelenül is eszünkbe jutnak a régiek. 
Eszünkbe jut egyházunk évszázados számkivetettsége, a 
gyászos korszak, a mikor hazátlanok voltunk itt a fővá-
rosban; azután az egyházalapítás küzdelmei, a száz év 
előtti hosszú templomépítés nehézségei, hithű őseink 
csodálatos szívóssága, áldozatkészsége, előrelátása, a mely 
által nemcsak »z akkor méf kicsi kezdet, hanem a re-
mélt jobb, nagyobb jövendő számára rakták le ott azon 
a téren az alapokat. 

De a Kálvin-tér nemcsak a múltra emlékeztet. Elénk 
tárja a szomorú jelent, budapesti egyházunk mostani 
nehéz helyzetét. 

A régiekből már csak a templom van meg. Mellette 
az üres tér, a régi épületnek telke. Fájdalmas érzések 
között megyünk el mellette és-gondolunk reá. Mily nagy, 
kiszámíthatatlan csapást jelent az az üres telek az egy-
házra ! Anyagiakban is nem számítva az új ház remélt 
jövedelmét, évi 80—40.000 koronát. Hát még a lelkiek-
ben ! Mennyi sok szép terv ment füstbe, mily hatalmas, 
nagyszerű lendületnek szegte szárnyát. Bizonyára nem 
nagyítunk, ha mondjuk, hogy talán nincs egyetlen egy 
gyülekezete sem a mi magyar ref. egyházunknak, a mely 
oly nagy veszteséget szenvedett volna a háború folytán, 
mint a mi budapesti egyházunk. És kell-e mondanunk, 
hogy a budapesti egyház vesztesége az egész egyházé; 
illenek reá az írás szavai: ha ez a tag szenved, vele 
együtt bánkódnak, megérzik azt a szó teljes értelmében 
a többiek is. Mert bizonyára nem kell bővebben indo-
kolni a tételt, hogy a budapesti egyház minden intéz-
ménye, a mely kebelében létesült, eleitől kezdve nemcsak 
az itteni híveknek, hanem az egész magyar Sionnak szol-
gál. Elődeink is kifejezésre juttatták ezt akkor, amidőn 
a még most is fennálló 100 éves Kálvin-téri templomot 

„ központi"-nak nevezték és az egész magyar kálvinista-
ságnak építették. 

Mi mindent kellene itt létesítenünk nemcsak a buda-
pestiek, hanem egész magyar ref. egyházunk és ennek 
hívei érdekében ! De most csak a Kálvin-térről szólunk. 
Az az üresség ott nemcsak a múltra és a fájdalmas je-
lenre emlékeztet bennünket, hanem különösképen arra. 
hogy a budapesti egyház híveinek, sőt egész magyar 
református egyházunknak is minden lehető áldozatot meg" 
kell hozni arra nézve, hogy ott a „központban", a nagy 
tradicziók által is megszentelt helyen a jövő számára 
olyan alkotások létesüljenek, a melyek méltók a buda-
pesti és az egész magyar református egyház mostani 
helyzetéhez. Nem a mi egyházunkhoz méltatlan brilliro-
zásról, a helyzet parancsolta szükségletek és jogos igények 
kielégítéséről van szó. Az az egész telektömb, a melynek 
egy kis részét több mint 100 évvel ezelőtt ajiosszú szám-
űzetés és sok huza-vona után, mint szegény, új jövevé-
nyek a városon kívül megkaptuk, önkéntelenül is min-
dig eszünkbe juttatja, hogy a mostani helyzethez képest 
a székesfőváros ott még mindig adósunk. De eszünkbe 
kell jutni más oldalról annak is, hogy úgy a budapesti, 
mint az egész magyar ref. egyháznak is van leróni való 
tartozása ott azon a helyen, a melyet eleink központul 
szántak. 

Tudjuk, hogy nagyok a nehézségek. Ezernyi seb-
től vérezünk. De a midőn a jövő nagy feladataira gon-
dolunk, eszünkbe jutnak azok, a kik itt ezelőtt 100 évvel 
merészeltek nagyot kezdeményezni Isten dicsőségére és 
gondolunk arra, hogy bármily nyomasztók is a viszo-
nyok, mi mégis össze sem hasonlítható előnyök és esz-
közökkel rendelkezünk azok felett, a kik itt a puszta-
ságban, a régi temetőhelyen olyan nagyot alapítottak. 
Részletekről most nem szólunk, csak arra kérünk min-
denkit, a kiket illet, hogy gondoljanak meleg, érdeklődő, 
alkotni akaró szeretettel a Kálvin-térre, a mi ottani öreg 
templomunkra és a mellette lévő telkekre. Mondjuk meg 

Adakozunk a református eajtéalappa! 



azoknak, a kiket illet, hogy nekünk ott jogos ós köteles 
terveink vannak és hogy mi nem akarjuk elmulasztani, 
hanem áron is, minden tőlünk telő áldozattal fel akarjuk 
használni a még mindig meglévő alkalmat egész magyar 
református egyházunk és a magyar nemzeti kultúra ér-

' dekében. p. 

EGYHÁZUNK ÉS A NAPILAPOK. 
Sokszor halljuk az utóbbi időben azt a szemrehányó 

panaszt, hogy a napilapok nem törődnek velünk, refor-
mátusokkal. Hiába tartunk gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
előadásokat — nem vesznek róla tudomást; hasztalan 
születnek körünkben üdvös gondolatok, nemzet- ós egy-
házépítést czélzó tervek, nem méltányolják, agyonhall-
gatják. Teljesen indokolt a panasz; de miért illetjük 
ezzel a lapokat, mikor nem ők, hanem mi vagyunk • a 
hibásak; mi vagyunk okai elzárt helyzetünknek s a mely 
pillanatban komolyan akarjuk — változtathatunk rajta. 

Sokan egy református napilaptól várják az állapot 
jobbrafordulását; azt gondolják, hogy az mindjárt felénk 
fordítja a nagyközönség figyelő ábrázatát. Csalódnak. 
Annak a napilapnak olvasói a mi táborunkból kerülnek 
ki, más vallású ember legfeljebb kíváncsiságból tekint 
bele, mint pl. mi az Alkotmányba. Az a napilap ébresz-
teni, fejleszteni fogja népünk református öntudatát, őrzi 
egyházunk érdekeit, védelmezi jogait ; de a közvélemény 
rétegeibe nem olvasztja bele szellemünket. Ezt akkor is 
csak a nagy napilapok végezhetik. 

E szerint akár van napilapunk, akár nincs, nekünk 
más nagy lapokra mindenképen szükségünk van s a 
bennünket megillető arányos területet hasábjaikon föltét-
lenül el kell foglalnunk. De ne gondoljuk,Jiogy ez puszta 
követeléssel, üres panaszkodással megtörténhetik. 

Ha azt akarjuk, hogy a református szellem világ-
hódító ereje beszivárogjon a lapok hasábjainak idegszá-
laiba: akkor találjuk meg mi is — mint a kath. vagy 
zsidó egyház — a beoltás módját. A mód pedig kézen-
fekvő : anyag, szellem; adjuk nekik a kettőt együtt s 
megváltoznak a viszonyok. 

Tudjuk, mibe kerül egy napilap előállítási költsége, 
hogyan kívánhatnék, hogy anyagi kárpótlás nélkül szol-
gálják érdekeinket? Annak a lapnak minden sora le van 
foglalva pénzzel vagy egyetemes -érdeklődéssel, abból 
ugyan egy betűt sem dobhatnak ki a mi kedvünkért. De 
lia kellő díjazás mellett veszünk magunknak helyet, bizo-
nyosan szívesen bocsátják rendelkezésünkre. 

Nem úgy értem, hogy külön rovatot nyissanak a 
református egyház számára; ez ismét visszás hangokat 
keltene, nem is vállalkoznának rá ; hanem úgy, mint 
Madáchban a föld szelleme mondja: „Elrészletezve vízben 
fellegekben", vonal alatt, vonal fölött, mindenütt, a lio 
arra mód és alkalmatosság van. így a munka észrevétlen, 
a szellem rejtve működik. 

Igen, szellem, mert, az anyag mellé a szellemet is 
nekünk kell szolgáltatnunk. Abban pedig a mi anya-

szentegyházunk bővelkedik. Csak az a baj, hogy apró 
csoportokban működik — mint az ijedt nyáj. Ha 8—10 
ember írói képességet érez magában, azonnal lapot indít, 
nem törődik vele, hogy alig van olvasóközönsége. Nem 
sokkal hasznosabb volna-e íróra, egyházra nézve, ha 
elzárt csoportok helyett, a tanítványokhoz hasonlóan, 
széjjeloszlanának, ki egy,' ki más szerkesztőségbe s ott 
érvényesítenék tehetségeiket; ez tisztítaná s hódítaná a nagy 
lapok szellemét. Tisztult erkölcsi érzetükkel, iskolázott 
műveltségükkel könnyen háttérbe szorítanák a kényte-
lenségből használt, szedett-vedett elemeket. A szerkesz-
tőségek bizonyosan örömmel fogadnák őket. Az írók 
képességét fejlesztené a nagyközönség bíráló szeme — 
a mit most nélkülöznak; az egyház pedig nyugodt yolna, 
tudván, hogy hű kezek, jó szemek őrzik érdekeit, kincseit. 

Fontoljuk meg a dolgot. Van már elég sok kisebb-
nagyobb helyi érdekű lapunk, mely a református öntu-
datot, vallásosságot, áldozatkészséget ápolja; most már 
toljuk szellemünket a széles vágányra; legyen minden 
napilapnál egy-egy buzgó, arravaló munkatársunk, mint 
régebben volt. 

Akár lesz napilapunk, akár nem : ezt a lépést meg 
kell tennünk, a változott viszonyok kényszerítenek reá. 
Az egyházkerületek feladata előteremteni a szükséges 
anyagot, íróinak erkölcsi kötelessége szolgáltatni a szel-
lemet. Ha a kettő egyszerre munkába áll: nem lesz 
okunk többé meddő panaszkodásra.1 

Dunavecse. Lukácsy Imre. 

ÜNNEPRONTÁS — ÜNNEP UTÁN.2 

Mindvégig egyik legszebb emlékünk fog maradni 
az elmúlt reformáczió-jubileumi esztendőből az az, egész-
ben véve igen előkelő, ízléses és hazafias magatartás, a 
melyet ez alkalommal magyar katholikus testvéreink leg-
jobbjai tanúsítottak velünk, az ünneplőkkel s az ünnep-
lés folyamán szükségképen fölvetődött és megtárgyalt 
történelmi s más kérdésekkel szemben. Hogy ez a maga-
tartás nemcsak a pusztán opportunista okosság műve volt 
egy, magyar és keresztyén szempontból egyaránt rend-
kívül aggasztó ós válságos háborús politikai és társa-
dalmi helyzet nyomása alatt, hanem a megértés és a 
'szeretet mélyebbreható gyökérszálaiból is táplálkozott: 
annak egyebek mellett két szép és emlékezetes doku-
mentuma a dr. Csáktornyai István rendkívül nemes hangú 
és emelkedett szempontú alkalmi czikke az Alkotmány-
ban (269. 1917. sz.) és a dr. Hanuy Ferencz komoly, 
higgadt történelmi pillantású tanulmánya a „protestáns 
és katholikus reformáczióról" a Katholikus Szemlében. 
Az ilyen s ehhez hasonló katholikus megnyilatkozásokban 
kifejeződő tény, hisszük, a közelebbi vagy távolabbi mo-

1 Bizonyára nem kerülte el a czikkiró figyelmét, hogy a 
megalakult Ref. Sajtóegyesület egyik feladata lesz gondoskodni 
az eddigi mulasztások pótlásáról. Szerk. 

2 A czikk közlése helyhiány miatt késett, de még most is 
aktuális. Szerk. 



tívrimokra való tekintet nélkül is nagyon jol esett és 
nagyon sokat mondott — valláskülönbség nélkül — min-
den igaz, becsületes magyar keresztyén ember szívének. 
A katholikus időszaki sajtó hangárnyalatainak alaposabb 
ismerői bizonyosan azt is jóleső érzéssel állapították meg, 
hogy a jubileum főidőpontjáig (okt. 31). sőt egy darabig 
azon túl is, még az ezidőszerint legintranszigensebb bal-
szárny, a jezsuiták „Magyar Kultúra"-ja is megtette a 
legtöbbet és legnagyobbat, a mi tőle e tekintetben tel-
hetett: t. i. — hallgatott. Azonban „nemo ultra posse 
tenetur". Azonban azt már a Magyar Kultúra sem áll-
hatta meg, hogy ha utólagosan s részben úgy-ahogy le-
tompított éllel is, de mindenesetre még a jubiláris év 
folyamán szóhoz ne juttassa a protestantizmussal és a 
magyar protestánsokkal szemben elfoglalt közismert ál-
láspontját. Nov. 20-iki és decz. 5-iki számaiban két leg-
öregebb csatárja segítségével gondja volt rá, hogy az 
amúgy is keservesen megszakgatott magyar lélekben ne 
legyenek zavartalanok ennek az ünnepi hangulatnak után-
rezgései se. Mi hálásak vagyunk a M. K. iránt, hogy 
ezzel a két tanulságos, sőt épületes czikkel mintegy mér-
téket enged vennünk képzeletileg arról a nagyarányú 
ünneprontásról, a melyre, a neki állandóan rendelkezésére 
álló lelkiismereti nyugalommal és erkölcsi bátorsággal, 
ad majorem Dei glóriám képes lett volna 1917 okt. 31-én, 
ha egyszer istenigazában akarja vala. Szép tőle, akármi 
is volt az oka, hogy nem akarta. De ez az őszintén há-
lás elismerésünk nem gátolhat meg bennünket abban, 
hogy ezt az utólagos ünneprontását a nyilvánosság előtt 
szóvá ne tegyük s annak erkölcsi és tudományos érté-
kére — lapunk szűk korlátaihoz szabott terjedelemben 
— rá ne világítsunk. 

I. 

A nov. 20-iki számban „Pro Memória'1 czímmel 
vezető helyen olvasható egy tanulmány dr. Platz Boni-
íacztól, a ki eddig tudtunkkal túlnyomókig természettudo-
mányos apologétikával foglalkozott, katholikus szempont-
ból ítélve nem is sikertelenül, most azonban hitvédő buz-
galmától átragadtatta magát a história mezejére, a hoí 
pedig szemlátomást nincs otthon. Czikkének alczímben 
is jelzett tárgya: „néhány adat az egyház kultúrhivatá-
sához". E néhány adattal az érdemes tanférfiú azt a „sok-
szor ismételt s minden kínálkozó alkalommal szóban és 
írásban hirdetett tételt" akarja megdönteni, „hogy a 
szellemi világosság, a tudományok fellendülése, a kultu-

* rális haladás a protestántizmusból áradt ki az egész em-
beriségre" (961. 1.). E végből adatokat idéz a középkori 
katholicziznms hatalmas műveltségteremtő munkájának 
megvilágítására s aztán, mintegy ellenkép gyanánt oly 
tényeket sorakoztat föl, a melyekből az tűnik ki, hogy 
a lelkiismeret és a gondolkodás szabadsága, modern kul-
túránk e nagy, alapvető java ellen a protestantizmus is 
akkora, sőt még különb vétkeket is követett el fennállása 
négy százada alatt, mint a pápai egyház. 

A czikknek ebben a kettős alaptendencziájában 

nem igen van egyéb hiba, mint az, hogy Platz nyitott 
kaput dönget vele. A komoly és értékes protestáns gon-
dolkozás és irodalom sem idehaza, sem a külföldön nincs 
már, még pedig meglehetősen régóta nincs azon az állás-
ponton, a melyről a katholikus középkor mindenestől 
fogva „sötétnek", a protestántizmus pedig minden fenn-
tartás és külonböztetés nélkül a kultúra és a szellemi 
szabadság egyetlen úttörőjének és fáklyavivőjének tűnik 
föl. A tanult protestánsokat egy elfogulatlan és egyre 
növekvő arányú történelmi vizsgálódás eredményei meg-
győzték s egyre jobban meggyőzik arról, hogy a törté-
nelemben erőszakos előre- vagy visszaugrások nincsenek, 
csak fejlődés van, ilyen fejlődés szülötte volt a protes-
tántizmus is s mint ilyen, történelme kezdő s későbbi 
stádiumaiban egyként a legtermészetesebben és a leg-
szorosabban függ össze a katholikus keresztyén szellem 
alkotásaival, erőivel és emlékeivel, jó és rossz oldalaival. 
E fejlődéstörténeti állásponton a protestántizmus a ka-
tholiczizmusnak mind megértőbb, mind elfogulatlanabb, 
mind szeretetteljesebb értékelésére jut el, — kell, hogy 
eljusson — s egyben mindinkább megtanulja ugyanazzal 
az elfogulatlansággal nézni és bírálni a saját múltját is. 
Nem tudhatjuk, honnan meríti Platz a mai protestáns 
gondolkozásról való értesüléseit, azt azonban nehezen 
hisszük, hogy bármely, a szellemi vezetésre csak vala-
mennyire is jogczímet formálható hazai vagy külföldi 
protestáns irodalmi orgánumban is meg ne tudná találni 
ennek az utóbbi, történelmileg egyedül 'elfogadható fel-
fogásnak -a tükröződését, ha egy kissé alaposabban utána 
néz. Egy-egy kései visszhangja a XVI. és XVII. száza-
dok abszolút ellentétekkel dolgozó polémiáinak manapság 
is el-elrikkan ugyan még itt-ott, de ebből az egészre 
vonni következtetést ép oly igazságtalanság volna, mint 
hogyha mi a nagymennyiségű inferiorisabb katholikus 
irodalomnak (sajnos, olykor a M. K.-nak is) egyes elszó-# 

lásaiból akarnók megalkotni magunknak a mai magyar 
katholiczizmus szellemi képét. 

Ennyit a czikk általános irányáról és gondolati ér-
tékéről. Be is érnők ennyivel és nem törődnénk vele, 
milyen indulat sugalmazta Platznak a reformácziójubi-
leum utóhangjaként ezt a helytelen tájékozású, de hang 
és modor tekintetében még eléggé lojális látszatú czik-
két, hogyha egy pár „adat"-a nem helyezné a szerző 
tudományos megbízhatóságát s, félünk, még jóhiszeműsé-
gét is erősen meglepő világításba. 

„Húsz János 1418-ban (sic !), Giordauo Bruno 1600-
ban valóban máglyahalállal pusztultak el. Az ítélet azon-
ban rendes törvényszéki eljárásnak volt következménye ; 
a bíróság azon kor fölfogása és jogi elvei alapján őket 
mint lázítókat ítélte halálra. A katholikus egyháznak, 
mint ilyennek, ez ítéletekhez semmi köze. Egészen más-
ként járt el Kálvin János. Bírói eljárás nélkül, abszolút 
hatalmi szóval ítélte máylyahalálra Szervetust s ugyan-
ilyen eljárással Gentilist lefejeztette, mivel hitbeli törvé-
nyeinek nem engedelmeskedtek. Erről azonban nem beszél 
senki r (964. 1.) 



íme: egy neves öreg katholikus szerzetes-pedagó-
gus, a ki „örvend mindannak, a mi jót (a protestantiz-
mus) tett, igazat cselekedett és hasznosat létesített (961. í.}, 
hogy túl tudja kiabálni a legútszélibb „szabadgondolko-
zás" közismert kiszólásait is az első konkrét próbánál, 
mely elé „elfogulatlansága" állíttatik! Mert azt nem hisz-
szük, hogy még az annyi gyűlölettel tárgyalt Szervet-
kérdésben is sok rikítóbb és vakmerőbb nagyotmondás 
hangzott volna el ennél háromszáz esztendő óta, Az em-
ber megdöbben tőle s önkéntelenül is a „calumniare 
audacter" szomorú elvére gondol. Komolynak látszó em-
ber komolynak látszó helyen, komolynak látszó formá-
ban ilyet még tudtunkkal nem állított Kálvinról, így még 
arczul nem verte a történelmi igazságot ebben a ma mái-
igen tisztán álló kérdésben. Vájjon mit gondol Platz, 
vagy mit akar elhitetni a M. K. olvasóközönségével: pá-
pája vagy CaraÖaja volt Genfnek az a prédikátor? sőt 
még százszorta különb zsarnoka amazoknál, mert hisz' 
még a legczinikusabb VI. Sándorok s a leglelkiismeret-
lenebb vérbírák sem mertek Justizmord-okat elkövetni a 
jusztícziának, tehát a bírói eljárásnak legalább a látszata 
nélkül! ? 

Ha sajnálja a fáradságot, hogy beletekintsen a 
Szervet-ügynek most már magyarul is kitűnő összeállí-
tásban együtt kapható eredeti okmányaiba, ám elég föl-
nyitnia csak egy olyan, tudományos mázzal kérkedő, 
Kálvin iránti gyűlölettől lihegő szabadgondolkozó ponyva-
terméket is, a minő pl. az Auguste Dide (a Fin des 
Religions hírhedt szerzője) újabb könyve: Michel Ser-
vet et Calvin (Paris, Fiam marión) s ott se nézzen meg 
egyebet, csak a fejezetek "czímeit: „Leproces, nouveaux 
interrogatoires ..." 

De nem ! Platz Bonifácz tankerületi főigazgató, dr. 
phil.-nak, sajnos, sokkal alantabb kell kezdenie még a 

• történelmi iskoláztatást: á kalendáriumon. Mert hogy az 
1566-ban Bernben kivégzett Gerdilis Bálintot hogy fejez-
tethette le Genfben, az 1564-ik évben elhalt Kálvin János : 

azt ő bizonyosan összevont szemöldökkel kérdezné alka-
lomadtán valamelyik szepegő kisdiáktól, de magának el-
felejtett számot adni róla. Érdemes-e tehát megpróbál-
nunk jobb meggyőződésre juttatni őt a szóbanforgó mé-
lyebb, . elvi és történeti kérdések felől: affelől, hogy 
„azon kor felfogása és jogi elvei" igenis, a legszorosabb 
összefüggésben állottak a hivatalos katholikus igazság-
fogalommal, állam- és társadalomtannal, sőt azonosak 
voltak velük, hogy a protestáns toleránczia történelme 
is ép azért olyan Janus-arczú,. mert nehezen és nagyso-
kára tudott csak szabadulni a katholiczizmus szellemi 
örökségének e részbeli óriási nyomása alól; hogy Kálvin 
János ós az ő hatalmas, de nem kizárólagos szellemi 
irányítását követő genfi állam fájdalmasan erőszakos mó-
don és szánalmasan emberi formában ugyan, de keresz-
tyén hitünknek és világnézetünknek a katholiczizmussal 
máig közös legszentebb sarkkövét védelmezte a szeren-
csétlen dilettáns theologus spanyollal szemben, nem pe-
dig a saját „hitbeli törvényeit. . .?" Mindezt, félek, a 

történettudomány e neofitájának magyarázni még kissé 
korai s épen ezért egészen hiú dolog volna. 

Tehát csak maradjunk a kalendárium színvonalán. 
„Hogy a hugenották legyilkolása 1572-ben, az úgy-

nevezett Bertalanéj, a politikai bosszú müve volt, azt ma 
már mindenki tudja, A Guise herczegek ugyanis bosszút 
akartak állni Collignyn (sic!) és hívein, a kik a Guise 
herczegek atyját, Lotharingiai Károlyt meggyilkoltatták 
s átengedték az angoloknak Dieppe-et ós Havre-t. A ka-
tholikus egyháznak ehhez ismét semmi köze.'1, (964. 1.) 

Előttem fekszik a sorok írásakor egy finom kivitelű 
érem gipszöntvénye. Egyik oldalán öldöklő angyal jár-
kél diadalmasan, kezében kereszttel és karddal, emberi 
holttestek között; a másikon szakállas papi arcz. Amott 
a körirat: Ugonottorum Strages 1572 ; emitt: Gregorius 
XIII. pont. max. an. I. (Az érem részletes leírása meg-
található különben Bonanni Fülöp jezsuita klasszikus 
Numismatá pontificum cz. művében is, Róma, .1689.) 
Ennyire nem volt tehát köze a katholikus egyháznak, 
mint ilyennek, a Bertalanéjhez! 

„Cobbet William, a protestáns történetíró „Historv 
of the Protestant Reformation" czímű könyvében azt 
írja, hogy Erzsébet királyné uralkodásának egy éve alatt 
több katholikust végeztetett ki, mint a mennyi áldozata 
volt a spanyol inkvizícziónak összesen ! ; . . A szintén 
protestáns Styrpe (sic!; szerint Erzsébet minden évben 
legalább is ötszáz katholikust végeztetett ki." (965. L) 

A súlyos tekintélyként idézett Cobbet-féle mű egy 
semmiféle komoly történelmi gondolkozás előtt számba 
nem jöhető, forrásértékkel abszolút nem bíró s még 
hozzá százesztendős, gyalázkodó férczmunka, egy eléggé 
zűrzavaros szabadgondolkozó fő megbízhatatlan, elfogult 
ponyvaterrnéke (valószínűleg ultramontrán körökből eredő 
magyar fordítása: „A' protestáns reformátio' históriája 
Angliában 's IrJandban. Polgártársai felvilágosítására 
folyó levelekben írta C. V." megjelent .1834. Nagyvára-
don). És Platz nemcsak hogy komoly képpel hivatkozni 
mer erre a hamis „százesztendős jövendőmondóra" (a 
kitől, gyanakszom, meríti a Bertalanéjre vonatkozó ha-
mis tudományát is!), hanem még rádupláz igazmondá-
saira (igazán kérdésbe kell tennünk, vájjon csak puszta 
figyelmetlenségből-e?). A Cobbet munkájában (III. füzet 
156—157. lapok) idézett Strype (így van helyesen írva) 
szerint Erzsébet „egy esztendőben több mint ötszáz go-
nosztévőket kivégeztetett" (azaz, mint a contextusból első 
tekintetre világos, útonállókat, tolvajokat stb., a kik a 
Cobbet vádjai szerint az Erzsébet alatti nagy népnyomor 
következtében szaporodtak el), ezekből azonban a Platz 
keze alatt már esztendőnként kivégzett katholikus ötszá-
zak lesznek „legalább is" ! 

Az újdonsült történész e legnevezetesebb portyá-
zásai után azon már meg sem ütődünk, a mikor a részeg-
hajdúk és vérszomjas kuruczok XVII. századi katholikus-
papgyilkolásai mellé bizonyos büszke önérzettel állítja 
oda azt a tényt, hogy „a gályarabságra ítélt kálvinista 
papok közül (mely ítéletnek „embertelen" voltát egyéb-



ként szíves elismerni) egyet sem végeztek ki". (965. 1.) 
Nem hiszem — s ha a magyar gályarabok történetét 
Platz Bonifácz ismerné, maga sem hinné —, hogy ama 
dicsőséges hitvallóink bármelyike ne vállalta volna el 
azonnal és víg szívvel a kivégeztetés bármely kínos faj-
táját is a lassú megőrlődés, sok esetben elevenen való 
meg rothadás ama rettenetes testi és lelki gyötrelmei he-
lyett, a melyeknek börtöneikben, a tengerpartig bilincs-
ben megtett útjukon, majd a gályákon hónapokig és 
évekig ki voltak téve, — ki voltak téve pedig nem fe-
lelői len és fegyelmezetlen fölkelő hadinép, hanem egy 
keresztyén császárkirály és főkép egy keresztyén főpap 
jóvoltából, állandó jezsuita asszisztencziával! De bár e 
gyötrelmek nagyon sokakra nézve végződtek kínhalállal a 
leghitelesebb följegyzések szerint, természetesen ez épen-
úgy nem „kivégzés", mint a hogy valakit éhhalállal el-
pusztítani nem gyilkosság. 

A ki aztán a történelmi tényeket így ismeri, így 
magyarázza és így értékeli, attól lehet-e mást várnunk 
egy történelmi szöveghez való hűség tekintetében is, mint 
hogy (megint meg kell kérdeznünk, vájjon csak puszta 
felületességből-e?) Luthernek ezt a nagyon világos mon-
datát az „An den christl. Adelu stb.-ből (Erlangeni kiáüás 
XXI. 288. 1.) „pollen wir . . . frisch hindurch allis (azaz 
— alles), was sie (t. i. a „romanisták") thun oder lassen, 
nach unserm glaubigen Vor*stand der Schrift richten" 
(„Vorstand" a mai Verstandniss értelmében, a mit két-
ségbevonhatatlanul mutat a Schrift-tel való genitívusz 
objektívusz-os viszony is!) szépen és nyflgodtan lefor-
dítja így: ., Kinek-kinek a maga liívö eszével kell a Szent-
írást értelmeznie . . . " (966. 1.), nyilvánvalóan annak a 
példátlan tudatlanságra vagv rosszhiszeműségre valló 
tételének napnál fényesebb indokolására, hogy „Luther 
szerint még hit dolgában is az emberi értelem a legfőbb 
fórum" (u. o.). 

A kalendárium mellé tehát, sajnos, még a gram-
matikát is kezébe kell adnunk dr. Platz Bonifácznak. 
Pirulunk miatta a magyar kultúra nevében, a melyet a 
jeles szerző jóval régibb idő óta, de, úgy látszik, jóval 
kevesebb rátermettséggel szolgál, mint a mióta és a hogy 
szolgálja a — Magyar Kultúrát. S őszinte szégyenkezé-
sünkben még annak a ténynek sem tudunk zavartalanul 
örülni, hogy, íme, a reformáczió emlékével és igazságai-
val szemben még a legjobb szándékú és a legtekinté-
lyesebb czégér alatt felvonuló ünneprontás is mekkora 
belső ürességben szenved és milyen kisgimnázistáknak 
való könnyű dolog a leleplezése. „ Úgy látszik — mondja 
Platz czikke utolsó mondataként — a z igazságosság na-
gyon ritka erénye az emberi léleknek !" (967; 1.) Valóban 
úgy látszik. Historicus. 

KÜLFÖLD. 

Az orosz szeparáczió. Tudjuk, hogy Oroszországban 
a régi uralom alatt mennyire össze volt forrva az egyház 
az állammal a czezaropapizmus legridegebb formájában. 
Az egyháznak világi feje a czár volt, a ki az egyház-
kormányzás hatalmát az általa kinevezett szent szinódus 
útján gyakorolta. Most ezen a téren is elkövetkezett a 
teljes felfordulás. Megtörtént a teljes szeparáczió és vele 
kapcsolatos szekularizáczió. A forradalmi orosz kormány 
ebben a tekintetben is hü maradt a franczia forradalom 
tradiczióihoz. A rendelet summája a következő: Az álla-
mot és az egyházat elválasztják egymástól. Mindennemű, 
bizonyos hitvalláson alapuló kedvezményeket, valamint 
a lelkiismereti szabadság összes korlátozásait megszün-
tetik. Az összes vallási rítusok teljes szabadságot élvez-
nek. a mennyiben a polgári jogokat és a közrendet nem 
csorbítják. Vallási meggyőződésére való hivatkozással 
senki sem vonhatja ki magát polgári kötelességei alól. 
Azt az engedélyt, hogy a polgári kötelességet más-
sal pótoljanak, a népbírőság fogja eldönteni. A vallási 
esküt megszüntetik és ünnepies ígérettel pótolják. A há-
zasságokra és születésekre vonatkozó anyakönyvek ve-
zetését a polgári hatóságok veszik át. Az iskolát és 
az egyházat elválasztják, a kötelező hitoktatást meg-
szüntetik. A papok és a vallási egyesülések előjogokkal 
és vagyonnal nem rendelkezhetnek és az állam részéről 
támogatásban nem részesülhetnek. Összes javaikat a nép 
tulajdonává jelentik ki. A ldiltuszczélokra szolgáló épü-
letek és más tárgyak a vallási egyesületek ingyenes hasz-
nálatára engedtetnek át. A templomok ós egyházak fenn-
tartására adott összegeket többé nem folyósítják. A lel-
készek és hittanárok fizetését márczius 1-én beszüntetik. 
A foglalkozásnélküli lelkészek a népjóléti bizottságban 
kapnak alkalmazást. A papság persze mindent elkövet a 
bolseviki kormányzat megbuktatása mellett. Egy jellemző 
adat az orosz állapotokra: Trocky igazságügyminisztere 
is egy czionista zsidó. 

A MI ÜGYÜNK. 

Harmadik téli konferencziárik. 
III. 

Harmadik nap : január 31. 

Harmadik napi konferencziánk kezdetén Makay 
Lajos, a debreczeni diakonisszaképző-intézet lelkésze olva-
sott föl egy részt a Bibliából és imádkozott. Az elnöki 
széket Kis József pápai esperes foglalta el. 

Ellenség a front mögö t t E f l l l ^ i 
tooák számár*. A Kálvin-Szövetség kiadványa. Ara 30 fill. Meg-
rendelheti * Kálvin S*Őv«tség titkárságánál (IX., Ráday «. 2&). 

A predestináczió és problémái. II. 

A gyűlés elején dr. Sebestyén Jenő folytatta előző 
napi „A predestináczió ós problémái" czímfí előadását. 

Második előadásában mindenekelőtt a predestináczió 



és a fatalizmus kérdését tisztázta. Rámutatott arra, hogy 
a predestináczió nem fatalizmus. Vázolta, hogy miben 
egyezik, majd azt, hogy miben tér el a kettő egymástól. 
Végső eredményül megállapította, hogy a kiválasztottság 
kizárja a fatalizmus gondolatát, ha élő a hit. 

A predestináczió és a bűn kérdésére térve át, utalt 
arra a vádra, a melyet többen hangoztatnak, hogy a 
predestináczió elve alapján maga az Isten a szerzője a 
bűnnek. Szerinte a bűn lehetősége: a „posse peccare" 
Istentől való, de a bűn lehetőségének valósággá válása 
misztérium. Rámutat arra az érdekes jelenségre, hogy a 
predestináczió hite teremtette a legerősebb bűntudatot. 

Végezetül a predestináczió és az imádság problé-
májával foglalkozott. Az imádság nem üzletkötés Isten-
nel, hanem társalgás Véle. Az imádság igazi lényege: 
„Legyen meg a Te akaratod". Ez maga a predestináczió. 

Az imádság és a predestináczió viszonyát a gyermek és 
édesanyja viszonyával fejezhetjük ki a leghívebben. A 
gyermek is sok mindent kér anyjától, édesanyja mégis 
csak azt adja meg néki, a mi javára válik. 

A predestináczió tana egyre nagyobb arányokban 
terjed. A „sola gratia" hite már predestináczió. Az Isten-
ben való hit is predestináczió — tágabb értelemben véve. 

Az elvettetés gondolata borzasztó. Maga Kálvin is 
„decretum horribilé"-nek nevezte. Az elvettetésnél meg-
kell állanunk az élet példái előtt. Lázadozhatunk ellene, 
mégis előttünk áll sok esetben. Már Augusztinus is rá-
mutatott ennek a lázadozásnak a jogosulatlan voltára: 
„mintha az állatok lázadnának föl Isten ellen, miért 
nem teremtette őket embernek!" 

A századok folyamán sokan próbálták a predesti-
náczió éleit enyhíteni. Az egész predestináczió azon for-
dul meg: ki nagyobb: az Isten vagy az ember? Van-e 
Istennek annyi hatalma, hogy egész életünket irányítsa? 
A kálvinizmus és a darwinizmus találkoznak, de az em-
berek szelekcziót akarnak, nem elekcziót! 

Az első hozzászóló, Nagy Béla (Sárospatak), han-
goztatja, hogy a mi a predestináczióban vallás, a leg-
bensőbb lényege a keresztyénségnek: az elválasztás, 
elrendelés gondolata már az ó-testamentumban is ott van. 
Augusztinus is, a reformátorok is tanították valamennyien 
a predestinácziót, de a lutheránusok megijedtek tőle. A 
r. kath. egyházban nem fogadhatják el, mert ott nincs 
egyéni üdvbizonyosság. Az elvettetést hagyjuk el. A 
predestináczió keskeny virágos ösvény áz Isten válasz-
tottai számára. Ezen tövisek is vannak, de ezeket elvi-
seli a hívő lélek. 

Dr. Ravasz László szerint háromféle szempontból: 
vallásbölcsészeti, theologiai és gyakorlati szempontból 
lehet a predestináczióról vitatkozni. A vallásbölcsészetire 
már Fülep mutatott rá előző nap. 

Theologiailag a predestináczió az a tétel, a mellyel 
a vallás legbelsőbb lényege kifejezésre jut. A vallásos 
mélység és a predestináczió szigora közt összefüggés 
van: minél erősebb vallásos érzésünkből fakadólag az 
Istentől való függésünk,fannál^erősebb a predestináczió-

ban való hitünk. A predestináczió botránykő. A ki meg-
botránkozik rajta, az nem hívő: a hívőre nem csak 
magától értetődő, hanem sziikségképeni dolog! 

Az akaratszabadságnál kettőt kell megjegyezni : 
minden akarat determinált, és az ok törvényén kívül álló 
lét nincs. Az ember szolga, de ahhoz megy szolgálni, 
akit szeret. A legnagyobb úr, Jézus Krisztus új szolga-
ságba hajtja bele: Isten dicsőségébe. 

Az elvettetésről előtte szóló azt indítványozta, hogy 
vessük el. Az elvettetés abszolút formáját ő sem helyesli: 
a keresztyén reménységnek van kivezető útja. Bármely 
elvettetés csak időleges elvettetés. 

A sajtó szerepe jövő munkáinkban. 

A második előadást Forgács Gyula péczeli lelkész, 
theol. m. tanár, az egyházépítő munkásság kiváló elmé-
leti és gyakorlati művelője tartotta „A sajtó szerepe jövő 
munkáinkban" czímmel. Előadása bevezetés kívánt lenni 
a Ref. Sajtóegyesületnek azt követőleg tartott alakuló 
közgyűléséhez. 

A predestináczió fölött megindult magas színvonalú 
vitára czélozva, azzal kezdte szavait, hogy a hegyről le 
kell szállanunk a völgybe. Itt nagy tömeg nyüzsög, 
morog, vádaskodik. Első dolog, a mivel tisztában kell 
lennünk, az, hogy az a sajtó, a mit megteremteni aka-
runk, csak tiszta ref. szellemű sajtó lehet. 

Majd fölsorolta a sajtó terén való szégyenletes 
hátramaradottságunk kiáltó bizonyságait. Ott tartunk, a 
hol a hottentották: a Brit és Külföldi Bibliai Társaság 
kegyelméből olvassuk anyanyelvünkön a Bibliát. Énekes-
könyvünket is idegenek nyomják. Nincsenek jó tanköny-
veink. Lapjaink terén is nagy bajok uralkodnak. 

Az erőket egyesíteni kellene. Hatalmas irodalomra: 
védelmi irodalomra lenne szükség. Az iratterjesztést is 
öntudatosan meg kell szervezni. A Brit Társaság 28 
iratterjesztője közül 2 ref. és ev., 26 baptista; a Hor-
nyánszky czég és a Skót Traktátus Társulat 14 iratter-
jesztője közül egy se ref. vagy ev.! E mellett ne feled-
jük, hogy nekünk nem csak csizmás iratterjesztőkre van 
szükségünk, hanem a legelőkelőbb szalonokban megfor-
dulókra is! 

A hozzászólók közül Megyeresy Béla (Budapest) 
kiemelte az iratterjesztés fontosságát. Nagyban előmoz-
dítják ezt a templomok bejáróinál elhelyezett üvegszek-
rények, a hol a hívek szeme megakad az újabb és újabb 
vallásos iratokon, lapokon. Murányi János (Budafok) 
rámutatott a r. kath. és a szocziálista sajtószervezetek 
mintaszerű voltára. 

A magyar kálvinizmus^és a magyar politika. 

D. u. 4 órakor, dr. Szilassy Aladár elnökletével, 
„A magyar kálvinizmus és a magyar politika" kérdése 
került szőnyegre Az érdekes kérdés előadására Nagy 
Béla sárospataki theol. tanár vállalkozott. 

Külön kálvinista politika nincs, nem is lehet 



Magyarországon, mondotta. A magyar politika négyszáz 
esztendeig mindig kálvinista politika volt. A kálvinista 
politika nem is lehet más, mint magyar nemzeti politika. 

Szabad-e a kálvinista papnak politizálnia? Szabad! 
A parlamentben több kálvinista papnak kell ülnie! Melyik 
párthoz csatlakozzanak? Lehetőleg mindegyikben legye-
nek. Kompromisszumos politikát kell folytatniok. De 
akármilyen erős pártemberek legyenek is, pártok fölött 
álló politikusoknak is kell lenniök. A politikai foglalko-
zással súlyos erkölcsi veszélyek járnak karöltve : a privát 
és a politikai morál közt veszedelmes összeütközések van-
nak. Reálpolitikát kell folytatniok, de szent eszmények 
szolgálatában. 

Egyházi kötelességeinek elhanyagolásával senki se 
vállalhat képviselőséget. Sokkal jobban szeresse mind-
egyik állása méltóságát, mint a parlamenti babérokat. 

Előadása végén az alábbi konkrét javaslatokat 
terjeszti elő: Minden községben legyen kultúrház a fel-
nőttek oktatására. A Kálvin Szövetség intézzen a lelké-
szekhez fölhívást, hogy a választások tisztasága fölött 
minden tőlük telhető eszközzel őrködjenek. Végül indít-
sunk mozgalmat, hogy rendeltessék el a választói tör-
vényben, hogy a képviselőválasztás kiírásától annak be-
fejezéséig az összes korcsmák zárva legyenek. 

Az előadást követő hozzászólások során dr. Sebestyén 
Jenő hangsúlyozza, hogy bár szennyes mesterség a poli-
tika, a kálvinizmus sehol sem elégedett meg az evangé-
lium filantrópikus munkáival s a politika elől sem zár-
kózott el. Az evangélium a kálvinizmus szerint nem csak 
egyéni, de a köz javára szolgáló kincs is. A kálvinizmus, 
Isten dicsőségére, uralkodni akar az elvei révén. A jelen-
legi magyar politikai pártok közül egy se következik a 
kálvinizmusból. Ha mindenki azt vallja, hogy nem avat-
kozik bele a szennyes politikába: kalandorok kezébe 
megy át a törvényhozás. 

Dr. Makkai Sándor szerint ha a gyülekezetben 
különböző pártok vannak, a pap nem avatkozhatik a 
politikába. Hogyan érvényesítse tehát politikai meggyő-
ződését? Mindenekelőtt a jövő nemzedék nevelése terén ; 
nem képviselőválasztás alkalmával, hanem közömbös 
időben. A lelkész, a inig lelkipásztor, nem lehet kép-
viselő : a pásztornak a gyülekezetben van helye. Ha 
megválasztják, mondjon le. 

B. Pap István utal Kampschnlté-nsik, Kálvin r. kath. 
történetírójának, véleményére: egyedül a katholiczizmus 
és a kálvinizmus vágyik világuralomra. A kálvinistára 
nézve semmi sem idegen : a nemzeti élet minden ágát 
át akarja hatni a maga eszméivel. Kálvin is tartott egy-
házi beszédet a nagytanács választása alkalmával. A 
maga részéről is összeférhetetlennek tartja a lelkipásztor-
ságot és a képviselőséget. Ki képviselje akkor a parla-
mentben a kálvinista érdekeket? A kálvinista világiak. 
A lelkész leghatalmasabb politikai munkája szerinte ezek 
nevelése. 

A konferenczia magáévá tette előadó amaz indít-
ványát, hogy hívja föl a Kálvin Szövetség a lelkészeket 

a választások tisztaságának minden tőlük telhető erővel 
való megóvására és hogy terjesszen a Szövetség föliratot 
a képviselőházhoz a korcsmáknak a választások egész 
ideje alatt való zárvatartása érdekében. 

A holnapi ember. 
A vita befejeztével dr. Ravasz László feledhetetlen 

előadássorozata utolsó részének meghallgatására siettünk 
a régi képviselőházba, hogy legalább kényelmesebb álló-
helyet biztosítsunk magunknak. Az ülőhelyeket ugyanis 
már legalább félórával az előadás megkezdése előtt mind 
elfoglalták. 

Az utolsó estén a „holnapi emberiről beszélt. 
Előadásának leggyönyörűbb részlete az volt, a mikor 
azt a lázas izgalmat vázolta, s mellyel Leonardo da 
Vinci-nek a Louvre-ból eltűnt halhatatlan alkotását, a 
szép Griocondá-né: Mona Lisa képét keresték. Végre rá-
bukkantak a drága kincsre egy műkereskedés porlepte 
zugában, falfelé fordítva. Nagy örömmel vitték vissza 
régi helyére. Az emberi lélek a szép Giocondá-nál is 
nagyszerűbb alkotás. Minden lelken ott ékeskedik a 
legnagyobb mesternek, a Teremtőnek egy-egy ecsetvo-
nása. Ezek a lelkek is legnagyobbrészt arra a szomorít 
sorsa jutnak, mint Moiia Lisa képe : az élet valamelyik 
zugában hevernek portól, sártól belepetten. Krisztus 
szünetlenni keresi ezeket a rendeltetési helyükről elkerült 
képeket. Nagy örömmel talál rájuk ; megtisztítja s vissza-
helyezi őket régi helyükre Végezetül a hit tündöklő 
fényében állította elénk annak a minket örök szeretettel 
kereső és értünk önmagát adó Krisztusnak az alakját, 
Egy római prokurátor öntudatlanul mondotta ki róla a 
nagy történelmi igazságot: „íme, az ember". Igen, Krisztus 
a holnapi ember! K. 1. 

IRODALOM. 
A Debreczeni Lelkészi Tár első száma dr. Lencz 

Géza és dr. Varga Zsigmond szerkesztésében a követ-
kező tartalommal jelent meg: I. Theologiai Értesítő. Dr. 
Veress István: A neveléstudományok múltja és jelene. 
(Folytatás.) II. Beszédek és imák különféle istentiszteleti 
alkalmakra. Gönczy Béla: Kérjetek és megadatik. — 
Illyés István: Az elveszett és a megtartott é le t .—Nagy 
Lajos: Megtérés. (Böjti.) — Pap Kovács Ödön: Keresz-
telő János bizonyságtétele. — Szabó Lajos: A hitnek 
két áldása. (Böjti.) — Vargha Kálmán: Az öröm mu-
landó, az élet veszendő. Előfizetési ára egész évre 18 K. 
Kiadóhivatal: Debreczen, Ferencz József-út 34. sz. 

A Protestáns Szemle jubileumi kettős száma « 
következő tartalommal jelent meg Ravasz László szer-
kesztésében : I. Czikkek. Gróf Tisza István elnöki meg-
nyitója a Protestáns Irodalmi Társaság díszgyűlésén. — 
A magyar protestantizmus irodalomtörténeti jelentősége. 
Ferenczi Zoltán. — 1917 október 31-én. Szabolcska Mi-
hály. — Dr. Baltazár Dezső egyházi elnök záróbeszéde. 
— Mit adott a reformáczió az emberiségnek ? Kapi Béla. 
— Hitbizonyosság és a reformáczió. Ravasz László. — 
A vallás a protestántizmusban. Dr. Makkai Sándor. — 
A reformáczió és az újkor uralkodó eszméi. Dr. Kováts 
István. — Protestántizmus. Tankó Béla. — Luther és 



Kant. Szelényi Ödön. — A reformáczió világtörténeti 
jelentősége. Pokoly József. — A reformáczió és Erdély. 
Bethlen István gróf. — Történeti hazugságok a három 
nagy erdélyi tejedelemről. Révész Kalmárt. — Adatok a 
magyar protestántizmus múltjából. Zoványi Jenő. — Dé-
vay Mátyás Luther Márton házában. Payr Sándor. — 
A protestantizmus bajai és lehetőségei. Dr. Szabó Ala-
dár. — Máskép nem tehetek. Dr. Berde Mária. — Az 
.1848: XX. t.-cz. elvi kérdései és végrehajtásának gya-
korlati követelményei. Dr. Mikler Károly. — A kassai 
templomfoglalás hatása Bocskay felkelésére és a bécsi 
békekötésre. Dr. Lencz Géza. — Az ókori keleti emlé-
kek theologiai értékesítésének kínálkozó vezérszempont-
jai. Dr. Varga Zsigmond. II. Szemle. A protestántizmus 
jövője. Szilassy Aladár. — Változások küszöbén. György 
Endre. — Békemozgalmak és társadalmi osztályok. Dr. 
Kecskeméthy István. III. Irodalmi szemle. A jubileum 
irodalmából. Referens. — A protestántizmus filozófiája. 
Dr. Tavaszy Sándor. IV. Társulati Értesítő. -Választmá-
nyi iilés jegyzőkönyve. *— Közgyűlés jegyzőkönyve. — 
A Társaság tisztikara és választmánya. 

Hadbavonult katonáink családjai ós hadigondo-
zásunk hiányairól czimen külön füzetben is megjelent 
Varga Nagy István nv. ítélőtáblai tanácselnöknek. aduna-
melléki egyházkerület tanácsbírájának az a rendkívüli 
tanulságos előadása, a melyet a fentjelzett tárgyról á 
dunamelléki egyházkerület értekezletén tartott. Melegen 
ajánljuk ezt a meleg, érző szívből, munkás szeretetből 
fakadt füzetet lapunk olvasóinak» figyelmébe; figyelmes 
elolvasása bizonyára sokakat fog buzdítani és útbaigazí-
tani e munka és nemes szolgálatnak végzésére, a melyet 
a szerző olyan nagy odaadással és szakértelemmel tel-
jesít. Ára 2 K. A tiszta jövedelem a pécsi katonai párt-
fogói iroda gyorssegély-alapja javára fordíttatik. 

Szerkesztőváltozás. Nagy Károly újonnan megvá-
lasztott erdélyi ref. püspök búcsút vett az Erdélyi Egy-
házkerület hivatalos lapjának, a „Református Szemléd-
nek szerkesztőségétől. A lap szerkesztését dr. Ravasz 
László theol. tanár, a megválasztandó kerületi főjegyző 
vette át. Társszerkesztő továbbra is dr. Révész Imre 
theol. tanár lesz. 

,,A NŐ." írta Gyurátz Ferencz nv. ev. püspök-. Pápa. 
Ara 4 K. A nemrég nyugalombavonult dunántúli ev. 
püspök egy időszerű szép könyvet írt fenti czím alatt, 
a melyben a régi nyomokon haladva, ismerteti a nő 
helyzetét, hatás- és munkakörét az ó-, közép- és újkor-
ban. Bizonyára sok család körében talál ez a mindvégig 
élvezetes és tanulságos olvasmányul szolgáló munka 
szíves fogadtatásra. 

Szíves tudomásul. Az 1916. év végső részében 
jeleztem volt, hogy „Imádságok bibliaolvasással egybe-
kötött hétköznapi istenitiszteletekre" czímmel könyvet-fo-
gok közrebocsátani. Sok oldalról állandóan sürgették is 
nálam a munkát. De bizony a háborús konjunktúrák 
szele által hányatva több mint egy éve kéziratom oly 
odisszeán ment keresztül, a minőről fogalma sincs azok-
nak, a kik ezidőszerint könyvkiadással nem foglalkoznak. 
Most a Hoffmann és Kfonovitz czég nyomdájába került 
kéziratom s azzal biztatnak, hogy pünköstre kinyomat-
ják. Midőn ezt a Szíves érdeklődők becses figyelmébe 
ajánlom, kérem is egyúttal őket, hogy ha a könyvkiadók 
kibocsátják az előfizetési felhívást, szíveskedjenek meg-
rendeléseikkel támogatni s másokkal is támogattatni mun-
kámat a megjelenésben. Nagyrábén. F. Varga Lajos. 

EGYHÁZ, 
Nagy Károly püspök. Örömmel vettük a hírt, 

hogy az erdélyi református egyházkerület folyó hó 20-án 
Zeyk Dániel legidősb főgondnok elnöklete mellett tar-
tott közgyűlésén Nagy Károlyt, .a theologiai fakultás 
tanárát,, az egyházkerület főjegyzőjét választotta meg 
püspökéül. Mint áldott emlékű elődének, dr. Kenessev 
Bélának választása, úgy az Övé is egyhangú volt. Ritka és 
nagyszerű megnyilvánulása a bizalomnak! Jó bizonyság 
.az eddigi hűséges szolgálat mellett és nagy elkötelezés 
a jövőre. „Jó munka", nehéz feladat vár az új püspökre 
az egyház és nemzetépítés nagy dolgábaii. Adjon az Úr 
neki kegyelmet kegyelemre és legyen áldás mindenekre 
nézve az a szolgálat, melyre elhivatott! 

Üj államtitkárok. Á király Tóth János helyébe, 
a ki jelenleg belügyminiszter. Szalav László abaújvár-
megvéi főispánt, a tiszáninneni ref. egyh. ker. tanács-
bíráját, volt vil. főjegyzőjét nevezte ki vallás- és közokt. 
ügyi államtitkárrá. Igazságügyi államtitkár dr. Sebess 
Dénes kúriai bíró, budapesti egyházunk presbitere, a 
Baár-Madas intézet igazgatótanácsosa lett. 

líülniissziói előadás Bodrogkereszt úron. Kunst 
Irén kínai misszionáriusnő Bodrogkeresztúron a ref. temp-
lomban felnőttek részére előadást tartott a külmisszióról, 
az iskolában pedig a gyermekek előtt szólott erről a 
nagyszerű ker. munkáról. Külmisszióra 84 korona gyűlt 
össze. 

Egy kortörténeti okmány. A „Lelkészegyesület" 
7. száma közölte a következő, dr. Baltazár Dezső tiszán-
túli ref. püspökhöz intézett levelet: „Méltóságos Püspök 
Úr! Kegyes Urunk! Méltóságod hazafias működését mi 

vármegyebeli katholikus papok is nagy érdeklődés-
sel figyeljük. Sokszor kisebb gyűléseken jövünk össze s 
szóba hozzuk Méltóságod törekvéseit az egyházi vagyonra 
vonatkozólag is. Mi katholikus alsópapok, kik e 
vidéken lakunk, sokszor hangoztatjuk, hogy a mi nyo-
morult helyzetünkön a mi főpapságunk segíteni nem akar. 
A főpapság most is konferencziázott, de bizton tudjuk, 
hogy a mi érdekünkben nem tett semmit sem, valószínűleg 
arról tanácskozott, mikép kellene a maga óriási jövedel-
meit megmenteni, mert, úgy látszik, már látja égni talpa 
alatt a talajt. Azért futott Csernoch úr is Bécsbe, hogy 
valahogy Őfelségét rábírja a püspökök fix fizetésének mel-
lőzésére. Püspöki karunk egy érzéketlen hús-tömeg, mely 
a mások jajkiáltásait nem tudja megszívlelni, előttük 
csak a szent egoizmus létezik. Mi -ban nyíltan 
kezdjük hangoztatni, hogy bennünket csakis az a politika 
juttat kenyérhez, melyet Méltóságod képvisel. Ezért üd-
vözöljük és mély tisztelettel felkérjük, méltóztassék mi 
nyomorultak nevében is szót emelni alkalmilag. Nevein-
ket — igaz — alá nem írhatjuk, mert még a középkori 
inkvizíczió némelyik fajának lennénk alávetve; hanem 
biztosítjuk Méltóságodat, hogy fejtegetései nagy tért hó-
dítanak mi közöttünk 1918. Méltóságodnak leg-
alázatosabb szolgái nyomorult katholikus alsópapok". 
A kipontozott helyeken geográfiai nevek állanak, a kö-
teles diszkréczió folytán a Lelkészegyesület természetesen 
nem kö7ölte azokat. Mozog a föld! 

Űj doktor. Nagy Sándor budapesti skót missziói 
lelkészt a budapesti egyetem a bölcsészettudományok 
doktorává, Papp Géza ref. táb. lelkészt a debreczeni 
egyetem az államtudományok doktorává avatta. 

Két alapítvány. Beniczky Árpád, a dunáninneni 
ev. egyh. ker. felügyelője egyházi munkásságának 40-ik 
esztendejében két nagy alapítványt tett. Az egyik ötven-
ezer koronásat a dunáninneni egyházkerület tavalyi 



közgyűlésén jelentette be, a másikat nógrádi esperességi 
közgyűlés előtt tette. Mind a két 50 ezer koronás ala-
pítvány tőkéje be van fizetve, az alapítólevelek készek. 

Egy szép ós istenes cselekedet. A háborús viszo-
nyok a nagykállói református egyház — mint talán sok 
más református gyülekezet — pénzügyi helyzetét is fel-
borítván, szükségesnek mutatkozott az egyház függő 
költségeinek rendezése; ennélfogva a presbitérium elha-
tározta, hogy ingatlanságaiból egy különálló parczellács-
kát elárusít. A határozat meghozatala után megjelent 
Görömbei Péter lelkész előtt Paál György presbiter és 
gazdálkodó gondnok és azon ajánlatot tette, hogy ő a 
jelzett és eladásra szánt hét holdnyi földet megveszi s 
azonnal kifizet érte 14.000 koronát, oly módon, hogy a 
hét hold föld maradjon továbbra is érintetlenül az egy-
ház nevén; ellenben azt kéri, hogy a holtigvaló haszon-
élvezeti jog az ő és neje, Ivánka Erzsébet, javára be-
kebeleztessók. Haláluk után a haszonélvezeti jog eltöröl-
tetvén, a hét hold föld, mint Paál György ós Ivánka 
Erzsébet hagyománya, tehermentesen maradjon a nagy-
kállói református egyház tulajdonában. A presbitérium 
az adományt hálás szívvel fogadta s az eljárást a foko-
zatos egyházi hatóságok útján folyamatba tette. Igazán 
szép és istenes cselekedet. Talán azért is érdemes és 
méltó a nyilvánosság elé való hozatalra, hogy hátha — 
exempla trahunt. 

Kitüntetés. Kertész Lajos ref. tábori lelkész, az 
ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartása 
elismeréséül" a II. oszt. lelkészi érdemkeresztet kapta. 

Kenessey Béla emlékezete. A kolozsvári ev. egy-
ház az elhunyt nagyérdemű ref. püspök emlékére ala-
pítványt létesít. Az Ev. Egyházi Életben dr. Schneller 
István kolozsvári egyet, tanár ír szép méltatást Kenessey 
Béláról. 

A vértesaljai ref. egyházmegyében megüresedett 
világi aljegyzői állásra beadott szavazatok közül dr. Va-
sadi Balogh Györgyre 16, dr. Balassa Imrére 14 és Szűcs 
Károlyra 4 szavazat esett. Abszolút többséget egyik sem 
kapott s így az előbbi kettő között új szavazást ren-
deltek el. 

A vadkerti ref. gyülekezet a reformácziói jubi-
leumi emlékalkotással református felekezeti népiskolát 
óhajt létesíteni. Erre eddig a következő adományok foly-
tak be: Kévés János 500, Frittmann György 500, Kévés 
Márton 500, Ferber Jakab 400, Vásárhelyi Pál 200, 
Frittmann Henrik 200, Viesz Henrik 200, Botykai István 
200, Hirsch Konrád 100, ifj. Hirsch Konrád' 50, Fritt-
mann István 50, Mőzi Sándor 40, Hirsch József 200, 
összesen 3140 K. Szép eredmény! 

A Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben f. évi 
február hó 22-én, pénteken, este i/27 órakor egyetemes 
szakiilós volt. Takaró Géza kőbányai ref. lelkész, mint 
vendég, nagyértékű előadást tartott Római műemlékek 
Arábiában, Szíriában és Petrában czímen, az általa fel-
vett vetített képekkel. 

Jubileumi adomány. Üzv. báró Vay Sándorné sz. 
Waldeck Matild grófnő a reformáczió négyszázéves jubi-
leuma alkalmából 10,000 K-ás alapítványt tett a sárom-
berki ref. templom fenntartására. A sáromberki ref. temp-
lomot Teleki Sámuel gróf erdélyi kanczellár építtette. 
Dédunokájában, Teleki Sámuel grófban a fiág utolsó 
sarja halt el, az. ő emlékét örökíti meg a jubileumi ala-
pítvány. 

Új perikopa-rendszer. Az ev. egyház egyetemes 
gyűléshez Haendel Vilmos főesperes indítványt terjeszt 
be új jferikopa-rendszer készíttetése tárgyában. Az egye-
temes közgyűlés a MELE-nek adta ki tárgyalás végett 
az indítványt. A MELE választmánya új perikopa-rend-
szerek összeállítására szólítja fel a lelkészeket. 

Egyetemes felügyelöválasztási mozgalmak. Az ev. 
testvéregyházban nagyjelentőségű mozgalom folyik. Egye-
temes felügyelőválasztásra készülnek. Az egyetemes köz-
gyűlés alkalmával a bizalmas értekezleten dr. Zsigmondy 
.Jenő és Szentiványi Árpád jelöltsége mellett foglaltak 
állást. Jánoska esperes állásfoglalásáról már értesültünk. 
Most azt adjuk hírül, hogy a bánsági és zólyomi egy-
házmegyében a szavazatokat dr. Osztröluczky Miklósra 
adták le. , 

Jubileumi gyűjtés. Az élesdi ref. egyház a refor-
máczió jubileuma alkalmából 1340 K-t gyűjtött, a mely-
hez a néhai Makay Károly- ref. lelkész családja 350 
K-val járult. 

Adomány. A vak katonák bibliáira a gödöllői ref. 
egyház 69, dr. Joó Imre Nagykőrösről 5 K-t küldött. 

ISKOLA. 
Igazgatóváltozás. A hódmezővásárhelyi ref. főgimn. 

igazgatója, dr. Imre Lajos, 35 évi tanári szolgálat után 
nyugalomba vonult, helyét Nagy Sándor foglalta el. 

Az állami kenyér. Sólyom Ferencz nagybányai 
kántortanítót a miniszter az ottani áll. elemi iskolához 
rendes tanítóvá nevezte ki. 

Theologiai internátus,. A sárospataki ref. theol. 
akadémia tanárkara a létesítendő theol. internátus terve-
zetét kidolgozta s az igazgató-tanács elé terjesztette, hogy 
elfogadás esetén az egyli. ker. közgyűlés is tárgyalhassa. 
Kár, hogy a czella-renclszer álláspontjára nem helyez-
kedhettek ; Sárospatakon is több theologus lesz kénytelen 
egy szobába szorulni, az igazi munkálkodás nagy hát-
rányára, A felügyelet, nevelés legmegfelelőbb módjának 
azt tartják, hogy egy theol. tanár családjával az inter-
nátusban lakjék. Kívánatosnak vélik azt is, hogy a többi 
theol. tanár is — lehetőleg családjával — meglátogassa 
az internátust és az ifjakkal való nevelői érintkezés által 
az internátus igazi pedagógiai czélját előmozdíthassa. 
A háború alatt és a megélhetési viszonyok javulásának 
beálltáig teljesen- ingyenes ellátást nyújtana az internátus 
a kötelességtudó, kifogástalan magaviseletű theologusok-



nak. Ennek fejében köteleznék magukat az alumnusok, 
hogy a segély nagyságának és élvezésének időtartama 
szerint, s. lelkészi szolgálatuk után minimum '2, maximum 
4 évig mint rendes lelkészek vagy lelkészjellegű tanárok 
a tiszáninneni egyli. kerületben szolgálnak, ellenkező 
esetben a jótétemények pénzértékét visszatérítik. Az előre 
látható lelkészhiányra való tekintettel tanácsos volna 
Budapesten is ilyen feltételek mellett ingyenessé tenni 
a theologusoknak az ellátást. Akkor lehetne theologuso-
kat nagyobb sikerrel toborozni. 

A debreczeni kollégium ünnepélye. Február 23-án 
iktatja be a debreczeni kollégium 5 újonnan választott 
tanárát, egy főgimnáziumi és négy tanítóképző intézeti 
tanárt, a kik székfoglaló értekezéseket tartanak. Dr. 
Frick József: Arany János mint nevelő-tanár, dr. Yarga 
Jenő: A magyar néptanító hivatása, Péterífy László: A 
lapp határozók rendszere, " dr. Nóvák József: A német 
nyelv és irodalom tanítása a tanítóképző intézetben, 
Vizelyi Gábor: Kerekes Ferencz és irallszámvetése. 

A kecskeméti ref. Egyháztanács, a kecskeméti 
ref. egyháznál újonnan szervezett rendes vallástanítónői 
állásra dr. Antal Zoltánné, Kiss Katalin, fülöpszállási áll. 
tanítónőt választotta meg. 

ür. Szöts Farkas alapítványra érkezett újabb 
adományok: Bocsor László 10, Gulyás Kornél 6, Sedivy 
László 10, Szilágyi Béla 20, összesen 46 korona. Az 
alapítvány összege 5558 korona. Hálás köszönettel nyug-
tázza : Csekey Sándor, theol. szénior. 

A Theol. Akadémia Kálvin János Köre márczius 
1-én, este 7 órakor, a Theologia dísztermében jótékony-
czélú irodalmi és művészestét rendez. Az estét megnyitja: 
Bilkei Pap István, theol. akad. tanár. Közreműködnek: 
Bakó László, a Nemzeti Színház tagja, ,Mosshammer 
Román, hárfaművész, Nagy Katinka, a M. kir. Opera 
művésznője, Némethy Ferencz, hegedűművész, Haypál 
Benő, ref. lelkész, Szabolcska Mihály, a Magy. Tud. 
Akadémia tagja és a Theologiai Énekkar. 

Tanári kamara. A középiskolai tanáregyesület Ko-
lozsvári Köre februári ülésén egyhangúlag állást foglalt 
a tanári kamara eszméje mellett és csatlakozásra szólí-
totta fel a tanári és tanítói köröket. Az életrevaló esz-
mét melegen üdvözöljük, őszintén kívánjuk, hogy meg-
valósuljon és a tanári állás és tanári munka nagyobb 
megbecsülésére szoktassa a társadalom minden rétegét. 

A soproni theologiáért. A régi, kegyeletes emlé-
kek, de a konfesszionális aggodalmak is tömörülésre in-
dítják a soproni theologia barátait. Vannak, úgy látszik, 
többen, a kik az állami egyetemi theol. fakultáshoz nem 
szívesen kötik papjaik képzését. Az Ev. Egyházi Elet 
lapjain fognak nyilatkozni azok, a kik a theol. akadémia 
Sopronban való további fenntartása mellett foglalnak állást. 

A debreczeni m. kir. tudományegyetem népszerű 
főiskolai tanfolyamán az első előadást dr. Baltazár Dezső 
püspök tartotta „A háború az evangélium világításában" 
czímmel. A nagyszabású dísztermet teljesen betöltő intel-
ligens közönség nagy érdeklődéssel hallgatta a lebilin-
cselő előadást. Febr. 7-én dr. Bernát István, a Magyar 
Gazdaszövetség igazgatója az ipari és mezőgazdasági 
demokrácziáról, dr. Czettler Jenő miniszteri titkár pedig 
a mezőgazdasági politika szocziális követelményeiről tar-
tott eszméltető, értékes előadást. 

GYÁSZROVAT, 
Özv. Ambrus Józsefné, néhai Ambrus József volt 

diósviszlói lelkész özvegye, hosszas szenvedés után f. hó 
13-án Siklóson meghalt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
H. F. Levél megy. — J. Gy. Vettem az összeget és javára 

könyveitettem. Köszönöm a szíves megemlékezést, majd sor keríil 
reá. Sajnos, az illető rovatot kénytelenek vagyunk egyelőre elha-
nyagolni és csak kivételes alkalmakra fenntartani. — G y . La-
punkat a mostani ÍVs ívnyi terjedelemmel még csak 1—2 szám-
nál tudjuk adni; egy ívnél többet semmiképen nem adhatunk a 
mostani nyomdai árak mellett. Az évi zárszámadás így is nagyon 
siralmas lesz. Hosszabb czikkeket. esaknagvon kivételesen közöl-
hetünk. Rövid, eleven czikkeket kérünk. Szíves üdvözlet! 

Felelős szerkesztő : B. Pap Is tván. 

HIRDETESEK. 

Új toronyórák készletben raktá-
ron ; to ronyha-

_ rangoka t pótló 
aczélharang-korongokat jótállással szállít és beállít 

Miiller János toronyóra-gyára 

Budapest VII., ToKöly-űt 

PAPI ES POL-
GÁRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

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

és különféle ruhákat. 

I f júság i színjátékok. 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven írt, hatásos alkalmi színdarabok : Márczius 
15, A szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Ta lp ra m a g y a r ! A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarczol , Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója . Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12-50, tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bér-
mentes, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi: 

Pásztor József Budapest I., 
Fehérvári-űt 35, szám 

TEXAS KÉZIDARALÚ 
A T E X A S gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 4 2 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

HIRÁIV QflNIMR CZÉGNÉL BUDAPEST'Vl" MnHLI oHNUUfi FELSŐ ERDŐSÖR-UTCZA 6 , 



Új Könyveli. 
Bitay Béla: A mennyek országa titkairól . . . K 2'— 
Boehmer H.: Luther ira Lichte der neueren For-

schung . . . . • M 430 
Below G.: Die Ursachen der Reformation . . . M ()'— 
Czakó Ambró: A protestántizmus szelleme . . K 8'— 
Daxer G.: Die Auferstehung M 120 
Fiebig Pau l : Weltanschauungsfragen 2. Aufi. . M —90 
Frenssen Gus tav : Dic Briider. Eine Erzahlúng M 5'— 
Goitz Ed.: Grundfragen der prakt. Theologie . M <>•— 
Gunkel Hermann : Die Propheten M 2-— 
Grimm E.: Die Ethik Jesu M ti— 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. Reformatoren . M — 50 
Miehaelis Ottó :. Protestantisches Miirtyrerbuch . M 3. -
Nagy La jos : Felek és prófécziák K 2 40 
Niebergall r*Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . . M 3 40 

kötve . . M 420 
Podmaniezky Pál báró: A keresztyén istenlisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve K 1*50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . K 150 
Ráez Kálmán: Miért is vagyok én keresztyén . K ti — 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések . . . . . . . K 12"— 
Schrit'ten d. Neuea Testaments . 8 félkötetben fűzve M 18 — 

4 kötetben kötve M 25 20 
Sebestyén J e n ő : Nietzsche és Kálvin. Etikai 

tanulmány 1 K 3"— 
„Theoiogiai Szaklap és Könyvújság" megjelenik havonta. Előfizetési ára 
egy évre 16 K, segódlelkészeknek és theologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kaphatók: 

Scholtz TestvéreR 
Budapest, IX., Ferencz-Körút 19-21 

Konfirmácziókra 
Konfirmaczióra előkészítő káté refor-

mátus növendékek számára. Irta: 
Szoboszlai Papp István közrebocsá-
totta: Révész i Bálint. Átdolgozta : S. 
Szabó József 64. kiadás. Ara 80 fill. 
A nagytiszt, lelkész uraknak 107o 
engedményt adunk. 

Konfirmácziói emléklapok díszes keret-
ben megfelelő szöveggel, fekete nyo-
mással 1 drb 12 fill., 100 drb 11 K. 

Ugyanez, kék nyomással 1 drb 16 fill., 
100 drb 15 K. 

Mennyország kapuja. Imádságok kon-
firmált fiúk és leányok számára. Dí-
szes kötésben 2'40 K. Nagyobb ren-
delésnél 10% engedmény. 

Finomabb kötésekben nagy választék. 
Kívánatra külön árjegyzékkel és leírás-

sal szolgálhatunk. 

Kaphatók H e g e d ű s é s S á n d o r 
protestáns irodalmi H A K V A F 7 A V I 
könyvkiadóhivatalában ^ e U r e t Z e i l 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkü-
lönbözőbb módozatok szerint előnyős 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 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke 2.550,400-— K 
Tartalékok . . , 6.753,519-68 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 9.054,092-46 K 

18.358,012-14 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett tűzkárokban több mint 20.000,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett jégkárokban több mint 10.000,000'— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta 

kifizetett életkárokban több mint 1.000,000-— K 
Biztosított érték tűzben 1916. évben 

több mint 1200.000,000'— K 
Biztosított érték jégben 1916. évben 

több mint 95.000,000'— K 
Életüzlet állománya több mint . . 21.000,000 — K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I 8 E L E 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. 

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 1550 
szövetkezet tartozik 78 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



H A R M O N I U M O K 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekműveket bocsátja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
csász. és királyi udvari szállító, a 
javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert kiváló 
minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. TanerőKneH Ked-
vezmény. Árjegyzék a kívánt hangszerről ingyen küldetik. 
Legrégibb czég. Alapíttatott 1770. 

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
7N£k é?s r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 

folyó 1918. évi márczius 2 án, d. u. 4 órakor 
központi osztá'yában (V. ker., Dorottya-utcza 4. szám, saját 
épületében) tartja, melyre a t. cz. részvényesek az alap-
szabályok 12., 14. és 15. §-ai értelmében tisztelettel meg-

hivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésé-

nek, valamint a mult évi zárszámadásoknak előterjesztése, 
a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása s az igaz-
gatóság és a felügyelő-bizottság részére a felmentvény meg-
adása iránti határozathozatal 2. Az alapszabályok 1., 26., 
27., 51., 52., 156. és 158. § ainak inódosíiása. 8. A nyugdíj-
szabályzat 4 , 7., 8., 13. és 18. §-ainak módosítása 4. Ti-

zenegy igazgatósági tag választása három évre. 

Azon t. cz. részvényesek, kik a közgyűlésen 
résztvenni és szavazati jogukat személyesen, vagy más meg-
hatalmazott részvényes által gyakorolni óhajtják, szívesked-
jenek az alapszabályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbb 
1917. évi deczember hó végéig saját nevükre irt részvényei-
ket még le nem járt szelvényeikkel együtt, legkésőbben 3 
nappal a közgyűlés előtt, tehát legkésőbben bezárólag folyó 
évi február hó 27-ig a takarékpénztár központi vagy budai 
osztályánál (V. ker., Dorottya-utcza 4. sz., vagy II. ker., 
Fö-utcza 2. sz. alatt) letenni. Ugyanott a megvizsgált 1917. 
évi zárszámadások ós a felügyelő-bizottsági jelentós pél-
dányai az alapszabályok 154. §-a értelmében f. évi február 
hó 22-től kezdve átvehetők. 

Az Egyesüli Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
igazgatósága. 
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MEMENTÓ. 
Nagy dolgokat feszegetett a múlt héten Debreczeu 

városának újonnan megválasztott egyik képviselője, Já-
nosi Zoltán ref. lelkész: a szeparácziót, állam és egyház 
elválasztását. íme, hát újból felhangzott az állam és egy-
ház közötti viszony megoldására, rendezésére vonatkozó 
legradikálisabb jelszó : szabad egyház szabad államban ! 
Régebben még kisebb jelentősége volt ennek az elvnek 
hangoztatása különösen ránk magyar protestánsokra 
nézve. A mikor nálunk ez a jelszó egyes teoretikusok 
ajkairól főleg az amerikai példára való utalással el-
hangzott, akkor még nem volt franczia, genfi, orosz for-
radalmi szeparáczió, nem volt egy nagy szervezett párt, 
a mely ezt a radikális megoldást írta vörös zászlajára. 
Régebben a mi magyar prot. egyházunkat csak erkölcsi 
és jogi kötelékek fűzték az államhoz. 18$S előtt egy-
házaink és 1883 előtt iskoláink az államtól semiíii anyagi 
segélyt sem kaptak. Most a mi egyházi és iskolai éle-
tünk -orgánizmusa ezer meg ezer szállal van az állam-
segélyek folytán odakötve az államhoz; ezeknek a szá-
laknak elvagclosása most már többet jelentene reánk 
nézve is, mint holmi közjogi teória megvalósulását. 

Különös jelentőséggel bír a szóban levő esemény 
azért is, mert egy református lelkész ajánlta ezt a ren-
dezési módot. Ez eszünkbe kell, hogy juttassa azt, hogy 
nemcsak a mai társadalmi rend ellenségei, hanem a leg-
buzgóbb keresztyének közül is sokan vallották és vall-
ják — és pedig nemcsak a radikális politikai irány 
követői — az egyházak teljes, következetes függetleníté-
sének szükségességét. Angliában, Skótországban évszá-
zadokra terjedő küzdelmek folytak az egyház független-
ségéért és eközben alakultak a különböző szabadegyházak; 
Francziaországban, Svájczban, Hollandiában a mult század 
folyamán történtek ilyen önkéntes szeparácziók az állam-
egyház kötelékéből való kiválások útján. 

Közismert tény, hogy mindenütt, a hol még állam-
egyházak vannak, ott megjelent több-kevesebb erővel a 

szétválasztást czélzó mozgalom. Angliában hatalmas pár-
tok sürgetik a püspöki egyház államiságának megszün-
tetését — disestablishment —, Németországban az állam-
egyháziság és fejedelmi egyházkormányzás klasszikus 
hazájában is mind nagyobb hullámokban közeledik az 
az áramlat, a mely a mostani rendszer felborítását czé-
lozza. És téved, a ki azt hiszi, hogy a német államok 
körében is épen csak a $zélső radikális pártok sürgetik 
az államegyháziság megszüntetését; az evangéftumi ke-
resztyénség legbuzgóbb bizonyságtévői közül is nagyon 
sokan kardoskodnak ott az egyházak függetlenítéséért. 

Az is érdekes jelenség, hogy míg nálunk, mint ez 
a Jánosi után felszólaló keresztényszocziális néppárti 
képviselő szavaiból is kitűnt, a r. kathojiluis egyház lenne 
a legharcziasabb és egész apparátusát megmozgató ellen-
zője a szeparácziónak, addig ott, a hol protestáns egyházak 
élvezik az államegyházíság kiváltságait és előnyeit, ott 
a katholiczizmus a leghangosabb szószólója a teljes 
szétválasztásnak és épen Genfben is készséggel szövet-
kezett a legtúlzóbb politikai pártokkal annak a köteléknek 
felbontására, a mely ott még Kálvin életében állam és 
egyház között létesült. 

Rámutatunk arra is, hogy a szeparácziónak sokféle 
módja lehetséges. Az eddigi példák is igazolják, hogy 
itt különösen igaz ez : si duo faciunt idem, non est iclem. 
A franczia atheista, szoczialista parlamenti többség sze-
parácziós törvénye nemcsak, hogy egy tollvonással eltö-
rölt minden néven nevezendő kultuszsegélyt, hanem abból 
az alapelvből indult ki, hogy nincsenek is egyházak, 
hanem csak kultuszegyesületek; ott a vallást kiutasították 
az iskolákból, Isten nevét is kitörölték a tankönyvekből. 
Genfben, Bázelben, "Walesben sokkal nagyobb kímélettel 
történt meg a nagy reform. De bár, mondom, • sokféle 
szeparáczió lehetséges, abban az egyben általános meg-
egyezés van, hogy az elválasztás az állami eredetű ja-
vak, segélyek, a hit- és egyházi adókényszer következetes 
megszüntetésével, szóval a teljes voluntárizmus életbelép-
tetésével jár az összes egyházakra nézve. 

Adakozzunk a református sajtóalapra! 



Mindezekre való alkalmi rövid utalás után annak 
a véleményünknek adunk kifejezést, hogy a szeparáczió 
még jó ideig nem lesz akut kérdés minálunk. Sok szó 
elhangzik, sok küzdelem zajlik le addig, míg a szétvá-
lasztás eszméje valamilyen formájában normális körül-
mények mellett, a megvalósításra való igazi előkészítés 
stádiumához is eljuthat. De íme, felhangzott a jelszó me-
mentó gyanánt sok mindenre nézve. 

Először is azokra nézve, a kik a szekularizáczió 
mellett kardoskodnak, emlékeztetésül szolgálhat ez arra, 
hogy az ő álláspontjuk túlhaladott. Azok a bizonyos ele-
mek, a melyek most a „kapukon döngetnek" nem elé-
gesznek meg azzal a-megoldási móddal, a mely az állam-
egyháziság rendszerét a maga teljességében valósítaná 
meg. És megvalljuk, hogy ennél a rendszernél előt-
tünk a szeparáczió sokkal szimpatikusabb. Mert, hogy a 
mi egyházunk is teljesen az állam által ki- és fenntar-
tott és így következésképen ennek uralma alatt álló 
szervezet legyen, szóval, hogy az „erastianismus" való-
suljon meg reánk nézve is a maga teljes ridegségében, 
ez szinte elviselhetetlen gondolat és vészes következmé-
nyekkel járó rendszer lenne. 

De nagy emlékeztető a szeparáczió lehetősége arra, 
hogy egyházunknak nem szabad összetett kezekkel nézni 
a sok bizonytalansággal terhes jövőbe. Már most le kell 
rakni azokat az alapokat, a melyek a nagyim egrázk ód ta-
tás ok eljövetele esetén exisztencziánkat biztosítják. 

Ja j nekünk, ha a már meglevő és ezután nyúj-
tandó államsegélyek a tétlenség, mozdulatlanság álmába 
ringatnak bennünket, ha egyházunk híveiben rohamos 
erővel ver gyökeret az a váradalom, hogy most már 
minden szükségletünk kielégítését az államtól reméljük, 
ha az áldozatkészség megbénul és ha az egyház a maga 
megfeszített munkájával nem táplálja folyton növekvő 
erővel hívei lelkében a maga nélkülözhetlensége felőli 
tudatot és nagyszerű missziójába vetett rendíthetlen hitet. 

Jelek, mementók vannak körülöttünk és közöttünk. 
Ne érjen bennünket a szemrehányás: „Az idők jeleit 
pedig nem tudjátok?!" Úgy készüljünk, úgy övezzük 
fel derekunkat, hogy semmi változás ne törhessen ránk 
váratlanul, letipró erővel, mint lopó az éjszakának idején. 

P> 

ÜNNEPRONTÁS — ÜNNEP UTÁN. 
II. 

Platz doktor úr, a M. T. A. tagja után ki más is 
következhetnék a Magyar Kultúra iinneprontóinak sorába, 
mint a másik kiérdemült liarczos és műkedvelő történész : 
páter Tomesányi ? 0 a deczember 5-iki számban ragadja föl 
a „pajzsot és kardot", hogy a maga nem új és nem meg-
lepő hangján ós modorában megfeleljen erre a kérdésre : 
„ Együtt ünnepelhetünk-é a protestánsokkal ?" (1039. 
skk. 11.) 

A Budapesti Hírlap 271-ik számának az a czikke, 
a melyre való válaszul írja Tomesányi a magáét, elke-
rülte figyelmünket annak idején, így látatlanban csak 

sejtjük, hogy valami nagyon jóakaratú, de nagyon cse-
kély. körültekintósű és vékony történelmi tudású ember 
lehetett ki ebben a czikkben a miatt panaszkodott, 
hogy a magyar kath. egyház az ünneplő protestánsokat 
„nem üdvözölte" (a hogy Tomesányi referálja a czikk 
tartalmát). Magunknak, gondolkodó protestánsoknak, ilyet 
kívánni vagy ilyesmit felpanaszolni eszünk ágában sem 
volt, nem lehetett annál kevésbbé, mert hiszen, a mint 
már első czikkünkben rámutattunk, ez ünnepi alkalom-
mal a magyar protestántizmus a magyar katholiczizmus-
nak (itt egyedül számbajöhető) élite-közvélemónyétől 
amúgy is megkapta mindazt, a mit ezidőszerint megkap-
hatott. Oktalan ós káros naivitás lett volna megfeledkez-
nünk ez alkalommal ama nagy történelmi és lélektani 
igazságról, hogy senki nem lépheti át a tulajdon árnyékát. 

Tomesányi páter számára azonban a Budapesti 
Hírlapnak ez a balul elsült kegyes óhajtása igen kedves 
alkalom. Oh, világért sem valami nemeshangú elvi tilta-
kozásra —- a milyet például az Alkotmány múltkor em-
lített czikkírója .írt volna hasonló helyzetben —, hanem 
egy csúnya kis förmedvényre, a melyben, egynéhány 
szemforgatóan kegyes, mézesmázos „testvéri" szólamtól 
eltekintve, szabad folyást enged a protestántizmus iránt 
való izzó ellenszenvének, még csak a forma olyan a mi-
lyen lojalitásával sem takargatva azt, a mit megtett leg-
alább az előző számunkban bemutatott és leleplezett 
bajtársa, Platz főigazgató úr. 

Ezt az izzó ellenszenvet mi kénytelenek vagyunk 
elfogadni megmásíthatatlan tény gyanánt. Teljesen fölös-
legesnek és reménytelennek látjuk jogos vagy jogtalan 
voltáról vitára kelni Tonicsányi páterrel. Nem kérjük, 
hogy vetkezze le, vagy szelídítse. Nem hérjiik, hogy ró-
lunk való írtában ne hordjon össze perverz gyönyörűség-
gel hetet-havat ez ellenszenvnek önmagában és másokban 
való mesterséges táplálására. Egészen czóltalannak tart-
juk, hogy ez ellenszenv sűrű és egészségtelen gőzén ke-
resztül megpróbáljuk eljuttatni az ő papi és keresztyéni 
lelkébe a megértésnek legalább néhány halvány silgár-
káját. Nem reméljük, hogy ő, az öreg ember, földi éle-
tében csak valaha is képes legyen még megsejteni, hogy 
a protestántizmus — akármennyire nem fedezi is az ő 
hitét, életeszményét, világnézetét — mégis csak több, mint 
nyilvános erkölcstelenség, képrombolás, dogmatikai nihiliz-
mus és egy-gyermekrenclszer. Mindez legyen neki és az 
állításait tekintélyére elfogadó olvasóknak az ő hite és 
hitök szerint. Elvi vitatkozást mi a Tomcsányi-féle szel-
lemiséggel sem ezen, sem más kérdésekben nem kez-
dhetünk és nem fogunk kezdeni. 

Ámde meggyőződésünk szerint nincs az a legmé-
lyebb gyökerű, legintenzívebb és — látszólag — legtisz-
teletreméltóbb forrásokból táplálkozó ellenszenv, a mely-
nek a ezímén el lehetne nézni valakinak az intellektuális 
becsületesség hiányát. Nincs a világon az a hitbéli elfo-
gultság, a melytől — ha még olyan bocsánandónak tart-
juk is — meg ne lehetne követelni irodalmi megnyilat-
kozásaiban legalább egy minimumot: a Deák Ferencz 



sajtótörvényének közismert egyetlen § át. Attól tehát a történelmi szaktekintély is — teljesen döntő bizonyságot 
Tomcsányi lelkületének ismerete sem tarthat vissza ben • szolgáltatnak Tomcsányi amaz állítása mellett, hogy „a 
nünket, hogy e § elleni vétségeit ez alkalommal számon jobblelkü protestánsok maguk sem örvendtek, midőn józa-
né kérjük tőle. nul gondolkoztak" (u. o.) a protestántizmus okozta nem-

Tomcsányinak, a nagytudású történésznek ugyanis zeti és egyházi „egységromlásnak". Hogy Gyulai Pál 
ilyen s ehhez hasonló felszólalásaiban legkedvesebb mód- közvetlenül a két idézett mondat után harmadikul szóról 
szere az idézés. Idézi derűre-borúra a szegény protes- szóra ezt írja szóbanforgó munkájában (Vörösmarty Elet-
tánsok árva fejére a leglesujtóbb „bizonyságokat" s míg rajza, V. javított kiadás, Budapest, Franklin 1900., 193. 
valaki utána nézne, hogyan is állunk e bizonyságok belső lap): „ A katholikus a német, a protestáns a török párt, 
és külső hitelességével, kútfőik megbízható voltával, addig de szíve mélyén mindenik magyar s mindkettőt vallásos 
ő már egy csomó jobb sorsra érdemes olvasójának za- és hazafiúi indokok vezérlik", hogy tehát e harmadik 
varta meg a fejét és mérgezte meg a lelkét velük. Ezzel mondat önmagában erélyes tiltakozás a megelőző kettő-
pedig a dolog, reánézve, rendben is van s a közvetlen nek Tomcsányi-féle czélokra való (a Magyar Kultúra lia-
czél elérve. „Praetor minima non curat . . . " sábjain különben nem most elsőízben1 előforduló) egy-

Feldob például egy ilyenféle bűzbombát: „a protes- szerre együgyű és lelkiismeretlen kihasználása ellen 
táns lelkészek századokon át ámítják a népeta s forrás- erről a jámbor olvasónak teljesen fölösleges tudnia. Coli-
ként utal — a Palmer Homiletikájának 303. lapjára textus vagy nem contextus: ő „idézett" ! 
(1040. 1.). Merje aztán valaki azt mondani, hogy ez nem De hogyan is kívánhatnánk mi Tomcsányitól ügyei-
kifogástalan dokumentácziója ennek a rettenetes, képtelen met és tiszteletet az effajta aprólékosságok iránt, mikor 
és hazug vádnak? Hiszen — ugy e? — protestáns theo- az ő lelkének szemlátomást jobban esik, ha legalább is 
iogus-emberek művét idézte (mellékes, hogy ez a mű egyet „retusírozhat" az „idézett" szövegeken, természe-
gyakorlati theologiai kézikönyv, nem pedig valami tör- tesen rögtön kitetsző'czélzatossággal? így pl. a Hadorn-
ténelmi forrásértékkel bíró okmánygyűjtemény, vagy más féle „Férfiak és hősök" -ez. legújabban megjelent refor-
efféle), idézte még a lapszámot is (mellékes, hogy ez az mácziójubileumi mű magyar fordításának passzusát: „ Úgy 
annak idején nagyon elterjedt munka nagyon sok kiadás- látszott: az egyház csak azért áll még fenn, hogy ura-
ban forgott közkézen és található ma is könyvtárainkban, lomra és dicsőségre vágyó, hiú és gyönyörhajhászó em-
úgy hogy ilyen esetben és különösen ilyen főbenjáró állí- bereknek eszközöket biztosítson személyes vágyaik ki-
tások dokumentálásánál az irodalmilag egyedül tisztessé- elégítésére. (Akárcsak ma! Fordító)"2 (7. lap) — nagy 
ges eljárás nemcsak a lapszámnak, hanem az évszámnak ügyesen úgy „idézi", hogy az „úgy látszotta-at egészen 
vagy a kiadásnak is a megjelölése: mert pl. a nekem elhagyva, így vezeti be a mondatot: „A katholikus Egy -
jelenleg kezem ügyében lévő ötödik javított kiadás — ház csak azon okból áll fenn . . . " (1041. 1.) kicsiség: de 
Stuttgart 1867 — a maga 303. lapján a kettős textus úgy benne van a tollát vezető lélek, mint — a Magyar 
használatának jogosultságáról s általában a prédikátor- Kultúrának egy kedves hasonlata szerint — kagylóban 
nak a textussal szemben való megkötöttségéről beszél, s a tengerzúgás. 
azt még Tomcsányiról sem tehetjük fel, hogy ezekből. Nem kicsiség azonban — sőt újszerűségével és 
hozna ki századok óta tartó népámítást!)1 Szóval: ő kategórikus mivoltával valósággal megszédíti az embert 
„idézett", és a világban ott kering a megdönthetetlen — a következő állítása: 
vád: a protestáns papok saját maguk ismerik el önma- »Vagy annak örvendjen-e (t. i. a katholikus Egy-
gukról, hogy népámítók! ház), hogy a válságos időben, midőn négy század előtt 

De, hogy ne legyünk igazságtalanok: Tomcsányinak t é r t f o S l a l t Magyarországon a protestántizmus, az új val-
nem minden idézete ilyen nehezen ellenőrizhető. Idéz ő lás követöi káromkodni tanították népünket, mely addig e 
úgy is, hogy bárki azonnal és könnyen meggyőződhetik rút szokást nem ismerte (v. ö. Magyar Sión 1894. pag. 466)." 
hűségéről és félremagyarázhatatlanul beigazolva láthatja . Rohanva sietünk kinyomozni a magyar protestán-
pontosságát és becsületességét. íme: A kálvinista Gyulai tizmusnak ezt az, előttünk eddig teljesen ismeretlen, égő 
Pál „Vörösmarty életrajza" czímü munkájában így ír: szégyenbélyegét. És mit találunk? A Magyar Sión, a 
„A tizenhatodik században a protestántizmus megrontotta M. K;-nak ez a méltó, „idem decus petens" elődje to-
mind a hit, mind a hazafiság egységét. Idegenek tódultak vább utalt bennünket a kérdéses helyen a Századok 1894. 
be keletről, nyugatról s a magyar birodalom darabokra évfolyamának 426. skk. lapjaira. Ott pedig a derék és 
szakadt11 (1040. 1.). Világos, hogy ezek a sorai a jeles szorgalmas beregmegyei történetbúvártól, Lehoczky Tiva-
kritikusnak — a ki természetesen református kereszt- dartól olvasható egy kis czikk e czímmel: „Mióta fa-
levele alapján mindjárt elsőrangú theologiai és egyház- romkodnak Magyarországon?" Ebben a szerző mindenféle 

döntő bizonyítás nélkül, de egyúttal mindenféle felekezeti 
1 Szívesen vennők, lia olvasóink hozzájuttatnának bennün-

ket egy olyan Palmer kiadáshoz, a melynek 303. lapjáról nagyobb 1 V. ö. IV. évfolyam 174. lap. 
valószínűséggel lehet feltenni, hogy „forrásul" szolgált Tomesá- 2 E sorok írója a fordítónak e közbeszúrt megjegyzését 
nyinak. sem formailag, sem tartalmilag nem tartja helyénvalónak-



tendenczia nélkül is azt állítja bevezetésül, hogy „nincs 
nyoma sem a magyar történelemben., sem a törvénykönyv-
ben annak, hogy a magyarok . . . mindaddig, míg az 
Árpád-házból kikerült s később önválasztotta királyaik 
alatt éltek, a káromkodást ismerték volna" (426— 
27. 11.). Szerző szerint e rút szokás „csupán a mohácsi 
vész után bekövetkezett válságos időkben fészkelődött 
be", midőn (a közismert politikai és társadalmi okok 
miatt, melyeket L. részletesebben is rajzol) az „erőszak 
és féktelenség s azzal együtt a nyomor és inség mind-
inkább eláradt a hazában" s a mikor „a földnépe . . . 
a rája nehezedett elviselhetetlen teher és nyomorúság 
közepette még a vallás és egyház erkölcsi világában sem 
találhatott vigaszt, melyet a felforgatott államviszonyok 
közt a reformáczió által keletkezett felekezeti zűrzavar 
szintén elnyomott. E válságos szomorít időkben élveszté 
az ország népe hitét az Istenhez és vallásához, melyet 
határtalan elkeseredésében gyalázni, szidni s káromolni 
kezdett . . . " (427. 1.) Ennél többet a reformáczió és a 
káromkodás viszonyáról a legjobb akarattal sem présel-
het ki intellektualiter becsületes ember a Lehoczky czik-
kéből: mert az, a mi ezután következik benne, nem 
egyéb, mint ismertetése a káromkodás, helyesebben isten-
káromlás ellen 1563 óta hozott magyar állami törvények-
nek ill. rendeleteknek s egyes érdekes magisztratuális 
és katonai intézkedéseknek. E czikkben a szóbanforgó 
kérdésre nézve egyszerűen egy „post hoc" viszony álla-
píttatik meg (szerintünk nagyon hiányosan, mert vallás-
és nyelvtörténetileg nem lehet benne kétség, hogy min-
denféle —0 tehát nemcsak a magyar — káromkodás végső 
elemzésben valami ősi pogány átokformulákban gyöke-
rezik s teljességgel lehetetlen, hogy nálunk, épúgy mint 
másutt, ne lett volna nyoma egy vagy más formában 
már a reformáczió előtti századokban is!) s ezt a „post 
hoc"-ot „propter hoc"-nak csavarni el a legszemérmetle-
nebb és legvakmerőbb ferdítés, a mi csak ilyen téren 
képzelhető. Ezt a ferdítést, a Tomcsányi lelkiismeretének 
és történetkutató módszerének könnyebbségére, már maga 
a jeles Magyar Sión elkövette, a midőn — az idézett 
helyen — bő szemelvényt nyújtva a Lehoczky czikkéből, 
a következő nevezetes kommentárt fűzte ahhoz: „Lehoczky 
nem akarja egész kereken kimondani, de minket bizony 
nincs a mi visszatartson és kimondjuk nyiltan, hogy 
azóta káromkodnak Magyarországon, a mióta a protes-
tántizmus behurczolkodott édes hazánkba" (466. 1.). És 
ismét: „íme, bár rejtve és mintegyjfélénken, mégis odautal 
a jeles történetbúvár, hogy hát ezt a magyar nemzeti bűnt 
a drágalátos reformácziónak köszönhetjük. Az új vallás 
követői szidják a régi valláshoz hü magyarokat; e val-
lásgyalázásból nőtt ki aztán az Isten szent nevének gya-
lázása" (468. 1.). Most jön Tomcsányi — és mohón merít 
a szennyvíz e „forrásából". Az új vallás követői károm-
kodni tanították népünket . . . " sűríti össze egy hitvány 
és gonosz rágaTommá „tanulmányai" eredményét. A rága-
lom pedig repül, akárcsak a baczillus. Nem kell félni. 
„Valami mindig ott tapad." 

így dolgozik Tomcsányi. Ezzel a lelkiismerettel 
szomorkodik a tőle „csellel és erőszakkal elszakított sze-
gény testvérein" s kívánja nekik, „bár látnák be ők is 
a Luther-alkotta vallás teljes csődjét s ismernék meg az 
igaz hit világosságát"! (1041. 1.) 

* 

A M. K. 1917. évi legutolsó számában Borosliáz 
Viktor egy elég ügyes kis apologétikus czikkben foglalja 
össze azokat a nyomozásokat, melyek kiderítették, hogy 
a hírhedt maximát, illetve szállóigét: „a czél szentesíti az 
eszközöket" — nem lehet a jezsuitáknak tulajdonítani. 
Nekünk nem mondott új dolgot ezzel: ma már a legtöbb 
jobbfajta protestáns egyháztörténelmi kézikönyvben, még 
a kisebbekben is, benne van ez az objektív megállapí-
tás. De a mikor sietünk elismerni ennek igazát: kény-
telenek vagyunk megjegyezni azt is, hogy a M. K. leg-
illusztrisabb munkatársainak imént jellemzett harczmodora 
a legcsekélyebb mértékben sem alkalmas arra, hogy ama 
notórius maximától szűznek tüntesse föl a jelenlegi ma-
gyar jezsuitákat s azoknak máskülönben bámulatosan 
ügyes, eleven, sokoldalú és bizonyos irányban határozot-
tan hézagpótló irodalmi munkásságát. Mindaddig, a míg 
jezsuita körökben egy, legfőbb motívumaiban és czéljai-
ban bármily respektust érdemlő vallási polémika és apo-
logétika fegyvertárában, akár mivelünk, akár másokkal 
szemben, ott fogjuk találni ezeket a rozsdás és mérgezett 
gyilkokat is; mindaddig, míg az (f orgánumaikban a 
tudományos és irodalmi tisztességtudó elemeinek ilyen 
szuverén semmibevételével fogunk találkozni bármily 
tiszteletben megőszült fők részéről: mindaddig fenn kell 
tartanunk ama híres szállóigéről annak a másik kopott 
szállóigének a vélekedését, hogy „se non é vero, é ben 
trovato" / Ha már a magyar jezsuiták a magyar keresz-
tyénség egy tekintélyes részének ünnepi utóhangulatát 
mindenáron szükségesnek tartották megrontani: legalább 
annyi erkölcsi alapot szerezhettek volna reá, a mennyit 
Pál apostol ajánl az I. Kor. 57-ben: „ Tisztítsátok el 
azért a régi kovászt ..." Historicus. 

KRÓNIKA. 
K. S. V. 

Ez a három betű azt jelenti: Központi Sajtó Vál-
lalat. Ilyen czímen van most, mint már jeleztük, Bangha 
Béla jezsuita bujzgólkodása folytán, alakulóban az a 
részvénytársaság, a melynek czélja három milliónyi alap-
tőkével egy hatalmas keresztyén magyar sajtót létesíteni. 
A prospektus elmondja, hogy a vállalkozás minden párt-
kötelék fölött áll, hogy a keresztény világnézletet nem 
azzal akarja szolgálni, hogy templomos, „papos" lapot 
ad, még kevésbbé, hogy felekezeti zsörtölődéseimet ren-
dezzen; a keresztény magyarságot nem egymás ellen, 
hanem egymás mellé akarja tömöríteni. A terv propagá-
lására mindenütt helyi bizottságokat szerveznek. Ezek a 
bizottságok, mint értesültünk, jól működnek, házról házra 



járnak és a mi híveink közül is nagyon sokan jegyeztek 
a 25 koronás „sajtó-hadikölcsön" részvényekre. Már ed-
dig is sok milliónyi túljegyzés van. Figyelemmel és ta-
nulékony lélekkel kell kísérnünk a mozgalom lépteit. 

Gyermekmen tés. 

A mult vasárnap három gyűlés is volt a züllő gyer-
mekek mentése érdekében. Az egyiket a főkapitány hívta 
össze, a ki reámutatott arra, hogy a rendőr- és* törvény-
széki gyermekbíróságok már alig győzik elintézni az 
ügyeket. Naponként 50—60 romlás útjára lépett gyer-
meket kell „előállítani" és kérte a megjelenteket, legye-
nek rajta, hogy ne csak a rendőrkard és egyenruha, 
hanem magyar emberek szíve is lépjen akczióba a nagy 
czél érdekében. Többen felszólaltak, közöttük a szoczi-
alisták „Gyermekbarát Egyesületé"-nek képviselője is 
(egy „felekezet" sem volt képviselve). Ez a szoczialista 
azt mondta, hogy munkások is szívesen vesznek részt 
a munkában és elmennek az egyes családokhoz is; hogy 
„felvilágosítsák" a szülőket. Nos, ez érdekes felvilágo-
sítás lehet. Mert láttuk a szervezett munkásságnak „Nő-
inonkás" cz. lapját, a melyben az „Ide hallgassatok" cz. 
rovatban az anya „felvilágosítja" gyermekét drasztikus 
példákban az „ember származása" és az „ősember" felől 
az állatkerti majmokra való utalással. Úgy hisszük, nem 
tévedünk, ha mondjuk, hogy azok a züllő gyermekek 
legnagyobb részben az így „felvilágosítottak" sorából 
kerülnek ^ki. — Ülésezett még az „Országos Gyermek-
otthon Egyesület" és a „Fiatalkorúak Bíróságának 
Gyermekjóléti Szövetsége" is. Hát nekünk, az evangélium 
hordozóinak, nem kellene munkára mozdulni, mikor gyer-
mekmentésről van szó ? ! 

BELFÖLD. • 
A »Bethlen-nyomda«. 

A „Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai r.-t." igaz-
gatósága február 21-én tartotta, György Endre elnök-
letével, első ülését, melyen az igazgatósági tagok csaknem 
teljes számmal jelenvoltak. 

Gonda Béla ügyvezető igazgató bejelentette, hogy 
a czégjegyzés előkészületei megtörténtek s az már más-
nap meg is történik. Beszámolt arról, hogy a Pest Hazai 
Első Takarékpénztárnál lévő folyószámlán 242,420 K-nk, 
hadikölcsönkötvényekben 11,050 K-nk, a kózipénztárban 
G—7000 K-nk, összesen kb. 260,000 K-nk van. A jegy-
zett és immár a 300,000 K-t is meghaladó részvényekből 
kb. 40,000 K nincs még befizetve. Ennek legnagyobb 
része lelkészrészvényeseknél van, kiknek kivételesen 
megengedtük, hogy részvényeik 30%-át fizessék csak be, 
a többi befizetésre pedig 1918. február 28-ig adtunk 
haladékot. Az igazgatóság megbízta az igazgatót, hogy 
eme terminus lejártával szólítsa föl az összes hátraléko-
sokat, hogy a még esedékes összegeket haladéktalanul 
küldjék be czímére (VIII., Mehmed sznltán-út 10., II). 

Igazgató részletesen beszámolt ezután a Nap-u. 13. 
sz. a. lévő Fritz-féle nyomda vételügyéről. Az igazgatóság 
a szerződést a maga részéről perfektuálta s a február 
23-án d. u. 4 órakor történő átvétellel a végrehajtó 
"bizottság tagjain: György Endrén, Gonda Bélán és dr. 
Kováts Istvánon kiviil dr. Kiss Károly és dr. Benedek 
Zsolt igazgatósági tagokat bízta meg. Ugyancsak őket 
bízta meg az ötéves bérleti-szerződés megkötésével, a 
nyomda 45—50,000 K értékű papirkészletének, néhány 
métermázsányi hulladékpapirjának, olaj- stb. készletének, 
kész iskolai nyomtatványainak átvételével. Ezután meg-
állapította az igazgatóság a nyomdánál már 26 éve mű-
ködő üzemvezető évi járandóságát s fölhatalmazta az 
ügyvezető igazgatót egy könyvelő-, levelező- és gépíró-
kisasszony alkalmazására s lehetőleg a Ref. Tanoncz-
Otthonból való tanonczok beállítására, Az ügyvezető 
igazgató és a végrehajtóbizottság másik két tagja tiszte-
letdíjának megállapítása után, megbízta még az igazgató-
ság a végrehajtóbizottságot, hogy a postatakarékpénztárnál 
számlát nyisson a r.-t. számára. 

A czégbejegyzés február 22-én, a nyomda átvétele 
pedig február 23-án, szombaton d. u. meg is történt a 
kiküldött bizottság részéről. A „ Bethlen-nyomda" február 
25-én, hétfőn reggel már meg is kezdte működését. Az 
első megrendelést az új nyomdában dr. Kováts István 
tette a Ref. Sajtóegyesület részéről, mindjárt az át-
vételkor. 

Az igazgatósig még márczius folyamán rendezni 
kívánja a 300,000 K-ra emelt alaptőke ügyét, a mely a 
jegyzésekkel máris biztosítva van, hogy a Húsvét után 
tartandó közgyűlésen az alaptőkének újabb, lehetőleg 
félmillió K-ra való fölemelését lehessen elhatározni. 

(K) 

Adventisták. 
Egyik nagy .gyülekezetünk körültekintő lelkipásztora 

levelet írt lapunk szerkesztőjének, a melyben felhívta 
figyelmünket az adventista szekta terjeszkedésére. Az 
adventista „püspököt" sikerült neki szemtől szembe lát-
nia. Az életképes adventista iratterjesztés jóvoltából hozzá-
jutott egy folyóiratjuklioz, a melyen a „Nemzetközi Val-
lásos Iratterjesztő Társulat" sokatmondó czégjelzése fel-
tűntette egyúttal a budapesti központ czímét is: I. ker., 
Attila-körút 167. 

Az ő felszólítására, szerkesztőnk megbízásából fel-
kerestem az adventista szekta központját s hozzájutottam 
két folyóiratjukhoz, a melyik közül az egyiknek a czíme : 
Utolsó üzenet, a másiké: Evangéliumi Munkás. Az előbbi 
a nagyközönség, az utóbbi úgy látszik, zártabb kör szá-
mára van szánva, Az előbbi közismert, az utóbbi kevésbbé. 
Az Utolsó üzenet eléggé ízléses külsőben, megjelenő havi 
folyóirat, a mely az adventista szekta czentrális dogmáját, 
a Jézus visszajövetelét hirdeti még ebben a nemzedékben 
és megtérésre, vigyázásra hívja fel az embereket. 

Az Evangéliumi Munkás közelebbről érdekel ben-
nünket; részletes felvilágosítást ad az adventista szekta 



munkamódszeréről és a munkának immár a hívők tekin-
télyes számában és adományaiknak koronákban megnyil-
vánuló eredményeiről. 

Nemcsak a levélíró igen tisztelt lelkész úrnak, ha-
nem valamennyi lelkésztársunknak óhajtunk szolgálni, 
midőn az adventista mozgalom mindig nagyobbarányú 
terjeszkedésére felhívjuk a figyelmet és megismertetjük 
azoknak a gyülekezeteknek a neveit, a hol a káros ko-
vász lassan, de biztosan hat már. 

Csinos, tiszta kis papirkereskedéshez vezetett utam? 
mikor az Attila-körűt 167. sz. ház elé értem. ízléses 
czímtábla háromnyelvű felirattal jelezte „A Nemzetközi 
Vallásos Iratokat Terjesztő Társaság" budapesti központ-
ját. Á kirakat vonzó, „mindenkinek mindenné" igyekszik 
lenni, gyanútlanul lépnek be a vásárlók. 

A helyiség maga szép, rendben tartott könyvkeres-
kedés, nem vallana szégyent vele sem a Luther-társaság, 
sem egy leendő kálvinista könyvkereskedés vagy irat-
terjesztés. A kiszolgáló fiatal leány, hithű adventista, szí-
vesen informál; voltaképen saját lelki fotográfiáját nyújtja, 

— Mi nem vagyunk sem reformátusok, sem bap-
tisták, azok azt mondják, a kegyelem alatt élnek, mi 
pedig azt, hogy a törvény alatt. Jézus nem azért jött, 
hogy eltörölje, hanem hogy betöltse a törvényt. A szom-
batot ünnepeljük vasárnap helyett az Úr rendelete sze-
rint stb. Jézus visszajövetelét várjuk." Eszembe jutott 
Pál apostolnak a galatákhoz írott szenvedélyes, pásztori 
szeretettől, aggódó, féltő szeretettől §radó levele. Meg-
zavarják a hamis atyafiak a lelkeket. Kiesnek a kegye-
lemből, visszamennek a törvény igája alá. 

Szegény leány, soha exegezisnek hírét sem hallotta, 
hogy beszél mégis: mi a törvény alatt, ők a kegyelem 
alatt! S meg' van győződve, hogy az övé a magasabb 
•ismeret! 

Egyébként érdekes, hogy eddig a legtöbb polémiát 
a baptistákkal folytatták. Tőlük váltak ki eddig legna-
gyobb részben. Most már a mi ref. egyházunkat környé-
kezik. Az első offenzívát az ólomhadsereggel indítják: 
irataikat terjesztik. 

Kérésemre elmondották, hogy naponkint 25—30 
csomag adventista vallásos iratot küldöznek széjjel az 
országba, de a fröntra is. A míg korlátlanul felvette a 
postahivatal a csomagokat, 50—60 csomagot indítottak 
útra naponkint. 

A buzgóságot, kitartást, áldozatkészséget elvitatni 
tőlük nem lehet. Á szektákat jellemző fanatizmussal dol-
goznak, világos, hogy gúnnyal vagy épen csendőrrel a 
mozgalmat elfojtani nem lehet, még kevésbbé a felsem-
vevéssel. Intenzív lelkipásztori gondozás, nem reklám-
belmisszió, de igazán evangéliumi szellemű templomi és 
templomon kívüli igehirdetés és megfelelő iratok terjesz-
tése az egyedül czélravezető eszközök velük szemben. 

Melegen ajánljuk többek között a Nyáry Pál által 
írott „Szombat-e'vagy vasárnap" czímű traktátust az ilyen 
megtámadott gyülekezeteknek. A Krisztus visszajövetelét 
tárgyaló prédikácziók nc m hiányozhatnak a ref, szószé-

keken, a felséges jézusi példázatok és egyéb kijelenté-
sek nyömán a várásra, vigyázásra, készenlétre, nekünk 
is rá kell mutatnunk, hogy akár mi megyünk az Űr színe 
elé, akár ő jön ítélni eleveneket és holtakat, készen ta-
láljon bennünket. 

Ki kell emelnünk azt, hogy nem tudja senki a 
visszajövetelnek sem napját, sem óráját, csak egyedül az 

#Atya. Hangoztatnunk kell, hogy nem kell azért atyáink 
vallását .és egyházát elhagynunk, ha komolyan akarjuk 
venni az éberséget, vigyázást és a Krisztus visszajövetelét. 

Az ünnep megszentelését komolyan kell vennünk, 
hogy ne szolgáltassunk védtelen pontot az adventista 
igehirdetőknek, a hol legkönnyebben támadhatnak és 
sebezhetnek. 

A vasárnap megszentelését munkáló mozgalom ná-
lunk egészen elaludt. Igazán megkapó, milyen gondosan 
készíti elő híveit az Evangéliumi Munkás a szombat meg-
szentelésére. A törvény betűje mellett lehetetlen fel nem 
ismerni a ker. komoly, bensőséget is. 

Lássuk most már magát a munka szervezetét. 
Metodista módszerrel missziói körzetekre osztották 

fel hazánk területét. Az egész munkatér: a „Duna-Unió" 
nevet viseli. Negyedévenkint a Duna-Unió jelentést ad 
ki munkájáról. 

A missziói körzetek a következők: Tiszamisszió-
terület, Erdélyi misszió-terület, Középmagyar terület, 
Északmagyar missziókerület, Nyugatmagyar misszió-terü-
let, Száva misszió-terület, Romániai terület. 

Az összes tagok száma 2946. Tizedfizetésböl be-
folyt 26,677-37 K. Szombat iskolai adakozásból 2006'50 K. 
Hétköznapi adakozásból 905 49 K. Imanapi adakozásból 
580*91 K. Más missziói adományokból 466'75 K. 

Közlöm a gyülekezetek neveit és az ott levő ad-
ventisták számát. Jó lesz tájékozódntfnk a folyton erős-
bödő propaganda felől! 

Tiszai missziói kerület: Berkasova 4, Csurog 14, 
Homokszil 12, Kanizsa 13, Kuman 7, Melencze 11, Mok-
rin 14, Nagykikinda 13, Nestine 3, Pancsova 5, Pasua-
Nova 5, Révaújfalu 16, Román-Petre 19, Sajkásszent-
iván 4, Sajkáslak 14, Szabadka 7, Szivácz 19, Temesvár 
17, Túrja 9, Újvidék 16, Versecz 21, Zimony B. 21, Zenta 8, 
Különállók 37, összesen 309. Erdélyi missziói terület: 
Árpás 25, Berethalom 30, Bogártelke 18, Brassó 20, 
Csittszentiván 19, Dedrat 14, Deés 10, Dridiv 23, Erdő-
fiille 15, Fogaras 11, Földszint 11, Holdvilág 21, Idecs-
fürdő 23, Kolozsvár 50, Kolozs 30, Makfalva 30, Med-
gyes 9, Mező-csán 7, Mező-Fele 26, Mező-Panit 29, 
Nagylászló 15, Nagysajó 18, Nagysármás 75, Nagysze-
ben 40, Petrozsény 32, Segesvár 15, Szásznádas 18, 
Szék 48, Szolokma 20, Vajdakamarás 50, Vista 68, Kü-
lönállók 35, összesen 855. Eszak-magyar missziói terü-
ket; Eger 11, Iloncza 68, Kassa 32, Liptószentmiklós 6, 
Miskolcz 21, Nagyrőcze 5, Nyíregyháza 8, Szepsi 7, 
Különállók 5, Összesen 163. Nyugatmagyar missziói te-
rület: Bonyhád 10, Pozsony 33, Sopron 13. Vas m. 7, 
Különállók 17, Adakozások —, összesen 78. Száva misz-



sziói terület: Sarajevö 8, Vinkovczi 5, Különállók 7, Ada-
kozások —, összesen 20. Középmagyar terület: Alcsil 
5, Arad I. 35, Arad II. 5, Aradkövi 7, Békés 13, Békés-
csaba 39, Sékésgyula 59, Budapest I. 116, Budapest II. 
44, Budapest III. 52, Dunakisvarsánd 8, Gyorok 25, 
Gyulavári 11, Gyulavarsánd 10, Ipp-Zovány 7, Kiskun-
félegyháza 13, Kovászi 10, Kőrösbökény 11, Kurtakér 
8, Kürtös 7, Mácza 45, Mikelaka 5, Nagyvárad 11, Há-
ton 17, Sarkad 21, Seprős 21, Szintye 12, Szamoskeszi 
14, Székudvar 54, Különállók 2, Adakozások —, Össze-
sen 687. 

A Duna-Unió „elöljárója" és az „Evangéliumi Mun-
kás" felelős szerkesztője Huenergard János F. 

Budapesten I., II.. III. sz. adventista gyülekezet 
van. Az egyiknek I., Attila-körút 167. sz., a másiknak 
Baross-utcza 88. sz. alatt, a harmadiknak — úgy em-
lékszem — valahol a Hákóczi-úton van az összejöveteli 
terme. 

Van külön ifjúsági egyletük, a melyben a követ-
kező alosztályok vannak: 

1. Kolportázs-csoport. 2. Betegápolási csoport. 3. 
Tabea (Ap. csel. 9:36-ra hivatkozva). 4. Magyar ós né-
met nyelvtanulási csoport. 5. Ének-csoport. 

Különös gondot fordítanak a zsidómisszióra. Egyik 
izr. vallástanár ismerősömet is felkeresték Budapesten a 
lakásán, elmondták neki, hogy ők is zsidők, ők a szel-
lemi Izráel. Bizonyságot tettek előtte arról, hogy Isten 
a Messiást elsősorban a zsidóknak küldte el. Nemcsak 
beszélnek, de adakoznak is a zsidó misszióra. 

Nekem az a véleményem, hogy legyünk éberek és 
küzdjünk ellenük szellemi fegyverekkel, az evangélium 
erőteljes hirdetésével, ha csalókkal van dolgunk, mint 
— úgy látszik — a kassai főprédikátorral, a rendőrség út-
ján is, de igyekezzünk megismerni őket és kissé . . . . 
próbáljunk önmagunkba szállni. Engem úgy lehangolt 
valami. Egy kis „nyugtázás" az „Evangéliumi Munkásá-
ban. Kerekes Márton Szilágyrátonról 512 K-t küldött á 
„misszióra", Bogártelkéről és Türéről a testvérek 25 K-t 
a zsidó misszióra. Elgondolkodom. Sok Kerekes Márton 
kálvinista atyámfia és a többi jó magyar nevű kálvinista 
mikor fog adni csak 5 K-t is zsidó misszióra és hasonló 
munkákra! 

Nem tudom, a rabbi barátom mit gondolt, de a 
pogromot emlegető „keresztények és keresztyének"-nél 
bizonyára jézusibb szellemű embereknek vélhette a „szel-
lemi Izrael" tévelygő fanatikusait. 

Jól megszervezett, az egész országot behálózó, erőteljes 
ref. keresztyén iratterjesztéssel még elejét vehetjük a 
nagyobb bajnak. 

Az Út szerkesztősége talán nem venné rossz néven, 
ha megkérnők, hogy traktátusai kiadásánál legyen tekin-

tettel az adventista propagandára is. Nemcsak Erdélynek-
használna vele, a hol legnagyobb az adventisták száma 
(855!), hanem a többi veszélyeztetett területnek is. 

Dr. Patay Pál. 

Kalocsa Balázs alapítványáról. 
Ez év február 9-ikéhez korszakos esemény emléke 

fűződik a nagykörösi ref. egyház és iskolák életében. 
Ettől kezdve válnak valóra azok a nemes, magasz-

tos és kihatásukban áldásos czélok és szándékok, a melye-
ket a boldog emlékezetű emberbarát, Kalocsa Balázs, 
nagyszabású végrendelete keretében megjelölt s melyek * 
megvalósíthatása czéljáböl valósággal fejedelmi alapítvá-
nyát megtette. 

A nagy alapító halálának 26-ik évfordulóján osz-
tották ki először az alapítvány jövedelmét a végrende-
letben megjelölt javadalmasok közt. 

Eredetileg 12 darab Pesti Magyar Takarékpénztári 
részvény volt az alapítvány állaga, a mely 1917 decz. 
31-én már 1.163,022*03 K összegre növekedett. Ebből 
38 Hazai Takarékpénztári részvény 624,721:37 K ; hadi-
kölcsönkötvény 291,700 K stb. 

Minthogy ezt a 1.163,022 03 K-t az új kibocsátású 
részvények s a hadikölcsönkötvények árából még 209,605 K 
tartozás terheli, a fejedelmi nagy alapítvány tiszta vagyona 
1917 decz.-31-én 953,417 03 K volt. 

Ebből a végrendelet utasítása értelmében 600,000 
K-át működő tökéül el kell különíteni s jövedelmét kiosz-
tani, a fennmaradó 353,41703 K pedig tovább gyümöl-
csöző tőke gyanánt kezelendő. 

Az alapítvány mult évi tiszta jövedelme 68,842 64 K 
volt. Ebből a működését már megkezdett 600,000 K tőke 
után mostani kiosztásra 43,323'24 K a tovább gyümöl-
csöztetendő 353,417 K tőke után pedig 25,519 40 K esik. 

A végrendelet értelmében az ott 28 tétel alatt fel-
sorolt czélokra 25,800 K fordítandó évente. 

Ebből kapott s ezután fog kapni évenként a duna-
melléki ref. egyházkerület 1000 K ; a nagykőrösi ref. 
egyház 1000 K, a nagykörösi róm. kath. egyház 400 K, 
a nagykőrösi ref. egyház által felállítandó árva- vagy 
szeretetház 1000 K, a ref. egyház vallásos szegényei 
800 K, a két lelkész 1600 K, a kántor 200 K, az egye-
temes közalap 400 K-át. 

A tanítóképző-intézet 5 rendes tanára vagy azok 
helyettesei fejenként 400 K, a gyakorló iskolai s gaz-
dasági tanítók 200—200 K. Tan, rajz, zeneszerekre 400 K, 
beteg tanulók gyógyszerére 200 K, a nyári szünidőt 
hivatalosan Kőrösön töltő tanulóknak 200 K. Jó erkölcsű, 
szegény, szorgalmas tanulók tápintézeti ellátására 200 K. 
Temető tanulók fekete ruhájára (atilla vagy szalonkabát) 
évi 800 K könyvsegélyre, ösztöndíjra 800 K. 

A főgimnáziumnál tíz rendes tanár fizetése javítá-
sára fejenként 400 K, a torna- s rajztanár évi 200—200 K. 
Tanszerekre, ösztöndíjra, ifjúsági olvasókörre 1000 K. 

A népiskolában 23 ref. tanító fiztése pótlásául fejen-
ként évi 200 K. Ugyanennyit kapnak a róm. kath és izr. 
tanítók s tanítónők is. Tanszerekre s könyvtárra évente 
400 K. Szegény tanulóknak könyvekre s ruhára 800 K. 

Ezen, a végrendeletben felsorolt czélok kielégítése 
után még fennmaradt a működő töke jövedelméül kimu-



tátott összegből 17,523'24 K, a melyet a javadalmas 
lelkészek, tanárok s tanítók közt megállapított aránykulcs 
szerint osztottak ki, rendes évi illetményükön felül. 

A jövedelem ekként történt felosztása az egyháztanács 
által alapított Kalocsa Balázs-alapítványi szék javaslata 
alapján történt. 

Ennek az alapítványi széknek január hóban tartott 
gyűlésén Patonay Dezső lelkész elnök gyönyörű beszéd-
ben emlékezett meg a nagy emberbarátról, a szabadság-
harcz vitéz huszárkapitányáról, az aradi vár foglyáról, 
a ki „példás szorgalomban, nemes takarékosságban eltöl-
tött hosszú élete minden eredményét odaajándékozza 
egyházának, városának, kicsiny diákoknak, hűséges cse-
lédeknek, az istenfélelem, a kultúra, a humanizmus ügyé-
nek és munkásainak..." 

Nagykőrös, 1918 február 12-én. 
Dr. Joó Imre, 

nyug. főgimn. tanár. 

A MI ÜGYÜNK. 
Harmadik téli konferencziánk. 

IV. 

Negyedik nap : február 1. 
— A lelkészek konfe renez iá j a . — 

Konferencziánk utolsó napját ez alkalommal is az 
elsősorban a lelkészeket érdeklő kérdések megbeszélésének 
szenteltük. Lelkészi résztvevőink jórészt itt maradtak 
utolsó napi összejöveteleinkre is. 

A délelőtti gyűlést, melyen Lévay Lajos, majd Kis • 
József esperes elnökölt, Takaró Géza budapest-kőbányai 
lelkésznek bensőséges imája és a Zebedeus fiainak ké-^ 
réséről tartott mélyen szántó elmélkedése vezette be. 

Az áttérők előkészítése. 
Első tárgyunk „Az áttérők előkészítése" volt Erre 

a nagy kérdésre Muraközy Gyula, a kecskemétiek nem 
régiben megválasztott, kiváló ifjú lelkésze irányította 
figyelmünket lelkes előadásában. 

Rámutatott arra, hogy az át- és kitérések skálája 
valóságos hőmérője egyházi életünknek. A r. kath.-ok 
körében észlelhető nagyobbarányú tevékenységgel szem-
ben mi alig törődünk ezzel a fontos kérdéssel. „Hadd 
hulljon a férgese" — mondjuk egyfelől a kitérőkre, más-
felől a hozzánk jövőket úgyszólván minden előkészítés 
nélkül megkeresateljük. Az áttérők előkészítésének és 
átvételének semmi kötött formája nincs, míg az r. ka-
tholikusok igyekeznek az átvételt az illetők lelkében 
emlékezetessé tenni. 

Kívánatos dolog, hogy a hivatalos egyház nagyobb 
súlyt helyezzen az áttérők kérdésére. Az előkészítés ne 
ötletszerűen történjék, hanem hivatalos intézkedés szabja 
meg az előkészítés módját. Sürgős az áttérők számára 
készítendő és kötelezőleg használandó káté. Hasonlóké-
pen állapíttassék meg hivatalosan az átvétel formája is. 

A nagyobb arányú hozzászólások során Csikesz 
Sándor utalt az ausztriai „Los von Rom", majd a cseh 
russzofíl mozgalomra. Nálunk is sokakat lehetett volna 
az elmúlt években is a románoktól és a szerbektől át-
téríteni. Az említett mozgalmakhoz hasonlóan, mi is ké-
szítsünk különböző kiadványokat. 

Dr. Kováts István az előző nap megalakult „Ref. 
Sajtóegyesület" részéről készséggel vállalja áttérési káté 
kiadását. Majd rátér a többi egyházakból hozzánk térő 
papok dolgára. A különbözeti vizsgát mai formájában 
nem tartja megfelelőnek. Föltétlenül ketté kell választani 
az egyes tárgyakkal kibővítendő vizsgát és a két vizsga 
közt az egyházunkban szolgálni kívánóknak legalább egy 
évet valamelyik kiválóbb gyakorló-lelkészünk oldalán se-
gédlelkészként kell tölteniök. 

B. Pap István rámutat arra, hogy kiveszett egy-
házunkból a térítő szellem. Nemcsak kátéra, hanem olyan 
belmissziói szervre is szükségünk volna, a mely ezt a 
mozgalmat vezesse. 

' Szinok Zoltán szerint is letett kálvinizmusunk arról, 
hogy hódító legyen. A felnőttek átvételénél konfirmáczió 
is kell. Fontos a kitérőkkel való foglalkozás is : a kitérésre 
jelentkezőket gyakran vissza lehet még tartani. 

Okos Gyula szerint az áttérők előkészítéséhez na-
gyon alkalmas P. Czinke István „ Vallástétel "-e, a kitérni 
akarók kezébe pedig odaadhatjuk Hetessy füzetét: „Jé-
zus Krisztus vallását követem-e én?" Koszorús István 
hangsúlyozza, hogy az áttérésnek ünnepélyesnek kell 
lennie. A r. kath. átvételi liturgia nagyon szimbolikus, 
a miénk viszont nagyon kopár. 

Nagy Béla örömmel látja, hogy a hódítás vágya 
nálunk is kezd ébredezni. Erdélyben nagy visszahódítandó 
területeink vannak. Az áttérő lelkészek egy részénél szo-
morú tapasztalatai vannak. Mindenesetre aggodalommal 
kell látnunk, hogy a hozzánk térő lelkészek és lelkész-
jellegű tanárok átvétele nem történik elég óvatosan. Egy-
felől azt kívánja, hogy az illetők egy évet valamelyik 
theologiánkon töltsenek, másfelől újabb tárgyak fölvételét 
is szükségesnek tartja a különbözeti vizsgához. 

Az elhangzott hozzászólások után az elnök a gyűlés 
kívánságaként megállapítja, hogy egyfelől Muraközy Gyula 
állítson össze az áttérők számára kátét, másfelől a Kálvin-
Szövetség választmánya útján fölhívjuk az illetékes körök 
figyelmét az áttérő lelkészek ügyére. 

Lelkészválasztásunk reformja. 
A „Lelkészválasztásunk reformjá"-nak égetően fon-

tos kérdése volt a lelkészek konferencziájának második 
tárgya. A délelőtti gyűlés hátralévő részét egészen ki-
töltötte Csikesz Sándor kiscsány-oszrói lelkésznek, jelenleg 
budapesti tábori lelkésznek, hatalmas, másfélórás és mind-
annyiunk figyelmét mindvégig lebilincselő előadása. Egy* 
felől szellemesen és maró gúnnyal ostorozta lelkészválasz-
tásunk mai rendszerének kiáltó fogyatékosságait, kép-
telenségeit, másfelől lelkes szavakkal mutatott rá a gyó-
gyítás módjaira. 



Három tényező szól hozzá a lelkószválasztáshoz: 
a gyülekezet, a lelkipásztorok és az egyházi felsőbbség. 
Három mércze liszt, ehhez az evangélium kovásza: akkor 
nincs baj! Ámde mindhárom tényező részéről súlyos 
hibákat észlelhetünk. 

A gyülekezet hibái közül a legsúlyosabb, hogy gyak-
ran nem érzi át a maga hivatását. Megtörtént, hogy 
majd kibuktatott valakit más egy olyan beszéddel, a mit 
az illető írt. A maga részéről nagy ellensége a „próba-
szónoklat"-nak, a „fonf-ra , vagy a „rőf'-re való vá-
lasztásnak ! A különb lelkészválasztáshoz mindenekelőtt 
különb gyülekezet kell. Nincsenek igazi presbitereink, 
mert ilyeneket senkise nevelt. Sehol a világon nincs a 
presbitereknek akkora joga az egyházban, mint nálunk 
és seholsem követelnek tőlük oly téves erkölcsi és egy-
házias gondolkozást, mint nálunk! A lelkipásztor ifjúsági 
munkájának legszebb hivatása: legalább az utódja szá-
mára presbitereket nevelni. A hiúság is szerepel a lelkész-
választásoknál, különösen a gazdagabb gyülekezeteknél. 
Ha a gyülekezeteket arányosítanék, nem lenne annyi 
tülekedés. Azután a gyülekezetek a papjukon is nyerész-
kedni akarnak. Nem szabad ilyen, hivatását sokszor meg 
sem értő, többször bizony alantos ösztönök után induló 
gyülekezetnek minden megszorítás nélkül a kezébe adni 
a-lelkész választás jogát. A gyülekezetek jórészt kiskorúak 
és mi mégis úgy bánunk velük, mintha valamennyien 
nagykorúak volnának! 

A lelkészeknek is vannak hibáik. Ilyen a felelősség-
érzet hiánya. Sokan nem teszik föl a kérdést: elbírja-e 
ezt az én erőm ? Sok lelkész csak a maga előnyét nézi, 
mikor pályázik, de hogy tudja-e ő ott az egyházat mél-
tóan képviselni: arra nem gondol! Többen néha pár száz 
koronáért is helyet cserélnek. Roppant nagy baj, hogy 
a politikai vesztegetések a lelkészválasztásokra is kez-
denek átmenni. 

Az egyházi felsőbbség első hibája, hogy mindezeket 
a képtelen állapotokat tűri. Sokan kiváló képességekkel, 
krisztusi lélekkel kis, szegény eklézsiákban rekednek* 
míg egyesek nagy vékára helyezve bevilágítják az egy-
házi sötétséget! Másik hibája az egyházi felsőbbségnek 
a segédlelkészek elhelyezésének mai módja. Kihelyeznek 
egyes gyülekezetekbe olyanokat, a kiket ott megszeretnek, 
azután ijednek meg, a mikor meg akarják őket választani! 

A hibákkal szemben legelső teendőnk a mai tagad-
hatlanul alásiilyedt egyházi életet megtisztítani. Az egy-
ház veszélyeztetett helyeire minden tekintetben megbíz-
ható egyéneket kell állítanunk.v Ilyenek kellenek oda, 
a hol valamelyik ellenünk harczoló felekezet nagy, vagy 
erős szekták/vagy felsőtanintézetek, különösen főiskolák, 
vannak, végül olyan egyházakba is, a hol reprezentálni 
kell (így megyei, püspöki székhelyekre). Körülbelül 300 
ilyen gyülekezetünk van. Ezekből új „artikuláris hely"*eket 
kell csinálnunk! Ezeken a helyeken a lelkészi javadal-
mat úgy föl kell emelni, hogy gondtalanul élhessen a 
lelkész, viszont ide magasabb tudományos képzettséggel 
Jbiró lelkészek kellenek ! 

A lelkészválasztásnál minden gyülekezetben pályázat 
írassék ki. Mindenki meghallgatható, de csak a saját 
gyülekezetében. Viszont a gyülekezet csak meghívással 
választhat. Ha néni tud meghívással választani, az egy-
házi felsőbbség rendel papot. Tehát mindenhová lehessen 
pályázni, de mindenüvé csak meghívással lehessen be-
jutni. Az artikuláris helyeken még nagyobb befolyást 
kell biztosítani az egyházi felsőbbségnek. Az jelöljön 
ezekre a helyekre, minthogy úgyis hozzájárul ezeknek a 
lelkészeknek a jövedelméhez. Egy egyházkerület számára 
egy jelölő bizottságot kíván csak. 

Az idő előrehaladott voltára tekintettel, a fontos 
kérdéssel kapcsolatos vita a délutáni befejező gyűlésre 
maradt, melyen Petri Elek püspök elnökölt. 

Az első hozzászóló, Koszorús István szükségesnek 
tartaná a kormegállapítás behozatalát a lelkészi állá-
soknál. Szükség lenne a theologiák gazdasági reformjára 
is, hogy ezen a réven is vonzóbbá tegyük a lelkészi 
pályára jövetelt az ifjak számára. Okos Gyula utal az 
ausztriai lelkészválasztási rendszerre. Ott meghívhatnak 
többeket is; ha nem sikerül a meghívás, úgy rendelik 
ki a papot. 

B. Pap István rámutat arra, hogy a zsinati lelkész-
választási bizottság már megállapodott bizonyos általános 
elvekben. A teljesen szabad választási rendszert korlá-
tozni kívánják és befolyást akarnak biztosítani a felsőbb 
egyházi hatóságoknak is. Az evangélikusoknál a lelkész-
választás a jelölésen alapul. Jelölési joga van a gyüle-
kezeti közgyűlésnek, az esperesnek és a püspöknek. 
Az ezek részéről jelöltek vannak fölhatalmazva a gyü-
lekezetben való megjelenésre. Az artikuláris helyek esz-
méje egészséges és helyes gondolat! A meghívás kidom-
borítása is fontos. 

Az elnöklő püspök is hangsúlyozta, hogy az arti-
kuláris helyek gondolata őt is megragadta, 

Dr. Ravasz László előadása következett volna ezután 
arról, hogy „Hogyan képezze magát továbbá lelkész?" 
— azonban már az előző éjjel hazautazott családjához, 
melynek egyik kedves kis leánytagját súlyos természetű, 
fertőző betegségben hagyta odahaza eljövetele alkalmá-
val. Be kellett látnunk, hogy apai szívétől nem kíván-
hatunk még súlyosabb áldozatot annál, a mit három esti 
előadásának megtarthatása érdekében hozott. Az elmaradt 
előadás helyett dr. Pruzsinszky Pál theol. igazgató volt 
szíves előadás tartására vállalkozni. 

Kálvin levelei. 

Kálvin leveleiről, erről a nagy kincsesbányáról 
tartott lelkes előadást. Már évek óta munkálkodik 
azon, hogy anyanyelvünkön is hozzáférhetővé tegye 
ezeket az értékes kincseket. Ezt a nehéz és sok tanul-
mányt igénylő munkát csak olyan lélek tudja végezni, 
a ki igazán át van hatva attól a tudattól, hogy Isten 
emez alázatos lelkű szolgájának alapos megismerése 
erősítőleg hat a véle foglalkozók hitéletére is. 

Kálvin maga is érezte levelei közzétételének fon-



tosságát. Ezért halálos ágyán meghitt barátjának, Bezának 
figyelmébe ajánlotta levelei összegyűjtését, mint a melyek 
sok kérdésre hivatottak a feleletet megadni. Ettől kezdve 
indult meg a levelek gyűjtése és tart jóformán a mai 
napig. Béza, Kálvin hű emberével, Jonvillers Károllyal 
tizenegy év alatt néhány száz levelet gyűjtött össze és 
adott ki 1575-ben. A kiadás hirtelen elfogyott, egy év 
múlva újra kiadták; 1617-ben megjelent a harmadik 
kiadás is. 

Idők folyamán a napfényre hozott levelek száma 
.jelentékenyen szaporodott. Lieb Károly 27, Brettschneider 
Károly pedig 88 levelet tett közzé a góthai levéltárból. 
Az 1754. esztendőben is jelentékenyen gyarapodott: a 
reformátor egyik tisztelője (ki magát meg nem nevezte) 
fölfedezte Kálvinnak De Bourgogne Jakabhoz és fele-
ségéhez, De Brederod Yolandhoz intézett összes leveleit. 
A gyűjtés tulajdonképeni munkája csak ezután indult 
meg. E munkásság Bonnet Gyula, Herninjard Aimé 
(Amatus) és a Cörpus Reformátorain kiadóinak nevéhez 
fűződik. Az előadó érdekesnél érdekesebb adatokat olvasva 
föl, tüzetesen ismertette e gyűjteményeket és azt a hihe-
tetlen erőfeszítést, a mellyel e gyűjtők minden akadályt 
legyőzve, az idevonatkozó adatokat áttanulmányozták 
„a legcsekélyebb papirosig". 

Az előadás a gyűjtés munkájának ismertetése mel-
lett kiterjeszkedett a rendkívül becses anyag ismerteté-
sére is. Meg-megszólaltatta magukat a gyűjtőket is. Idézte 
pl. Bonnet Gyulának, az egyik gyűjtőnek és kiadónak 
alábbi szavait: „Semmi sem múlja felül ennek a leve-
lezésnek érdekes voltát, melyben egy korszaknak, egy 
meglepően erőteljes életnek épen olyan változatos, mint 
természetes képei vonulnak el a szemlélő előtt. Kálvin 
betegen i s . . . nyomon követi a reformáczió nagy mun-
kájának minden mozzanatát, megjegyzi diadalait, meg-
jegyzi, érzi a csapásokat. 

Apostoli küldetésének nevében és intenzív erejénél 
fogva befolyása épen olyan sokoldalú, mint mélyreható... 
Az idő s a betegségek következtében meggyöngült ember 
lelki erejével diadalmaskodva a test gyöngeségein, földre 
sújtja a libertínusokat, megveti Genf nagyságának alap-
ját és erősíti a külföldi egyházakat, bátorítja a vértanú-
kat. . . Tárgyal, támad, tanít, kér s mielőtt kiadná lelkét, 
nagyszabású beszédet mond, melyet az utókor vallási és 
politikai testamentoinának tekint." 

Hisszük, hogy a nagyértékű gyűjtemény első magyar 
kötete hamarosan napvilágot lát a Parochiális könyvtár 
sorozatában, majd a második meg a többi is és a levelek 
sokaságából igaz mivoltában domborodik elénk nagy 
reformátorunk alakja, melyet oly nagy előszeretettel igye-
kezned egyesek hamis világításba helyezni. 

Befejező áhítat 
Négynapos konferencziánknak végére értünk. Be-

fejezésül most is megköszöntük mennyei Atyánknak az 
elvett lelki jókat. A 105. zsoltár eléneklése után dr. 
Szabó Aladár budapesti lelkész tartott mindannyiunkat 

megragadó elmélkedést a Ján. 15:16 alapján: „Nem ti 
választatottak engem, hanem én választottalak titeket, . . . 
hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek és a ti 
gyümölcsötök megmaradjon . . . " 

Itt az egész theologiának a foglalata van — mon-
dotta. Az Isten öröktől fogva rendelte, hogy legyenek 
olyanok, a kik az 0 szent Fiának a képéhez illenek. 
Az Isten kegyelme áttör az örökkévalóságból. A tömeg-
ből kivesz, azután más rendeltetésbe helyez át egyeseket. 
Az Isten nem mint gépekkel akar velünk bánni, hanem 
mint élo, öntudatos személyiségekkel. A kiinduló pont 
Istennél van, de a kiválasztás öntudatos emberekre vo-
natkozik. 

Az Istenhez való menetel legyen az első: addig 
hiábavaló a mi munkálkodásunk, bármi szép munkát 
akarunk is megvalósítani. De vigyázzunk, hogy a föl-
fogásunk szerint nem odavaló embereket ne igyekezzünk 
lehurrogni. Kegyes körök gyakorta mondják olyanokról, 
a kik nem az ő körükhöz tartozók, hogy azok az ördö-
géi. Pedig mindenkinek, a ki a hitről beszél, az kell, 
hogy a kiinduló pontja legyen, hogy a kegyelmet minden 
emberhez hozzájuttassa valamiképen. A ki valamit talán 
nem hisz, ne úgy tekintsük, mint a nagyobb fiú a té-
kozlót! Nem akkor győzünk, ha kimutatjuk, hogy valaki 
hitetlen, hanem akkor, ha valami kis fénysugarat bele 
tudunk vetni a lelkébe az Isten sugaraiból. 

Mikor remélheti valaki, hogy munkájának a gyü-
mölcse megmarad? Ha az örökkévalóságból táplálkozva 
munkálkodik. Az a kérdés: a földi egyházban tudunk-e 
munkálkodni teljes öntudatossággal a láthatatlan egyház 
számára? Ha igen, akkor megmarad a gyümölcsünk. 
Ha egyszer beoltatunk az élő fába, ágakat hajtunk, 
gyümölcsöt termünk. 

Adja Isten, hogy a legközelebbi évben, mikor össze-
jövünk, mindannyian elmondhassuk, hogy mindezek való-
ságát megtapasztaltuk. 

Buzgó imádság szakadt még föl lelkünk mélyéből, 
azután elénekeltük a „Dicséret, dicsőség, tisztesség és 
hálaadás . . ."-t, majd az elnöklő püspök áldásával be-
fejeződött az előzőkhöz hasonlóan oly sok lelki áldást 
nyújtó harmadik téli konferencziánk is. 

K. I 

A Kálvin-Szövetség harmadik téli konferencziáján 
résztvettek: Ágoston Sándor Eszék, Baja Mihály Túr-
keve, Báthory Dániel Bpest, Batta János Bodrogkeresztúr, 
dr. Benedek Zsolt Bpest, ifj. Ben kő István Rákospalota, 
Bereczky József Tasnád, Biberauer Richárd Bpest, Bod-
nár Ferencz Mezőkövesd, Bogdán Gyula Budapest, Budai 
Gerzson Bpest, Czanik Béla Pestújhely, Csikesz Sándor 
Bpest, Csűrös István Bpest, Deák Imre Majosháza, Dusza 
Béla Erzsébetfalva, Forgács Gyula Péczel, dr. Fülep 
Lajos Bpest, Garaczy Imre Vecsés, dr. Gesztelyi Nagy 
László Bpest, Gombos Ferencz Budapest, Gonda Béla 
Bpest, Göde Lajos Szekszárd, dr. Gyenge János Nagy-
zerénd, dr. Gyökössy Endre Rákospalota-Újfalu, György 
Endre Bpest, Halmi János Gyömrő, Hamar István Bpest, 
Haypál Benő Bpest, Herczegh József Bpest, Izsák Ferenc 



Bpest, Jalsoviczky Sándor Bpest, Jóba József Vezseny, 
Kájel István Felsőireg, Kaszás Rózsi Bpest, dr. Keck 
László Gyönk, Keresztesi Sámuel Bpest, Kis Dániel 
Sárbogárd, Kis József Pápa, Kis Ödön Bpest, Kiss Zsig-
mond Abony, Komjáthy Aladár Tárkány, Ivósa Ferenpz 
Gyönk, Klepp Péter Torzsa, Koszorús István Újpest, 
Kovács Benedek az olasz frontról, Kovácsy József Bpest, 
dr. Kováts István Bpest, dr. Kováts Lajos Bpest, 
Körösy György Ujcsanálos, Kunst Irén Bpest, Laky 
Sándor Bpest, Lévay Lajos Bicske, Makay Lajos 
Debreczen, dr. Makkai Lajos Sárospatak, Marcsek János 
Bpest, Marjay Károly Mezőtúr, Máté Elek Bpest, Mátis 
Márton és neje Szada (két rokonával), Megyercsy 
Béla Bpest, özv. dr. Misley Sándorné és leánya Bpest, 
Mocsy Mihály Üllő, Muráközy Gyula Bpest. Murányi János 
Budafok, Nagy Béla Sárospatak, P. Nagy Béláné Er-
zsébetfalva, Nagy Dénes Bpest, Nagy Ferencz Veres-
egyháza, Nagy László Bpest, Nagy Vincze Tök, Nóvák 
Olga Bpest, Okos Gyula Öcsény, Orth Arnbrusné Bpest, 
Olasz Sándor Örszentmiklós, dr. Osvárth Ferencz Bpest, 
Öry Lajos Dunabogdány, Paczolav Péter Pomáz, Palcsó 
László Nikinczi, B. Pap István Bpest, B. Pap Istvánné 
Bpest, dr. Patay Pál Bpest, Perjessy Károly Ócsa, Petri 
Elek Bpest, dr. Pruzsinszky Pál Bpest, dr. Ravasz László 
Kolozsvár, Rigó József Szánk, Rúzsás Lajos Vukovár, 
Sebestyén Andor Bpest, dr. Sebestyén Jenő Bpest, Sipos 
Mihály Óbuda, Soltész Irén Bpest, Sörös Béla Losoncz, 
M. Süteő István Rimaszombat, Szabadfy Elek Szolnok, 
dr. Szabó Aladár Bpest, ifj. dr. Szabó Aladár Gödöllő, 
Szabó Béla Borsódgeszt, Szabó Imre Bpest, Szabó Károly 
Monor, Szabó Zoltán Bilke, Szalay Margit Nagybecs-
kerek, Szalay Teréz Bpest, dr. Szappanos Gyula Alsó-
nyék, Szentmártom Dániel Martony, Szepesi Pál és neje 
Zeherje, dr. Szilassy Aladár Bpest, Szinok Zoltán Erzsé-
betfalva, Szombati Béla Szentendre, dr. Szőts Farkasné 
Bpest, Takaró Géza Bpest, Tárczy Géza Csomaköz, Vajda 
István Szentendre, Vas Mihály Gégény, Vásárhelyi Pál 
Soltvadkert, Veress István Izsák, Veress Jenő olasz 
harcztér, Viktor Erzsébet Bpest, id. Viktor János Bpest, 
ifj. Viktor János Bpest, Vincze Elek Felsőmocsölád, 
Weimann Péter Ujverbász, Zaiti Frigyes Pestújhely, Závory 
Aranka Bpest, ós a theologusok. 

A Kálvin-Szövetség tagsági díjai a Szövetség 
pénztárnoka : Nemes Árpád czímére küldendők (Budapest, 
IX., Kálvin-tér 8. Ref. gazdasági hivatal). 

IRODALOM. 
Holland irodalmi tallózások. 

1. A bibliai humanizmus. Holland egyháztörténé-
szek reformátoraik munkáinak (Bibliotheca Reformatoria 
Needlandica. Hága 1903—14. 10 kötet) kiadása közben 
fedeztek fel egy reformátori irányzatot, melyet Erasmu-
séval sok tekintetben rokonnak lehet nyilvánítani és a 
melyet bibliai humanizmusnak neveztek el. Ennek tar-
talma a humanista egyházi, főleg azonban vallási ideál, 
mely utóbbit, legalább részben, a szintén holland eredetű 
„közös élet testvéreinek" hatásából vezették le (Krisztus 
czentrális jelentősége). Ma még ugyan távol van ez a re-
formátori irány a rendszeres feldolgozástól, különösen 
theologiája egyes kérdéseit illetőleg, annak határát is 
még egyelőTe Németalföldre (tágabb értelemben) korlá-
tozzák és csupán a némettől független holland reformá-

czió-elméletét képezték ki, de a jelen ismeretek alapján 
egyelőre ezt csak élőszóval hirdetik. Érdekes azonban, 
hogy ugyanazon időtájt (1904) kezdte hirdetni Wernle 
is tőlük teljesen függetlenül a „keresztyénség rene-
szanzs"-ának elméletét, mely szerint a reformáczió ennek 
egyik alfaja lett volna. Itt már aztán a visszahatás is 
megnyilvánult Hermelink tollából. 

Magától értetődőleg sok még e kérdésben a homá-
lyos rész és az is bizonyos, hogy a bibliai humanizmus-
nak, mint majdnem kizárólag szellemi irányzatnak, hatá-
rait nagyobb területre kell kiterjeszteni. Pyper, a leideni 
egyetem e. történettanára tartott először 1907-ben (a 
fentjelzett, korábban szerzett tapasztalatai alapján) elő-
adást erről a kérdésről a leideni irodalmi társaságban 
és mondotta ki, „hogy 1. egy eredeti holland, valódi 
nemzeti reformátori jrány létezett, melyet határozottan 
kimutatható jegyek különböztetnek meg más reformátori 
irányoktól; 2. ez a holland irány jórészében Erasmus 
műveinek hatása alatt áll". Itt mutatott reá az eddigi 
kutatási módszer főhiányára. mely csak lutheri vagy 
zwinglii nézőpontokat keresett.1 Szava nem is hangzott-
éi hiába, mert egyik tanítványa, Lindeboom, 1909-ben 
doktori értekezésének tárgyául Erasmus theologiai fel-
fogását választotta.2 Sajátságos dolog, hogy mindaddig 
E. eme oldalról nem tették alapos vizsgálat tárgyává, 
hanem megelégedtek egyik vagy másik munkájának ta-
nulmányozásával. Munkája két részre oszlik, egyfelől E. 
theol. gondolkozását, másfelől vallásos kedélyállapotát 
(godsdienstig gemoedsbestaan) tárgyalja, Ugyancsak Lin-
deboom 1913-ban már egy másik idevonatkozó munkával 
állott elő, mely már a holland bibliai humanistáknak 
egész körét tárgyalja,3 Itt igyekezett legalább is nagy-
jából megállapítani a holland bibliai humanizmus lénye-
gét, annak egyfelől reformáczióhoz átment, másfelől a 
katholikus egyház kebelében megmaradt híveinek pontos 
életrajzi adatait, munkáit stb. röviden feldolgozni és úgy 
a reformáczió, mint a katholikus egyházra gyakorolt ha-
tárokat kimutatni. Pár év múlva Lindeboomnak, ki idő-
közben groningeni egyetemi tanár lett, egyik tanítványa-
Fan Rhyn, pedig e holland bibliai humanisták egyik 
legnagyobb és legrégibb alakját, Wessel Gansfort-ot tette 
tanulmánya tárgyává, behatólag ismertetvén annak életét 
és theologiáját.4 

Az 1917. év még egy újabb kiadványt hozott. 
Ez már forráskiadvány. Eekhoj, Pyper másik jelentősebb 
tanítványa s immáron kartársa (egyháztört. rk. tanára 
Leidenben) adta ki facsimilében a holland ügyvédnek, 
Hoennak levelét, melyet az lo21-ben az úrvacsora kér-

1 Pyper, F. Erasmus en de Ved. Reformatie. (Handeligen 
en Mededeelingen van de Maatschappry der Nederlandsche Letter-
kunde te Leiden, 1906—1907. (Leiden 1907.) 36—62.) különlenyo-
matban is. 

2 Lindeboom, J. Erasmus. — Onderzoek naar zijne theolo-
gie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan. Leiden 1909. (Dokt. ért.) 

3 Lindeboom, J. Het bijbelsch humanisme in Nederland. 
Leiden 1913. 

4 Van Rhijn, M. Wessel Gansfort. Hága 1917. (Dokt. -ért.) 



dését illetőleg Lutherhez intézett.1 Itt nyert először az 
est significat magyarázatot (Krisztus testének szellemi 
jelenléte). 1523-ban Zwingli megismerte ezt a levelet s 
az annyira megnyerte tetszését, hogy 1525-ban némi 
pótlásokkal kiadta. Ezzel vette kezdetét — amint isme-
retes — a Zwingli—Luther-féle úrvacsorai harcz, melyben 
Zwingli Hoennak (és tegyük hozzá a humanistáknak, 
különösen Erasmusnak) felfogását magáévá tette, minek 
alapján — s itt nyer a bibliai humanizmusra vonatkozó 
kutatás egyetemes jelentőséget — Eekhof azt a véle-
ményét nyilvánítja, hogy „ez a levél meggyőző bizonyí-
tékul szolgál, hogy a református protestantizmus úrva-

_ csoratana az összes országokban eredetét egy tiszta 
németalföldi származású irattól vette". 

Mi ennek a bibliai humanizmusnak a lényege ? 
Elsősorban, mint említettem, szerinte a vallásos élet 
központi eleme Krisztus. Theologiája tehát míg egyfelől 
szorosan bibliai, másfelől túlnyomólag christocentrikus. 
Ebből folyik pl. a szentek tiszteletének redukálása 
azoknak annyiban való követésére, a mennyiben ők 
Krisztust követték. (A magam idevonatkozó kutatásaiból 
egy érdekes példa egy mindvégig katholikusnak meg-
maradt humanista, Weinmann Miklós, ki még 1544-ben 
is' ezt hirdette, 1. Zeitsclirift des Vereins für Gesch. u. 
Altertum Schlesiens. Bd. XXXVII. Iö5. o. Breslau 1903.) 
Már ebből is látszik, hogy erős moralisztikus, valamint 
— más összefüggések folytán — raczionalisztikus ten-
dencziával bír, mint a hogy közismert is a humanizmus 
hatása a szocziniánusoknál. Jellemző vonása—itt főként 
Erasmus nyomán — a katholikus egyházi kultusz pogány 
elemeinek feltárása (az ókori klaszikusok beható ismerete 
alapján) és azok jórészben történt elvetése. Egyes részlet-
kérdésekből érdemes megjeg3Tezni, hogy az úrvacsorában 
Krisztus jelenlétét kevés kivétellel szellemileg fogják fel. 
— E pár jegyzetek is világosan mutatják,, mily nagy ez 
iránynak a reformáczióval való összefüggése és hogy 
eme iránynak beható, valamint nem csupán egyes terri-
tóriumokra szorítkozó kutatása a reformáczió történetére 
új fényt fog vetni. Könnyen lehetséges, hogy egyes, 
immáron elintézettnek tekintett kérdésben egyenesén 
forradalmi átalakulást fog teremteni. így pl. abban is, 
vájjon Zwingli vagy a bibliai humanizmus- e az alapja 
a ref. egyházak úrvacsoratanának. 

Kézenfekvő, hogy a magyar reformáczió történetét 
is érinteni fogják ez újabb problémák, annál is inkább, 
mert minden jel szerint nálunk is meg volt ez az irány-
zat. Reformátoraink theologiai felfogásának megállapítá-
sánál ezt is tekintetbe kell venni. Egyebek közt érdekes, 
hogy pl. Dévay úrvacsoratanában egy Wessel Gansfort-
tal közös elemet találunk, nevezetesen, hogy Krisztus-
megdicsőült teste van jelen az úrvacsorában. Ezenkívül 
természetesen egyéb rokonvonások vagy jelenségek is 
kimutathatók nálunk és talán több kimutatható lesz, ha 

1 Eekhof. A. De avondmaalsbrief van CorneJip Hoen (1525) 
Hága 1917. 

mind a bibliai humanizmus, mind a magyar reformátorok 
theologiai felfogása tisztáfi áll előttünk. Annyi azonban, 
nézetem szerint, már is bizonyos, hogy a bibliai huma-
nizmusban nem Erasmusnak jut a főszerep, mint azt 
éTedetileg Pyper — és Lindeboom is egy ideig — 
gondolta. 

Utrecht. Miklós Ödön. 

Ember szól a tűzből. (Hadi naplómból.) írta: 
Madai Gyula. Ára 3 korona. Lampel könyvkereskedése. 
Bpest, Andrássy-út 21. A budapesti ref. főgimn. kiváló, 
hadbavonult tanára, Madai Gyula írta meg emlékei egy 
részét ebben a könyvben, igazán „ember" szól hozzánk 
á tűzből, modern tiszta erkölcsi felfogású, Istenben bízó, 
őszinte ember, művészi írás által. Rákosi Jenő levele 
tájékoztathat értéke felől: „Igen tisztelt főhadnagy úr! 
Szívesen megküldött tárczái (Hadi naplómból) a legjobb 
s legérdekesebb dolgok közé tartoznak abból, a mit a 
háborúról olvastam. Talán nem is olvastam jobbat. Ha 
könyvben kiadja, az emberről a háborúban való doku-
mentum lesz a könyv és egyúttal az is, a mi nem minden 
dokumentum: irodalom. Gratulálok hozzá és köszönöm, 
hogy elküldötte nekem". 

Az Erő. Ifjúsági havilap. Főszerkesztő Ravasz 
Árpád. Felelős szerkesztő: dr. Papp Gyula, Főmunkatárs: 
Demo László. Ára egy évre 4 korona. Kiadóhivatal: 
Bpest: Üllői-út 16/b. A középiskolai fiúdiákok számára 
igen elevenen, ügyesen, a serdülő diákiélek alapos isme-
retével szerkesztett diáklapunk februári számának tartalma 
a következő: Vetítés: Expectator; A nép mulat: Madai 
Gyula; A hetedik hely: Pilóta. A czigaretta, vagy nem 
minden jó, a mire a nagyok azt mondják. Naplótöredék. 
Ifjúsági mozgalmak. Mivel állítják meg a vonatot?: 
Pilder Ervin; Gulliver: Strasser Béla egyet, hallgató; 
Hogy lesz az ember farmerré?: dr. Kovács Dezső; 
A kutya népszerűsége a magyar nyelvben : Szirmai Andor; 
Műhely. Tél (költemény): Kiss Géza. Rügyfakadás. Ifjú-
sági dolgozatok. Boros Zoltán vizsgája. Szerk. üzene-
tek. A változatos, kitűnő diáklapot melegen ajánljuk taná-
raink, igazgatóink figyelmébe, pártfogásába. Az „emberré" 
nevelés nehéz munkájában alkalmas segédeszközt találunk 
benne. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. Az újpesti ref. egyházban mult 

vasárnap volt a lelkészv&lasztás. A gyülekezet 18 szó-
többséggel (200-an szavaztak) kolozsvári Kiss István 
debreczeni s.-lelkész meghívása mellett döntött. A vá-
lasztást, mint értesülünk, megfelebbezik. Kár, hogy a/» 
amúgy is nehéz, exponált helyzetben léyő egyházban a 
lelkészválasztás nem sikerült teljes egyértelműséggel és 
nyugodtsággal. 

A budapesti ref. egyház mult vasárnap képvise-
leti közgyűlést tartott a Balassa-alapítványhoz tartozó s 
svábhegyi telkek eladása tárgyában Petri Elek püspök 
és dr. Kovácsy Sándor főgondnok elnöklete mellett. 
A gyűlés elején dr. Kósa Zsigmond olvasta fel a nagy 
gonddal szerkesztett jelentést az egyház helyzetéről a 
háborús évek alatt, a melynek ismertetésére még .visz-
szatérünk. 

Theologiai doktor. Juhász László gvőrtelki ref. 
lelkészt hosszú évek hűséges munkájának eredményeként: 
„Der Menschensohn in sprachlicher, biblisch theologischer 



und religionsgeschichtlicher Hinsicht" czímű dolgozata 
alapján Knopf Rudolf bírálatára a bécsi theol. fakultás, 
a liczencziatus mellőzésével, a theologia doktorává avatta. 
Szívesen gratulálunk ! 

Félóra alatt. A tóti-i egyház tagjai a reformácziői 
jubileumkor istentisztelet után a lelkész felhívására a 
felállítandó orgona javára félóra alatt 6000 koronát aján-
lottak fel, a mit már csaknem teljesen be is fizettek. 

Egyházfenntartási alapra. A reformácziói jubileum 
alkalmából a nemeskéri egyháznál egyházfenntartási alapra 
4864 korona gyűlt össze, amelyhez özv. Németh Jenőné 
és gyermekei Alszoporíól 1000 K, Schoeller és Társa 
Dasztifaluból 1000 K és özv. báró Solymossy Ödönné 
és fiai Nagylózsról 1200 K adománnyal járultak. Soly-
mossy báróné elhunyt férje emlékére a jubileumi év 
végén 10,000 K alapítványt tett a kerületi gyámintézet 
javára, amely alapítványnak kamatai 10 évig. a nemes-
kéri új templomalapot illetik. 

A prot. lelkészek és tanítók leányainak segélye-
zésére báró Podmaniczky Géza és felesége sziil. Degen-
felcl Schomberg Bertha grófnő házasságuk ötvenedik 
évfordulója alkalmából az aszódi ev. leánynevelő intézet-
nél 20,000 K alapítványt telt. Evang. és reform, lelkészek 
és tanítók leányairól való megemlékezésük is bizonyítja 
prot. hithűségüket, egyházias érzésüket. 

A tiszai ev. egyházkerület lelkészi egyesülete 
Miskolczon rendkívüli gyűlést tartott, a melyen Geduly 
püspökön kívül 40 lelkész vett részt. Paulik elnök reá-
mutatott arra a körülményre, hogy az 1848: XX. t.-cz. 
fokozatos végrehajtásáról szóló törvényjavaslatban a lel-
készek fizetésének rendezéséről szó sincs. A lelkészek-
nek akczióba kell lépni és a fizetési reformot kiküzdeni. 
Határozataikat nemcsak a hasonló czélú és törekvésű 
egyesületekhez, hanem az összes protestáns képviselők-
höz átteszik. Duszik Lajos a kultuszminiszterhez és a 
nyilvánossághoz sajtó útján intézendő irat szövegét ter-
jesztette elő, a melyet a közgyűlés az előadó iránt kö-
szönettel és hálával elfogadott. Tóth József lelkész azon 
kérdésről tartott előadást: közalkalmazott-e a lelkész? 
Többen hozzászóltak és elhatározták, hogy teljes erővel, 
hangos formában fogják szorgalmazni az ev. egyetemes 
gyűlés ama határozatáriak végrehajtását, a melyben a 
lelkészek számára a köztisztviselőkkel egyenlő elbánást 
követeli. 

Ruházati segély. Dr. Baltazár Dezső az Országos 
Ref. Lelkész Egyesület elnöke január folyamán azzal a 
kérelemmel fordult a m. kir. kereskedelemügyi minisztert 
hez, hogy az Orle. tagjait ruházattal lássa el a Nép-
ruházati Bizottság révén. Ugyancsak levélben kereste meg 
a Népruházati Bizottság elnökét dr. Giesswein Sándort 
és az elnöki tanács tagját: Drucker Gézát. A volt keres-
kedelemügyi miniszter Serényi Béla gróf jó indulatú 
megértéssel fogadta a kérést és leküldte a Népruházati 
Bizottsághoz, amelyhez Giesswein Sándor dr. prelátus és 
Drucker Géza is a legmelegebb pártolással terjesztették 
a kérelmet. A Népruházati Bizottság nevében az ügy-
vezető igazgató és a titkár értesítették az Orle. elnökét, 
hogy a készlet szűkös voltára való tekintettel az ellátást 
csak fokozatosan eszközölhetik a inindenkoti készlethez 
képest; egyszersmind kérték az elnököt, hogy megbízot-
tat küldjön, a legsürgősebben kielégítendő ruházati szük-
ségletek megbeszélése végett, hogy így módjában legyen 
a Népruházati Bizottságnak az egyesület tagjai részére, 
már most valamilyen kiutalást eszközölni. Az Orle. meg-
bízottja : Csikesz Sándor, az egyesület ügyvezető titkára, 
kiscsány-oszrói lelkész, jelenleg Budapesten tábori lelkész. 
Úgy Baltazár püspöknek, mint Csikesz Sándor lelkész-

nek — az említett jóakaratú férfiakon kívül — nagy ér-
demei lesznek a papság ruhával való ellátása körül; 
munkálkodásuk elismerésre, tiszteletre és hálára méltó. 
Egy-két dolgot meg kell a ruházati segély ügyében em-
lítenünk. Az egyik az, amire Giesswein prelátus igen 
bölcsen rámutatott Baltazárhoz intézett levelében. A mi-
nisztérium elsősorban a közalkalmazottakat látja el olcsóbb 
ruhával. Ezek alatt pedig csak az állami tisztviselőket 
értik, még a felekezeti tanítókat sem számítják közéjük. 
Ugyancsak nem sorozzák oda a lelkészeket sem. A köz-
tisztviselők után majd a magánhivatalnokok kerülnek 
sorra s még ekkor is könnyen megfeledkezhetnek a 
papokról és tanítókról. Fel kellene emelnie a szavát az 
egyházaknak és tanítótestületeknek a mellett, hogy az 
állam a papokat és tanítókat is tekintse közalkalmazot-
taknak ! A másik dolog az, hogy a ruházati segélyt 
Baltazár az Orle. tagjai számára kérte. Több szempontból 
igaza lehet, de mindent tekintetbe véve nincsen. Vala-
mennyi lelkésznek és felekezeti tanítónak szüksége ós 
joga van csak olyan mértékben, mint az állami tiszt-
viselőknek a ruházattal való ellátásra. Mint a konvent 
elnökét, szívesebben láttuk volna e nagy fontosságú elvi 
és gyakorlati kérdés megoldásánál. A mit elért, az is 
nagy dolog, más eddig ilyen téren semmit sem kezdett, 
de nem is végzett. 

ISKOLA. 
Iskolai látogatás Pápán. Dr. Beöthy Zsolt és Kis 

József főiskolai gondnokok febr. 18—19. napjain meg-
látogatták a pápai főgimnáziumot és nőnevelő-intézetet, 
20-án az ő elnöklete alatt a főiskolai igazgató-tanács 
tartó.tn tavaszi gyűlését. A nőnevelő-intézetben 200, a 
főiskolai konviktusban 100 K-val voltak kénytelenek 
emelni az ellátási díjakat. . 

Orgonista-kántorok kérelme. Szügyi József az 
orgonista-kántorok nevében gyors segítésért emeli fel 
kérő szavát a konventhez és az egyházkerületekhez. Az 
állásfenntartó egyházak elzárkóztak a legtöbb esetben 
kérésünk elől, az állam hasonlóképen. Reménykednek 
egyházunk érdemes munkásai a zsinat által hozandó 
fizetésrendezésben, de addig is tarthatatlan helyzetükön 
való segítést kérnek. Kérésük méltányos és indokolt, de 
a mód . . . kissé mosolyt keltő. „A zsoltáríró és ének-
szerző szavaival mondhatjuk és követelhetjük: „Sege-
delmünk nincsen nékünk sehol, — Itten nincsen ki se-
gítsen, Hát kihez folyamodjunk ? Kérve kérem a konventet 
és egyházkerületet: „siessenek minket megsegíteni, ily 
nagy szükségünkbenNem „egészen" ilyen értelemben 
fordul elő az idézet az ének szövegben! Átérezziik kán-
toraink nehéz helyzetét, de valahogy a kérés ilyen szö-
vegezését még ebben a nehéz világban is fájdalmasan 
mosolyt keltőnek tartjuk. 

A felsőlövői tanítóképző intézet czéljaira Unger 
Mihály bíró kezdeményezésére a hívek újabban 15,000 
K-t gyűjtöttek, a melynek, mint fenntartási alapnak a 
kamatai egyelőre az intézet folyó kiadásainak fedezésére, 
később egy tervbe vett internátusban létesítendő ingyenes 
helyekre fordíttatnak. 

Alapítvány. Nagykőrösön dr. Szabó Ambrus ügyvéd 
és neje Bocskár Eszter elhúnyt jó szüleik Szabó Antal 
és neje Huszár Lídia emlékére 10,000 K-ás hadikölcsön 
kötvényből álló alapítványt tettek a tanítóképző-intézetnél 
oly rendelkezéssel, hogy annak évi 600 K szelvényoszta-
léka szegénysorsú, szorgalmas, jó előmenetelű tanulók 
— első sorban az énekkar tagjai ruhasegélyére fordítassék. 



EGYESÜLET. 
Diakonissza-avatás. A Bethesda-kórház imatermé-

ben mult vasárnap megható családias ünnepély keretében 
avattak föl két buzgó próbatestvért több évi hűséges 
szolgálat után. Délután szeretetvendégség volt, a melyen 
dr. Kováts Lajos, a Filadelfia Diakonissza Szövetség el-
nöke mondott imát és üdvözölte a megjelenteket. A test-
vérek éneke, szavalata, több zeneszám után Biberauer 
Richárd lelkész, bibliamagyarázatával, B. Pap István ta-
nár imájával zárult az emlékezetes összejövetel. Ismé-
telten felhívjuk lapunk olvasóinak figyelmét a Bethesda-
kórház nehéz helyzetére ós kérjük, hogy emlékezzenek 
meg munkás szeretettel erről a nagyszerű szolgálatot 
teljesítő intézményünkről. 

A Református Sajtóegyesület alapítótagjai sorába 
újabban a következők léptek be: Haypál Benő (Buda-
pest), Soltész Elemér (Nagybánya). A tagsági díjak a 
Ref. Sajtóegyesület pénz tárnoka '.'Hamar István theol. tanár 
czímére küldendők (IX., Ráday-u. 28.) — Dr. Benedek 
Zsolt konventi tanácsos 16 K napidíját a Ref. Sajtó-
egyesíilet czéljaira ajánlotta föl. 

Új diakonissza-szövetség. Gyülekezeti diakonisz-
szák kiképzésére a Bethánia-Egylet megalakította a dia-
konissza szövetséget, mely czélul tűzte ki olyan diako-
nisszák kiképzését, a kik a legintelligensebb és a leg-
egyszerűbb családoknak is segítséget tudjanak vinni. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület munkarendje az 1917—18. tanév második felére. 
Nyilvános diákgyülés február hó 23-án, egyetemi és főis-
kolai hallgatók számára. Előadást tart Deme László a Magy. 
Evang. Ker. Diákszövetség fővárosi titkára Nemzeti éle-
tünk válsága és biztosítása czímen. Tanulmányok és viták. 
(Szombaton esténként 7 27 órakor) Márcz. 2-án: Ady 
költészete. Muraközy Gyula. Márcz. 9-én: A kettős ember 
a modern irodalomban. Muraközy Gyula. Márcz. 16-án : 
A pszichológia szerepe a modern vallásos nevelésben. 
Gombos Ferencz. Márcz. 30-án: A falu emelése. Dr. G. 
Nagy László. Ápr. 6-án: Kultúrális és szocziális felada-
tokra való nevelés főiskoláinkon. Deme László. Ápr. 
13-án: I. A kritika harczai Krisztus személye körül. 
Victor János. Ápr. 20 -án: II. A kritika harczai Krisztus 
személye körül. Victor János. Ápr. 27-én: Keresztyén 
gondolatok a modern filozófiában. Dr. Varsányi Mátyás. 
Tanulmányi körök. Február hó 24-től kezdve minden 
vasárnap d. e. V 2 1 2 — m i n d e n szerdán este 7—8-ig, 
minden pénteken este 6—7-ig tartandó összejöveteleken 
a diákság világnézeti és morális kérdéseit tanulmányoz-
zák az Evangélium megvilágításában. Teadélutánok. Min-
den vasárnap d. u. 726-tól az Egyesület helyiségében. 
Nyilvános olvasószoba. Felszerelve napilapokkal és folyó-
iratokkal. Nyitva naponként reggel 9-től este 8-ig. Nem 
tagok is látogathatják. A helyiség a fővárosban tartóz-
kodó katona diákok részére is nyitva áll egész napon át. 
A helyiség egyik szobája délelőttönként tanulószoba 
gyanánt használható. Kiadványok. „Akarat* az Orsz. 
Diákszövetség havi folyóirata főiskolai hallgatók számára. 
Előfizetési ára diákoknak egy évre 4 K, másoknak 6 K. 
„Az Erő" havi folyóirat középiskolás tanulók részére. 
Előfizetési ára egy évre 5 K. Mutatványszámokat ad és 
előfizetéseket közvetít a titkári iroda. Az Egyesület czélja, 
csatlakozás, hivatalos órák. Az egyesület czélja: faji és 
felekezeti korlátokon felülemelkedve erkölcsi és tudomá-
nyos téren az egész magyar diákságot és benne nemzeti 
jövendőnket szolgálni azáltal, hogy minden egyes magyar 
diákot megismertet az emberi élet legnagyobb és döntő 

igazságaival, a mint azok Jézus Krisztus életében és 
jellemében kidomborodnak, ezáltal igaz, egészséges és 
boldog életre eljuttatni őket és ilyen életek személyes 
hatása és munkája által lerakni a méltó magyar jövő 
alapjait. Csatlakozó tag lehet minden olyan főiskolai hall-
gató, a ki az Egyesület valamilyen munkaágában részt-
vesz ós annak czélját magáévá teszi. Tagsági díj évi 
6 K, melynek fejében a tagok az „Akarat" cz. folyó-
iratot is kapják. Jelentkezéseket a hivatalos órák alatt: 
vasárnap 12—-l-ig, kedden d. u 5—6-ig, pénteken 6—7-ig, 
valamint az egyes összejövetelek alkalmával fogad a tit-
kár. Látogatás. Női főiskolai hallgatók. Az összes rendes 
összejövetelek helye az Egyesület helyisége: Üllői-út 
16/b. I. 5. Az összes hirdetett alkalmak ingyenesek ós 
nyilvánosak; úgy tagok, mint vendégek szabadon láto-
gathatják. A nyilvános diákgyűlés, tanulmányok, előadá-
sok női főiskolai hallgatók részére is nyitva állanak 
a többi munkaágak iránt érdeklődő női hallgatók fordul-
janak az Evangéliumi Leánydiákszövetség vezetőségéhez 
(Ferdinánd bolgár király-út 14., II. 9.) a hivatalos órák 
alatt: naponként 12—l-ig. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Lapunk mai száma két ív terjedelmű. A koní'erencziáról 

szóló részletes tudósítás és a felhalmozódott hosszabb czikkek 
miatt adtunk „kettős"1 számot. Ezt a nagy túlkiadást, sajnos, a kö-
vetkezőknél meg kell takarítanunk ! — T. K. D—i. Elintéztük. 

Felelős szerkesztő : B. Pap Is tván. 

PÁLYÁZAT. 
Pályázati hirdetés. 

A kecskeméti ref. egyházmegyébe kebelezett s eltá-
vozás folytáu megüresedett ókécskei lelkészi állásra pályá-
zatot hirdetek. 

Javadalom: készpénzben, földben, gabonaneműekben 
stb. hivatalos értékelés szerint 3547 (Háromezerötszáz-
negyvenhét) korona. Beruházás czímén tartozik a meg-
választandó lelkész 600 (hatszáz) koronát fizetni az elődnek. 

A pályázati kérvények a II. t.-cz. 16. §-ában meg-
jelölt okmányokkal — segédlelkészek, keresztlevelükkel 
is — felszerelve 1918. évi márczius 24-ig Kiss Zsigmond 
espereshez (Abony, posta helyben, Pest-Pilis Solt Kiskun 
vm.) küldendők. 

Az állás a választás. jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. 

Budapest, 1918 február 27-ón. 
Petri Elek, 

püspök. 

HIRDETESEK. 

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

és különféle ruhákat. 
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I f júság i sz ínjátékok. 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven irt, hatásos alkalmi színdarabok : Márczius 
15, Á szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Talpra magyar! A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarezol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet'királyné emléke, Rákóczi lobogója. Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12 50, tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bér-
mentes, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi: 

Pásztor József Budapest I., 
Fehérvári-út 35. szám 

TEXAS KÉZIOARALÚ 
A TEXAS gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 42 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

IfIDÁI V QÁMIMD CZÉGNÉL BUDAPEST, VI,, IVInHL I OHIiUUn FELSŐ ERDÖSOR-ÜTCZA 6 , 

Űj Könyvek. 
Bitay Béla: A mennyek országa titkairól . . . K 2•— 
Boehmer H.: Luther ím Lichte der neueren For-

schung M á'30 
Below G.: Die Ursachen der Reformation . . . M (V— 
Czakó Ambró: A protestantizmus szelleme . . K 8-— 
Daxer G.: Die Auferstehung M 120 
Fiebig P a u l : Weltanschauungsfragen 2. Aufl. . M —90 
Frenssen Gustav : Die Briider. Eine Erzahlung M 5 — 
Goltz Ed. : Grundfragen der prakt. Theologie . M 6"— 
Gunkel H e r m a n n : Die Propheten M 2é— 
Grimm E.: Die Etliik Jesu M 6 — 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. Reformatoren . M —"50 
Miehaelis Ottó : Protestantisches Martyrerbuch . M 3.— 
Nagy Lajos : Felek és prófécziák . . . . . . K 2 40 
Nieberga l l : Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . . M 3 40 

kötve . . M 420 
Podmaniezky Pál báró : A keresztyén istentisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve K 1"50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . K 150 
Ráez K á l m á n : Miért is vagyok én keresztyén . K (V— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések K 12'— 
Schriftén d. Neuen Testaments . 8 félkötetben fűzve M 18 — 

4 kötetben kötve M 25 20 
Sebestyén J e n ő : Nietzsche és Kálvin. Etikai 

tanulmány K 3'— 
„Theologiai Szaklap és Könyvújság" megjelenik havonta. Előfizetési ára 
egy évre 16 K, segédlelkészekfiek és theologusoknak csak 10" K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kaphatók: 

Scholtz Testvérek S , 
Budapest, IX., Ferencz-Körút 19-21 

I 

K o n f i r m á c z i ó k r a 
Konfirmáczióra előkészítő káté refor-

mátus növendékek számára. Irta: 
Szoboszlai Papp István közrebocsá-
totta: Révész Bálint. Átdojgozta: S. 
Szabó József 64. kiadás. Ara 80 fill. 
A nagytiszt, lelkész uraknak 107o 
engedményt adunk. 

Konfirmácziói emléklapok díszes keret-
ben megfelelő szöveggel, fekete nyo-
mással 1 drb 12 fill., 100 drb 11 K. 

Ugyanez, kék nyomással 1 drb 16 fill., 
100 drb 15 K. 

Mennyország kapuja. Imádságok kon-
firmált fiúk és- leányok számára. Dí-
szes kötésben 2'40 K. Nagyobb ren-
delésnél 10% engedmény. 

Finomabb kötésekben nagy választék. 
Kívánatra külön árjegyzékkel és leírás-

sal szolgálhatunk. 

Kaphatók Hegedűs és Sándor 
pro tes táns irodalmi H ö K v a p >7 a n 
könyvkiadó hivatalában ^ C U r C t A C H 

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 1700 
szövetkezet tartozik 80 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



különböző csoportokban: Straduari, Ruggeri, 
Maggini, Guarneri, Amati, Bergonci, Gran-
cino, Pandolfi, Balestrieri, Gagliano, Gob-
betti, Guadagnini,Storioni,Testőri,Steíner, 
Thier mesterek -után, kivitel szerint teljes fel-
szerelésekkel és pedig: Vonó. Álltartó. Hang-
tompító. Hangölósíp. i r á n t a . Húrokhuza-
tok 3/E, 2/A, 2/D, l/G. Nyereg és tok. He-
gedű formában I. csoport 36 kor., II. csop. 40, 
III. csop. 45, IV. csop. 50, V. csop. 60, VI. 
csop. 65, VII. csop. 70, VIII. csop. 76, IX. 
csop. 80, X. csop. 85, XI. csop. 90, XII. csop. 
100. Legfinomabb kivitelben 110 kor.-tól fel-

jebb szállítja, vagy bármely más hangszer vásárlása 
előtt kérje saját érdekében a kívánt hangszerről szóló 

árjegyzéket, melyet ingyen küld 

az ország l e g n a g y o b b hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

cs. és Kir. udv. szállító, a jav. 
Rákóczi-tárogató feltalálója 

B u d a p e s t , II., 
L á n c z h í d - u t c z a 5* sz. 
Régi hangszerek vétele, b: cserélése és művészies javítása 

Legrégibb czég. Alapíttatott 1770. 

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 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok . . , 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 

2 . 5 5 0 , 4 0 0 - — K 
6 . 7 5 3 , 5 1 9 - 6 8 K 

9.054,092-46 K 
18.358,012 14 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban több mint 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban több mint 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett é le tkárokban több mint 

Biztosított ér ték tűzben 1916. évben 
több mint 

Biztosított érték jégben 1916. évben 
több mint 

Életüzlet állománya több mint . . 
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 te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosí tási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

20.000,000-— K 

10.000,000-— K 

1.000,000-— K 

1200.000,000-— K 

95.000,000-— K 
21.000,000 — K 

Újdonságok! 
Mit köszönhetünk a reformáczió-
nak ? írta Szalay Mihály . K —.40 
A Nő. Hivatása, helyzete a múltban 
és korunkban. írta Gyurátz Ferencz 

K 4 
A világháború emlékére. Egyházi be-
szédek. írta Bay József . . K 2.50 
Mózes vagy Jézus ? írta Szeberényi 
Lajos Zs . . K 1.50 
A reformáczió neveléstörténeti je-
lentősége. ír tab. Podmaniczky P. K 2.— 
Ó seregeknek Istene! Háborús be-
szédek és imák. írta Szombati Szabó 
István . . . . . . . . . IC 3.50 
Absólon. Tragédia öt fölvonásban. írta 
Jánosi Zoltán K 6.— 

Ismét kapható: 
A mi hitünk és prédikálásunk. Egy-
házi beszédek. írta Vásárhelyi Zsig-
mond K 5.— 
Portóra 10% felárt kérek. 

könyvkiadó-
hivatalában Kókai Lajos 

Budapest, Kamermayer Károly-u. 1. 

I f j ú s á g i K ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. 

írta Sántha Károly. Ára vászonkötésben . . . K 6.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NÖI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászon-

kötésben K 3.— 
Béi-mentes küldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 
PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel * K —.90 
Megjelent eddig 46 kötet. 

Megrendelhetők Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. kerület, Akadérnia-utcza 4, szám. 

HOHNYÁNSZKY V I K T O B CS. ÉS KJE. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B D D A P E S T E N . 6 8 0 0 3 . 



PROTESTÁNS 

LAILAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Rád.-'V -utcza 28, a hová 
a kéziratok, előfizetésiés hirdetési 

dijak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Marj 

Felelős sze rkesz tő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

T á r s s z e r k e s z t ő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

;y Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 24 kor., félévre: 12 kor., 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérczikk: Márczius 15-én. Kiss Géza. 
Belföld : Az erdélyi püspökválasztás. — 
Hirdetések. 

— II. czikk: A Lórántffy-Egyesiilet jubileumára. Dr. Szőts Farkas. — 
Falusi levél. Balatoni Jutván. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. 

Mert j n j ! — riadtan szertefoszhink, 
S kik itt vagyunk: hitünk fogyott már. 
Úgy fá j lélekben szolga-xo\t\mk 
S az elhagyott, bús, ősi o l t á r . . . 
Szent, égi tűz, kihuny a lángod. 
Viharod szítsa újra fe l ! 
Szárnyunk t ö r ö t t . . . Emelj , — e m e l j ! . . . 
Sok gyilkos hang szívünkbe szántott. 
— Oh, Márczius, — hűtlen az o rczánk . . 
Zúgó szeleddel tér j be hozzánk! 

Nézd, — gyűlöletbe ful a néped, 
Pedig te csak testvért akartál . 
Hajónk bízvást tengerre lépett 
S ím, ott vagyunk a régi partnál. 
S a tenger z ú g . . . Hozzád kiáltunk! 
Örök Úristen, — érted-e? 
Kikötőt k é r . . . Segí ted-e? 
S szabad-e még Tengerre szállnunk? 
— Oh, Márczius, — csüggedt az orczánk 
Gyújtó szavaddal tér j be hozzánk! 

Igen, — el innen, gyáva sóhaj 
Tavaszi dal harsanjon ú j r a ! 
Megyünk a régi riadóval 
És új szivet viszünk az úti 
Pogányvilág fejszéje csa t f lp j^ 
De lombot hajt a renget 
Előre, — bátor emberek. 
Kik ú j világ szülői vagytok 
— Oh, Márczius — ragyog az orczan 
Diadaloddal térj be hozzánk! 

A LORANTFFYEGYESÜLET JUBILEUM ARA. 
A Lórántffy Zsuzsanna-Egyesület betöltötte 25-ik 

esztendejét. Márczius 17-én jubiláris istentiszteletet és ezt 
megelőzőleg 16-án d. u. ünnepi közgyűlést tart. Öröm-
ünnepében Lapunk is részt kíván venni, mert már szüle-
tésekor örömmel és j ó reménységgel üdvözölte s egész 
eddigi működését megértő szeretettel kísérte. 

Az egyesület múltjában sok az örvendetes jelenség, 
további jövőjéhez szép reményeket fűzhetünk. 

Alapítása ahhoz az evangéliumi feléledéshez kapcso-
lódik, a mely az általános hitbeli elernyedés közepette 
Budapesten, a nyolczvanas évek végén megindult, mikor 
e Lap akkor ú j szerkesztője és kiadótulajdonosa az 
evangélizáczió és a biblia belmisszió-zászlaját kitűzte; 
mikor a budapesti fiatal theologiai tanárok (Kenessey 
Béla, Szabó Aladár, Szőts Farkas) az evangéliumi pozitív 
theologia szóvivői lettek és az evangéliumi egyháztársa-
dalmi tevékenység harczosaiként léptek fe l ; mikor jó 
Moody András a skót misszióban és a német református 
egyházban már régebben nagy buzgósággal és oly sike-
resen evangélizált, hogy a fővárosi magyar reformátusok 
közül is többen csatlakoztak az evangéliumi irányhoz; 
mikor Szilassy Aladár svájezi összeköttetései révén a fia-
talabb theologiai tanárok közreműködésével 1892-ben 
megalapítja a budapesti református ifjúsági egyesületet. 

Az evangéliumi szellem e feléledésének gyümölcse 

Adakozzunk a református sajtóalapra! 

MÁRCZIUS 15-ÉN. 

Micsoda gyilkos riadó-dal, 
Mely ott künn zúg a nagy-világba' ? 
Szent Márczius, — szép lobogóddal 
Hallod-e, mint űz gúnyt e lá rma? 
Pogány-világ fejszéje csattog 
És dől a bús, nagy rengeteg. 
Félre, ti gyilkos emberek, 
Kik nemzetem ölői vagytok! 

Oh, Márczius, — pirul az o r c z á n k . . . 
Első daloddal tér j be hozzánk! 

Kiss Géza. 



a Lórántffy Zsuzsánna-Egyesiilet is, a melynek előfelté-
teleit Szabó Aladár készítette elő, bátor megalapítója 
és 25 év óta páratlan buzgóságú elnöke Szilassy Ala-
dárné, ez a fenkölt lelkületű nagyasszony, a ki negyed-
századon át tanúsított példás áldozatkészségét a jubiláris 
évben tett százezer koronás alapítványával tetőzte be. 
Kicsiny mustármagként néhány hitbuzgó asszony (Kenes-
sey Béláné, Szabó Aladárné, Szőts Farkasné stb.) társa-
ságában és néhány férfi közreműködésével egész csönd-
ben egy magánlakásban ültette el Szilassyné az egyesület 
kisded magját. De ez a mag evangéliumi mustármag 
volt és az ápolás, öntözés munkáját mélységes keresztyén 
hit és féltő szeretet végezte és végezi mind e mai napig. 
És az élet és a növekedés Ura Istene nem vonta meg-
áldását ez evangéliumi ültetéstől, sem személyi, sem 
dologi tekintetben. Mert lehetetlen a nagy Isten áldásának 
nem tekintenünk azt a gondviselésszerű tényt, hogy a 
Lórántffy Zs.-Egyesületnek szellemi vezetője mind a 25 
esztendőn át az alapító elnök erős evangéliumi lelkü-
lete, gazdasági intézője pedig Szőts Farkasné pénztárnok 
lelkiismeretes pontossága. Mert Istennek különös áldása 
az a felemelő tény, hogy a L. Zs.-Egyesület kicsiny 
mustármagja 25 év alatt terebélyes fává növekedett, 
százak és ezrek lelkébe evangéliumi erőket plántált, 
nagyrahívatott belmiszsziói intézményeket létesített és az 
anyaszentegyháznak megbízható női segédcsapatot állított 
a szolgálatába. 

Öröm visszatekinteni az egyesület múltjára. 
Életének első tíz esztendejében nagyon csekély 

eszközökkel és igen szerény keretekben dolgozott. Kis-
számú tagjai eleinte egyik-másik tag lakásán minden 
hétfőn délután varróórára gyűltek össze, a mikor a szegé-
nyek számára, a kiket az önként vállalkozó tagok időn-
ként meglátogattak, anyagilag fölsegítettek és lelkileg is 
gondozni igyekeztek. Ez a szegénygondozó munka. Kézi-
munka végeztével tíz esztendőn át Szabó Aladár biblia-
magyarázatot tartott és buzgó imádsággal erősítgette a 
lelkeket; áhitat után pedig vasárnapi iskolára készítette 
elő azokat a tagokat, a kik ily bibliai-iskola vezetésére 
önként vállalkoztak. Ez a tagokat evangélizáló munkás-
ság. Segítő szeretetüket kiterjesztették az árvákra is és 
a felkarolt árvákat vidéken megbízható református csa-
ládoknál elhelyezve, egyesek és az egyesület költségén 
gondosan iskoláztatták, ruházták, neveltették. Ez az egye-
sület árvanevelő munkája. Időnként, főleg a téli időszak-
ban, szeretetvendégségeket rendeztek, a melyeken imád-
ság, bibliamagyarázat, vallásos beszéd és szavalat, szóló-
ének és zeneelőadás építgette és szórakoztatta a nagyobb 
számban meghívott vendégeket. Ez volt az egyesület 
propagandamunkája. 

Az egyesület működési módszerét minden munka-
ágban az evangélium irányította, a mit az egyesület 
Szabó Aladár kilépése után intézményesen akként bizto-
sított, hogy Budapest fiatal lelkészei közül gondosan 
kiválasztott egyesületi misszionáriust alkalmazott, a kinek 
az volt a főkötelessége, hogy az egyesület evangéliumi 

szellemét ápolja, fenntartsa, mélyítse. így lettek egymás-
után az egyesület evangélizáló misszionáriusai Gergely 
Antal, Sörös Béla, Böszörményi Jenő, ifj. Yictor János, 
dr. Patay Pál és Muraközy Gyula, mindannyian erőteljes 
hitvallói az evangéliumnak és lelkes bizonyságtevői az 
Úr Jézus Krisztusnak. Ez által az erőteljes evangéliumi 
szellem által az egyesület évről évre nemcsak több ba-
rátot és pártfogót nyert, hanem fokozatosan mind több 
és több belmissziói munkaágat karolt fel, a melyek meg-
meghonosításában nagy sikert ért el. Pártfogói közül ki 
kell emelnünk herczeg Odescalchi Gyuláné egyesületi 
védnököt, Tisza István grófné és Radvánszky Géza báróné 
másodelnököket, a kik különösen az egyesület anyagi 
felvirágoztatása körül szereztek hervadhatatlan érde-
meket. 

Mindjárt a tizedik munkaévében belevágott a Ló-
rántffy-Egyesület az irodalmi evangélizáczióba, a mivel 
úttörő munkát kezdett. Olajág czímen evangéliumi havi 
lapot indított (és tart fenn mind e mai napig), a mellyel 
szélesebb körökbe is hintegeti, terjesztgeti a művelt nők 
között az evangélium életadó erőit. Ennek a munkának 
abban is megnyilatkozott az üdvös hatása, hogy egyes 
vidéki helyeken a budapesti mintára Lórántffy-egy esüle-
tek alakultak, a melyeknek egy része fiókegyesületként 
csatlakozott a budapesti anyaegyesülethez. Még korábban 
Örömhír czím alatt gyermeklapot indított az egyesület, 
a mely mind e mai napig nagy buzgósággal és nem 
csekély sikerrel szolgálja a kicsinyek között az evangé-
lizáczió szent ügyét. 

Nagy haladás volt az egyesület életében, a mikor 
régi vágyának megfelelően 1903-ban a diakonissza mun-
kát is megkezdhette. A Betliesda köréből kilépett és az 
egyesület által felkarolt néhány diakonisszatestvér, igaz, 
hogy eleinte csak a magánházaknál való betegápolást 
gyakorolhatta, de midőn két évvel később, 1905-ben, az 
egyesület a diakonisszák számára a Tisztviselőtelepen 
(Család-u. 8—10) házat vett és abban Müller Matild 
vezetése alatt diakonisszaképző anyaházat létesített, ez 
időtől kezdve a diakonisszaügy a Lórántffyak körében 
is örvendetesen föllendült, Megkezdhette az egyesület a 
diakonisszanevelés fontos, de nehéz munkáját, kiképzett 
diakonisszái egy részét közkórházi gyakorlatra alkalmaz-
hatta, másrészével a magánbetegápolást folytathatta, sőt 
a szegény gondozó munkásságot is rábízhatta egyik ki-
próbált testvérre, Általában véve a diakonisszák közre-
működése által az egyesület tevékenysége mind belsőleg 
sokat mélyült, mind külsőleg szélesebb körökre kihatóvá 
erősödött. Maga a Család-utczai elhelyezkedés a tekin-
tetben is javára vált az egyesületnek, hogy a diakonisz-
szaház kertjében az egyesület vezetősége 1910-ben tágas 
imaházat építtethetett és ebbe a háború kitöréséig a 
tisztviselőtelepi és környékbeli híveket misszionáriusai 
útján rendes istentiszteletre, vallásos estékre és egye-
sületi ünnepségekre összegyűjthette ; a háború óta pedig 
id. Yictor János vezetése alatt a Vöröskereszt-Egylet 
támogatásával kisegítő hadikórházát tarthat fenn, a mely 



szeretetintézmény a gondos vezetés és a tapintatos keresz-
tyén bánásmód révén szintén sok elismerést és jó bará-
tot szerzett az egyesületnek. 

Sokatígérő intézete az egyesületnek az 1912-ben 
létesített Lórántff'y-kollégium (kezdetben helytelenül 
Lóráritífy-penziónak nevezték), a mely a IX., Csillag-u. 
4. sz. a. bérhelyiségben elhelyezve, az egyetemen és 
más főiskolákon tanuló leányok internátusa. Az új idők 
által követelt hézagpótló intézet, mert a megnehezült 
életviszonyok hovatovább nagyobb számban kényszerítik 
a fiatal nőket a különböző kenyérkereseti pályákra. 
Az ilyen magános lányoknak kíván megbízható, családias 
és református szellemű otthont nyújtani a Lórántffy-kol-
légium, a mely már is annyira keresett intézet, hogy a 
jelentkezőknek a felét is alig tudja befogadni a mái-
három ízben is bővített bérhelyiség. Ezért az egyesület 
előrelátó vezetősége már az 1917-ik évben megvásárolta 
a kollégium elhelyezésére alkalmas háromemeletes házat 
(IX., Rákős-u. 15), de a melybe a fővárosi háborús 
lakásszabályok miatt csak a háború végeztével költöz-
lietik át a nőkollégium. 

Az egyesület anyagi fejlődésében is örvendetesen 
nyilatkozott meg az Isten áldása. Mert a Lórántfly Zs.-
Egyesületnek kezdetben sennni vagyona nem volt, de tíz 
év múlva már 42,000 K-ra, tizenöt év múlva 102,000, 
húsz év múlva 280,000, huszonöt év múlva 420,000 
K-ra emelkedett a vagyona, a mely értéknek legnagyobb 
része a diakonisszaházba, az imaházba és a kollégiumnak 
szánt Rákos-utczai házba van belefektetve. Jellemző és 
tanulságos az is, hogy ez a nagyszabású anyagi erősödés 
mily parányi kezdetből indult, hogy az egyesületnek az 
első esztendejében csak 14T88 K volt az összes bevétele 
és 134"88 K az összes kiadása. Mi az a mai 100,000-es 
büdzséhez képest! 

Ily gazdag erkölcsi és anyagi áldásra segítette a 
gondviselő Isten a Lórántífy Zs.-Egyesületet az eddigi 
25 éves múltjában. Itt is bebizonyosodott, hogy mire 
képes az evangyéliom a nők által is. A múltnak ez a 
gazdag erkölcsi és anyagi sikere egyben záloga és biz-
tosítéka az egyesület nagy jövőjének is, csak le ne tér-
jen eddig követett szilárd evangyéliomi alapjáról és meg 
ne lankadjon eddig tanúsított buzgóságában ós áldozat-
készségében. Mert eddigi élete annak is bizonysága, hogy 
jövőben is nagy dolgokra hívja el az Úr. 

Első és legfőbb feladata, hogy megépítse régóta 
tervezett kórházát, illetve szanatóriumát, a melynek léte-
sítése diakonisszáinak gazdag mezőt nyit a könyörülő 
szeretet gyakorlására, az egyesületnek pedig nagy súlyt és 
befolyást biztosít a keresztvénszocziális tevékenység terén. 

Fontos feladata az is, hogy betetőzze Lórántffy-
kollegiumát, hogy kibővítse és belsőleg úgy szervezze 
meg ezt a keresztyén kultúrintézetét, adja meg neki a 
czéltudatos keresztyén nevelés minden szükséges sze-
mélyi és dologi feltételét, hogy abból a művelt magyar 
nők útján református keresztyén szellem áradjon szét a 
magyar társadalomba. 

Folytatnia és erősítenie kell az irodalmi evangeli-
zácziónak nem sikertelenül megkezdett munkáját és le-
gyenek rajta az egyesület vezetői, hogy alapjaik mellett 
az evangyéliomi iratterjesztést is minél rendszeresebben 
és belterjesen fölkarolják. 

Igyekezzék kiépíteni és alkalmas árvaház létesíté-
sével betetőzni a kezdettől fogva gyakorolt árvanevelő 
munkásságát, mert ez úton nemcsak a keresztyén sze-
retet munkáját gyakorolhatja sikeresebben, hanem elő-
készítő iskolát, nevelő alapot is vethet a nagyfontosságú 
diakonisszaképzés ügyének. 

Folytatnia és fejlesztenie kell a lányok társadalmi 
evangelizáczióját, különösen annak sokatígérő formáját, 
a bibliai körökbe való tömörítést, a mit Szalay Teréz 
titkár oly szép sikerrel megindított, hogy ez úton mun-
kás tagokat neveljen az egyesületnek ; mert a kellő szuk-
kreszozenqzia nélküli egyesület idővel elvénül, működé-
sében megbénul, összezsugorodik. 

Nem csekély szocziális feladat vár az egyesületre 
a cselédvédelem és cselédnevelés terén is, a mely ügy-
gyei az egyesület kezdettől fogva foglalkozott, de a mely 
nehéz kérdésnek intézményes szervezése még szintén a 
jövő feladata. 

Bizony-bizony sok, nagyon sok még a Lórántífy-
Egyesület számára az aratnivaló gabona és szüntelenül 
kérnie kell az aratás Urát, hogy küldjön neki aratókat. 
De ne féljen, ne csüggedjen. Mert az áldások Istene, a 
ki eddigi sáfárkodásában ily gazdagon megáldotta a/ 
egyesületet, a jövőben bizonyára még többre fogja bízni 
az ő hűséges sáfárjait! 

Dr. Szőts Farkas. 

B E L F Ö L D . 

Az erdélyi püspökválasztás. 
Csak a mult hét elején vettük az erdélyi „Refor-

mátus Szemlé"-t és ebben a már jelzett püspökválasztó 
közgyűlésnek lefolyásáról szóló részletes tudósítást. Mi-
után lapunk olvasói közül sokan nem olvashatják ezt, 
most adunk részletesebb közlést a közgyűlésen történ-
tekről és egyben néhány részletet az új püspök székfog-
laló beszédéből. 

A gyűlés elején Nagy Károly, mint főjegyző és 
püspökhelyettes, mondott imát és Zeyk Dániel, az öt 
világi főgondnok közül a hivatalra legidősbb, megnyitó 
beszédet, a melyben fájdalmas részvéttel emlékezett meg 
az elhunyt püspökről, dr. Kenessey Béláról. A jegyzői 
tisztet dr. Kolozsváry Bálint egyetemi tanár viselte. 
A közgyűlésnek 191 szavazásra jogosult tagja közül 130 
volt jelen. A titkos szavazás eredménye az volt, hogy a 
beadott szavazatok köziíl 127 esett Nagy Károlyra, két 
szavazólap üres volt, egyen Vásárhelyi Boldizsár neve volt. 

Az eredmény kihirdetése után a küldöttség által 
bevezetett püspököt az elnöklő főgondnok üdvözölte rö-
vid, meleg beszéddel, a mely után Nagy Károly mondotta 



el hatalmas programmbeszédét, a melynek elején meg-
köszönve a bizalmat, reámutatott arra a nagyszabású 
restaurácziós reform-munkára, a melyre az egész ország-
nak, de különösen Erdélynek oly nagy szüksége van. 
Különleges magyar nemzeti közgazdasági és kultúrpoli-
tikának kell érvényesülnie, niondá, Erdélyben, a hol a 
nemzeti fejedelmek, „Erdély aranykora" óta folyt a ma-
gyarságnak tudatos, vagy tudatlan gyengítése. Erre a 
magyar nemzeti kultúrmunkára kell Erdélyben kezet fog-
nia az egész magyarságnak, politikai pártállásra, feleke-
zeti különbségre való tekintet nélkül. 

Erre a munkára kell megadnia az államnak a szük-
séges anyagi eszközöket. A papság helyzetén is ebből a 
szempontból kell segíteni, ki kell azt emelni abból a 
megalázó megítélésből, a melyet Iétminimumos kongrua-
törvény alkalmaz reájuk nézve. Hiszen, mondá, megalázó 
dolog, hogy a lelkipásztor munkáját nem munkás értéke 
szerint, hanem a munkásnak éhenhálástól való megmen-
téséig értékeljék. „Fel kell fedezni a falut — így szólt 
— s a falusi életet, melyre a papság működésének súly-
pontja esik, az államnak jobban meg kell becsülnie né-
pében és munkásaiban. Valósággal fel kell fedezni újra 
a falu értékét, melynek népe az az őstalaj, a miből a 
nemzet megújulásának erejét meríti. A nagyváros kohó, 
mely felolvaszt magában minden eredetiséget; eredeti 
termése csak a falunak van, mely testben-lélekben egész-
séges népéből folyton megújítja a nemzet elhasznált ener-
giáját. A város népe hajlik az internáczionálizm 11 sra; a 
falué nemzeti mivoltában él. A város népének hazafisá-
gát meg kell tartani; a faluét fel kell használni! 

„Oh, hogy ennek a népnek oktatásügye Erdélyben 
nagyrészt kisiklott kezeink közül! A rövidlátó kultúr-
politika rajtunk bosszulta meg magát, kik népiskoláink 
nagyreszét s velük több mint három millió vagyonunkat 
állami kezelésbe adtuk, hol most nem egyszer a mi szel-
lemünkkel idegen szellem vert tanyát s lett erősségünk-
ből gyengeségünkké, míg mások később az állam segít-
ségéve] erősíthették meg faji és egyházi végváraikat is-
koláikban ! 

E szomorú tény egyházunk belügyeire fordítja te-
kintetünket. És itt meg kell állapítanunk, hogy belső ós 
külső bajaink legnagyobb része onnan ered, mert társa-
dalmunk csak névleg keresztyén, de a Krisztus evangé-
liumának sója nem hatotta át, sőt idestova a só meg-
ízetlen ülése fenyeget. A keresztyén élet- és világnézet 
már csak templomainkban otthonos, színes, ünneplő ruha, 
de az életet az anyagi érdekharcz. pogánysága irányítja. 
A személyiségek helyett a dolgok uralkodnak s mi, kik 
a keresztyén szabadságban a dolgok uraivá hivattattunk, 
tényleg a személytelen dolgok rabszolgáivá lettünk. Tár-
sadalmunkban annyira hiányzik a személyes, benső lelki 
élet, hogy ebben a régi pogány világ is megszégyenít. 
Fel kell hát újra fedezni az Istenben élő, hívő, bízó 
ember értékét, jellem- és munkaerejét s hivatásérzete 
által a közre gyakorolt nemesítő hatását. „Vissza a Krisz-
tushoz!" — hogy a benne újjászületett ember energiá-

iával tudjunk misszionáriusai lenni a magyar földön Isten 
országának. A theoretikus keresztyénséget fel kell vál-
tania a praktikus keresztyénségnek. A prédikácziónak 
„templomi tanításiból vagy „egyházi szónoklat"-ból át 
kell alakulnia a Krisztusban megjelent isteni kegyelem 
újjászülő és megszentelő erejéről való bizonyságtétellé; 
a csak ismereteket közlő iskolai tanításnak az Isten 
természeti és szellemi világának egységes rendjét szem-
léltető s ebben Isten világítéletét hirdető vallástételnek, 
a melyből megtanulja az intelligens ifjúság, hogy az 
életmunkára egyedül ennek szolgálata érdemes. A litur-
gus pap helyét el kell foglalnia a prófétának és minde-
nek felett a pásztornak, a „jó pásztor"-nak; a tanító-
ból hadd legyen ismét „mester" és a tanárból „profesz-
szor" — vallásttevő." 

ígérte, hogy ezt a prófétaságot, pásztorkodást is-
meri hivatásának, hogy ajtaja, szíve mindenki számára 
nyitva lesz örömben, bajban egyaránt. 

Néhány szóval reámutatott a ref. országos zsinat 
revíziós munkájára. Feladata lesz a zsinatnak: a női 
szolgálatnak gyümölcsözőbb alkalmazása, különösen a 
hitoktatás és a gyülekezeti pasztorizáczió terén, a fenye-
gető paphiány alkalmas módon való megelőzésére, a 
választási-rends'/er reformja, a fegyelemnek a bírói eljá-
rás nélküli fokozása, a tisztviselők korszerű javadalma-
zása, az özvegyek és árvák méltó ellátása. 

Az adminisztráczióra nézve megszívlelendő igazsá-
got mondott: tágítani kell az alsóbb hatóságok és tes-
tületek autonóm hatáskörét, hogy a felesleges terhektől 
mentesítsük a felsőbb fokozatot. Kijelentette, hogy „a 
szent örökség", a kerületi felsőbb leánynevelő intézet 
testté válása egyike legfőbb vágyainak. Mélyen megható 
volt a nagyszabású beszédnek utolsó részlete: 

, „ . . . Gyermekségem óta egyházamé voltam egészen. 
A mim van, mindent tőle kaptam; neki adom Vissza 
mindenemet, a mit nekem adott. A, kisborosnyói mesteri 
lakástól, melyben születtem s a. mi a benne volt iskolával 
együtt — fájdalom — már megszűnt egyházunk tulaj-
dona lenni, az erdélyi püspöki székig hosszú, kemény 
út volt. De úgy érzem, legnagyobb kincsemet mégis 
onnan hoztam : az édesanyám adta imádkozó lelkemet s 
az édesapám áldott, kemény keze nevelte munkaszere-
tetemet, székely kitartásomat. A kis falusi templom kó-
rusától, hol apám mellett oly boldogan énekeltem, a 
kolozsvári hatalmas dóm kathedrájáig egyazon Istenem 
áldó keze vezérelt áldott emlékű tanítómestereim lábaihoz 
s ültetett később örökségükbe. Az ifjú sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó-kollégium s az ősi Bethlen Gábor főisko-
lája dajkálgató édesanyja volt a szegény székely fiúnak 
s egész Erdély népe, paptársaim szeretete növelője ifjú 
korom nemes ambícziójának. A holtaknak sírjára, az 
élőknek lábaihoz rakom hálám adóját s felveszem az 
erdélyi református egyházkerület püspöki szolgálatának 
nehéz, édes terhét. 

Titeket pedig, testvéreim, s általatok egész Erdély 



népét szeretettel kérlek: segítsetek nekem imáitokkal, 
szívetekkel, munkátokkal! 

Egyházkerületünk hajóján félárboczon lengett a 
zászlónk. Kegyelettel hajtsuk meg boldogult elődöm nemes 
emléke előtt, aztán fel a zászlóval az árbocztetőre, fel 
a vitorlákkal, evezzünk a mélyre, ki! Helyére minden 
ember; ki-ki a hová a Gondviselés állította! Viharos a 
tenger? — ne féljetek! a hajóban Jézus pihen. A jö-
vendő ismeretlen ködének kell neki menni? Mi tudjuk, 
hogy e Jvödben is Isten lakozik. 

A ki Jézussal Isten felé halad: annak győzelme 
bizonyos! Jertek a győzelem bizonyosságával küzdeni, 
dolgozni — Istenért, Hazáért!" 

Szűnni nem akaró éljen- és tapsriadás — mondja 
a tudósítás — köszöntötte a könnyekig meghatott püs-
pököt, a kit a közgyűlés bezárása után szűkebb körben 
először főgondnok-társai, majd az esperesek és végül 
családja körében tágabb családja, a theologiai tanárkar 
üdvözöltek. Az erdélyi püspöknek egyébként régi rend-
tartásból kifolyólag hűségesküt ' is kell tennie a ki-
rály előtt. 

• Nagy Károly a 40-ik püspöke az erdélyi egyháznak, 
illetőleg 1881 óta kerületnek. Elődei közül 16 volt pro-
feszszorságot is viselt ember. Végül adjuk az új püspök 
rövid életrajzát: N 

Nagy Károly 1868 október 27-én Kisborosnyón 
(Háromszékmegye) született. 1890—92-ig Utrechtben és 
Marburgban végzett theologiai és filozófiai tanulmányokat. 
Ezután Brassóban lett lelkész, majd egy év múlva Nagy-
enyed választotta meg lelkészévé. Innen hívták meg 
1895-ben az újonnan felállított kolozsvári theologiai ka-
tedrára rendes tanárnak. Az erdélyi Kálvin-Szövetségnek 
megalapítója és elnöke. 1908-ban egyszerre választották 
meg egyházkerületi főjegyzővé, konventi rendes taggá és 
theologiai igazgatóvá. Kolozsvár város törvényhatóságá-
nak tagja, direktóriumi tagja az EMKE nek. Jelentősebb 
irodalmi munkásságot is fejtett ki. Az Erdélyi Protestáns 
Lapnak hét évig, a Református Szemlének 10 évig volt 
a szerkesztője. Neje: Sylvester Ilona, a szászvárosi volt 
lelkész, Sylvester Domokos leánya. 

Hallgassa meg.az Úr imádságát: áldás, élet. békes-
ség térjen általa a gondjaira bízottakhoz! 

Falusi levél. 

Kedves Szerkesztő Uram! 

„De ki tudnám panaszkodni magamat, 
Ha valaki meghallgatná szavamat!" — mondhatom 

én is panaszos dallal. .Csak azt nem tudom — felfelé 
nem akarnak-e hallani a nagyok, vagy lefelé némák a 
nagy szenvedők... Mert hogy a református egyház ke-
belében valami őrületes forrongás van, a melynek tűz-
köve lesz-e hirtelen kitörő, vagy a lávája lesz mindent 
— a mi régi — forró parázzsal eltemető ! Csak a jó 
Isten a megmondhatója. 

Rövidséget köt a Szerk. üzenet a lelkünkre, ezért 
röviden írom le egy igen érdemes lelkésztestvérünk 
kálváriáját, benne a ma kálvinista papjának életét. Egyik-
egyházmegye lelkészi kara bizalmas értekezletet tartott 
a mult hónapban; a megbeszélés az lett volna, hogv az 
1918. évi költségvetést a régi díjlevelek alapján állítsák 
egybe az egyháztanácsok és úgy terjesszék be. Erre 
nézve felkérte a lelkészek értekezlete az esperest, hogy 
.erélyes hangú levéllel utasítsa a lelkészeket és presbi-
tériumokat. Az erélyes hangú esperesi levél helyett jött 
egy csendes nyári záporocska, a mely nem hogy meg-
öntözné a gyarló száraz ugart, hanem még a porát se 
verte el a rögös útnak. Fölporosodott az első napsütésre 
a rög és minden pora a lelkész szemébe vágódott. Az 
a gyökeres hibája ennek az esperesi levélnek, hogy az 
egyházközségektől teszi függővé, hogy természetben vagy 
folyó árban adják-e meg a belhivatalnokok járandósá-
gait. így, nique denique, egyházközségi gyűlést kény-
szerít tartani ! 

Egyike a legelsőrendű adminisztrátorunknak meg-
tartotta a közgyűlést... benne a nép brutális, durva, 
goromba, rágalmazó és kvalifikálhatatlan gorombaságát 
szenvedte át. Elnöki asztala köré tömörültek a szájasok, 
asztalt verve kiáltották: „becsaptak minket! . . . " és oly 
artikulátlan hangzavara a hitetlenség lelke által szaturált 
önző : Én-imádat kultuszának, hogy az Úr szegény, meg-
tépett szárnyú gyülekezet-angyalát majd úgy vitték haza 
a jobb érzésű lelkek ! 

Ez egy — az ezer közül. De így megy minden-
felé, a hol a lelkész követeli a régi jogát, a mitől az 
örökkévaló bölcsességben 10 évig nem látó emberi ész 
megfosztotta! 

Igen sajnálom, kedves Szerkesztő uram, hogy ez 
az ügy lapjában minden számban pertraktálva, nincsen ! 

Mi itt a tennivaló ? Az, hogy a gyülekezetekre pa-
rancsoljon rá a felsőbbség, utasítsa őket, hogy a lelké-
szek díjleveleit és tanítók járandóságait szolgáltassa ki 
1918 április 24-től kezdve, mert ellenesetben közigaz-
gatási végrehajtás útján az e. felsőbbség fogja behaj-
tani ! Nem a lelkész, hanem, a felsőbbség! Ha erre a 
gyökeres, tiszta, jogos térre lépni nem hajlandók, akkor 
felelősségre lehet vonni a felsőbbséget és számadásra: 
miért hagyja viaskodni a lelkészi kart ebben az odiózus 
ügyben egymagát! 

Az én gyülekezetem vénei kategorikusan azt mond 
ják : Megvárjuk, mit mond a felsőbbség! A nélkül nem 
tesz semmit! „Jól van — mondom —, majd megmondja 
önöknek az alispán, hogy muszáj!" „Muszáj ? . . . Akkor 
megadjuk a terményt!" 

Az összes felekezetek lelkészei megkapják a ter-
ményeket (más egyházak körében is sok a panasz. Szerk,), 
stólákat emelt a pécsi püspök 200—3007 0 i s és fizetik 
hűséggel — csak mi református papok vagyunk teljesen 
magunkra hagyatva! 

Őrállók ! Ébredjetek ! Balatoni István. 
* 



Nemrég közöltünk hasonló tartalmú panaszos czik-
ket (3—4. sz.). Az „odiózus" ügy bizony sürgős meg-
oldásra vár. Jóvá kell valamiképen tenni az elkövetett 
nagy hibát. Mert nagy hiba történt, véleményünk sze-
rint, az egész adósegély és — csökkentési rendszer körül. 
Hiszen ez hozta a többek között a „normál költségvetést" 
s vele kapcsolatban a „terményeknek olyan rendszerű 
megváltását, a mely most, a solia nem várt rendkívüli 
viszonyok folytán a díj levelekben biztosított terményszol-
gálmányokhoz képest olyan képtelen helyzetet teremtett. 
Sajnos; itt a gyökere a nagy ódiumnak; de ezt a maga 
teljességében nem lehel a népre hárítani. Hiszen minden 
„visszacsinálás" nehéz és sokszor terem gyűlölködést; 
hátha még, mint a jelen helyzetben, olyan dologról van 
szó, a mely az adózókra nézve hátrányos. Egyöntetű) 
gyors, „legfőbb intézkedésre" van szükség! 

EGYHÁZ, 
Az Egyetemes Konvent gyűlése f. évi április hó 

24-én és a következő napokon lesz. Az Egyetemes Tan-
ügyi Bizottság márczius hó 16-án és 17-én tartja ülését. 

Esdő szó. Szőj) gót stílű templomunk ez évben 
lesz százesztendős. Ha a várva várt béke elérkezik, 
meg óhajtjuk jubilálni. Az előkészületet már most meg-
kezdjük Isten segítségével. Templomunkat az idő vas-
foga nagyon megrongálta, alapos javításra szorul. Mi, 
kicsiny számú hívek, e drága időben e nagy költséget 
megbírni nem tudjuk áldozatkészségünk daczára sem. 
Azért fordulunk hitsorsosaink s az adakozni kész jószí-
vekliez segedelemért, hogy czélunkban segítségünkre 
lenni kegyesek lennének. Neve és adománya az „arany-
könyvbe" lesz bejegyezve, örök emlékezet okául. Kápol-
násnyék. Urházy Sándor ref. lelkész. 

Helyreigazítás. Nt. Szerkesztő Úr! A „Ruházati 
segély" cz. közleményre pár felvilágosító szót óhajtok 
nyújtani,.bár ugyanezt, ha felhívást kapok rá, a közle-
mény megjelenése előtt is megadhattam volna. A Nép-
ruházati bizottság az állami tisztviselőkön kívül az egyes 
beszerzési csoportokba tömörült szervezetek ellátására 
alakult. Ilyen szervezet sok tekintetben az 0. 11. L. E. 
is, mely a múltban is eszközölt már ki közös bevásárlási 
kedvezményeket. Ilyen akar lenni ez a mostani akczió 
is. A Könventi Elnökség (tehát nem egyedül Baltazár 
püspök!) adminisztráczionális köre törvényileg van kö-
rülhatárolva s oda az ilyen működés nem igen fér bele ; 
de a sok alkudozás, tárgyalás stb., a mi az ilyen dolog-
gal velejár, sokkal egyszerűbben megoldható az 0. R. 
L. E. kereteivel. Az 0. R. L. E. is küzd a lelkészek 
„közhivatalnok"-ká (nem alkalmazottá!) minősítéséért s 
ezt az álláspontunkat ebben az akczióban is nyomatéko-
san kifejezésre juttattuk az illetékes tényezők előtt. 
Végül ínég egy megjegyzést! Baltazár a segélyt nemcsak 
az 0. R. L. E. tagjai részére kérte! Sőt, nem áru-
lok el titkot, ha kijelentem, hogy ő elsősorban a volt 
lelkészek családjára : az özvegyekre és árvákra, azután 
a leendő lelkészekre, a segédlelkészekre és theologusokra, 
majd a lelkészek családjára és végül a lelkészekre gon-
dolt. Hogy aztán az illető 0. R. L. E. tag-e, vagy sem, 
ez a kérdés közöttünk soha föl nem merült. Ennek a 
kérdésnek a lelkiismeretbe vágó erejét minden lelkésznek 
magának kell kartársi összetartozása és szeretete érzé-

sével összhangzásba hoznia. Egy ilyen akcziót minden 
eszközzel támogatni kell s nem pedig a felesleges aggo-
dalmaskodás gátjaival akadályozni. Csikesz Sándor. 

I S K O L A . 

Kérelem. A budapesti ref. theol. akadémia igaz-
gatósága kéri a lelkész urakat, hogy a mely egyházak 
a húsvéti ünnepek alkalmával nem fogadnak legátust, 
szíveskedjenek azt f. hó 17-ig közölni az igazgatósággal 
(IX., Ráday-u. 28). 

A középiskolai vallástanári vizsgák az 1918— 
1920. évben a budapesti ref. theol. akadémián lesznek. 
A legközelebbi vizsga f. é. június hó elején lesz. A kik 
vizsgázni óhajtanak, forduljanak felvilágosításért a theol. 
akadémia igazgatóságához (IX., Ráday-utcza 28). 

A budapesti ref. theol. akadémia hallgatóinak 
Kálvin János-Köre f. hó 1-én sikerült irodalmi estét 
rendezett, a melyen B. Pap István tanárelnök megnyitó-
beszédet, Haypál Benő budai lelkész ünnepi beszédet 
mondott; Szabolcska Mihály verseiből olvasott fel. A theol. 
énekkar két sikerült énekszámot adott elő Árokháty 
Béla vezetése mellett. Moshammer tanár hárfa-, Némethy 
Ferencz hegedűjátékával, Bakó László, a Nemzeti Szín-
ház művésze szavalatával és Pallay Margit, az operaház 
tagja énekével szerzett műélvezetet a dísztermet zsúfolásig 
megtöltő közönségnek. Az estély a jótékony czélokra 
(diákkatonák közötti háborús munka és a vakok bibliája) 
löOO K-t jövedelmezett. — Itt említjük meg, hogy a Kör 
márczius 14-én este 6 órakor a theol. díszteremben (IX., 
Ráday-utcza 28) hazafias ünnepélyt rendez, melyen Pru-
zsinszky Pál dr. theol. igazgató mondja az ünnepi be-
szédet. A programul többi számát a theol. énekkar elő-
adásai, szavalat, szólóének- és zeneszámok alkotják. Be-
lépődíj nincs. Az érdeklődőket lapunk útján is meghívja 
a Kálvin János-Kör elnöksége. 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület e héten, 16-án, 

délután 6 órakor tartja jubiláris (25 éves) közgyűlését 
a Ráday-utczai theol. díszteremben. Másnap d. e. hála-
adó istentisztelet lesz a Kálvintéri templomban, a melyen 
Sörös Béla losonczi lelkész, az Egyesület volt missziói 
lelkésze prédikál. Délután 6 órakor ünnepély lesz a 
Ráday-utczai teremben. Dr. Ravasz László kolozsvári 
theol. tanár mond ünnepi beszédet: Az igazi nőkérdésről. 

A Ref. Sajtóegyesület alapítótagjai sorába újabban 
a következők léptek be: dr. Antal Géza (Pápa), dr. 
Hetessy Kálmán (Okécske), Wurm Adolf Gottlieb (Buda-
pest) és dr. Gaál János (Kisújszállás). A Sajtóegyesület 
választmánya márczius 7- én rendkívül látogatott ülést 
tartott. Utána barátságos összejövetel volt a Korona-
vendéglő különtermében, melyen 33-an vettek részt a 
budapestiek és vidékiek közül. A vidékiek közül ott volt 
Ágoston Sándor Eszékről, dr. Antal Géza Pápáról, dr. 
Hetessy Kálmán Okécskéről, Mátis Márton Szadáról és 
Deák Imre Majosházáról. 

A Bethlen Gábor-Kör az egyetemi hosszú szünet 
után sokszorozott ambiczióval kezdte meg újra munkáját. 
Folynak a készülődések a technikai akadályok miatt el-
maradt nagy reformácziói ünnepségekre, a melyeket a 
.jövő hó közepén tart meg s a melyekre a művészvilág 
legkiválóbbjait: Sándor Erzsit, Dohnányi Ernőt és Sze-
mere Árpádot-is sikerült megnyernie. E hó 19-én este 
félnyolcz órakor nagy szeretetvendégséget rendez, a melyre 



B. Pap Istvánt, dr. Varsányi Mátyást, továbbá Ballagi 
Mártát (zongora), Perczel Sárit (ének), Gutmann Mártát 
(hárfa), egy operai női terezettet, Komáromi Jánost, a 
kiváló írót és a Theologiai Énekkart kérte fel közre-
működésre. Ez esték jövedelmét a szegény diákok segítő-
alapja javára fordítja. De ezek mellett az egymást segítő 
és építő belső munka sem szünetel. Szegény egyetemi 
hallgatók közt a karácsonyi hazautazásra pénzsegélyt 
osztott ki és jelenleg 2400 K pénz- és 20 ebéd- és 12 
vacsora segélyre hirdet pályázatot. Hetenkint két ízben 
bélmissziói és irodalmi előadásokat tart, a melyekre B. 
Pap Istvánt, Deme Lászlót, dr. G. Nagy Lászlót, dr. 
Sebestyén Jenőt, dr. Sidó Zoltánt, Vidor Jánost kérte 
fel. A nagy nyilvánosság számára pedig a többi egye-
temi egyesületekkel közösen nagy propaganda-előadáso-
Jcát fog rendezni a magyar tudományos világ legkiválóbb-
jaival. — Valóban itt az ideje, hogy ifjúságunk komoly 
munkájával vonja magára a társadalom figyelmét. 

A Kálvin-Szövetség Bibliaköre f. évi márczins hó 
10-én, vasárnap este 7 órakor a ref theol. akadémia 
dísztermében (IX., BádayTUtcza 28) vallásos estélyt tart. 
Programmja: Beethoven: „Örök Isten". Előadja a ref. 
theol. akad. énekkara. Bibliamagyarázatot tart Fiers Elek. 
Schubert: Mindenható. Szóló-ének. Előadja: Szabady 
Frida. Zongorán kíséri: Wanner Dóra. A boldogságról 
előadást tart Victor János. Szünet, a) Godard: Adagio 
Pathetique. b) Ranzato : Szerenád, c) Hubay: Csárdajelenet. 
Hegedűszóló. Előadja: Némethy Ferencz. Zongorán kí-
séri : Antony Károly. Verseiből felolvas: Osváth Eszter. 
a) Mozart: Bölcsődal. b) Bizet: Régi dal. Szólóének. 
Előadja: Szabady Frida. Krentzer: Hívogatás : Előadja a 
ref. theol. akad. énekkara. 

A Magyar Társadalomtudományi Egyesületben 
f. hó 18-án d. u. 6 órakor tartja meg dr. Ravasz László 
előadását „Szécheny István néppszichológiai felfogása" 
czímen (régi országház). I)r. Bernát István, Szövetségünk 
elnöke „Az orosz agrárreform" cz. előadását a Köztelek 
nagytermében tartja (Köztelek-u.). 

GYASZROVAT. 
Lapunk zártakor vettük a szomorú hírt, hogy a 

madocsai ref. egyház 43 éven át volt hű lelkipásztora, 
Molnár Sándor, a tolnai ref. egyházmegye tanácsbírája 
és gyám pénztárnoka f. hó 4-én elhunyt. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

H1KDETESEK. 

TEXAS KÉZIDARALÚ 
A TEXAS gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 42 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 
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K o n f i r m á c z i ó k r a 
Konfirmáczióra előkészítő káté refor-

mátus növendékek számára. Irta: 
Szoboszlai Papp István közrebocsá-
totta: Révész Bálint. Átdojgozta: S. 
Szabó József 64. kiadás. Ara 80 fill. 
A nagytiszt, lelkész uraknak 10";o 
engedményt adunk. 

Konfirmácziói emléklapok díszes keret-
ben megfelelő szöveggel, fekete nyo-
mással 1 drb 12 fill., 100 drb 11 K. 

Ugyanez, kék nyomással 1 drb 16 fill., 
100 drb 15 K. 

Mennyország kapúja. Imádságok kon-
firmált fiúk és leányok számára. Dí-
szes kötésben 2'40 K. Nagyobb ren-
delésnél 10% engedmény. 

Finomabb kötésekben nagy választék. 
Kívánatra külön árjegyzékkel és leírás-

sal szolgálhatunk. 

Kaphatók Hegedűs és Sándor 
pro tes táns irodalmi H ö K v ö r v a n 
köny vkiadőhivataláhan L ' C W l C t Z . C I l 

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 1700 
szövetkezet tartozik 80 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



különböző csoportokban: Straduari, Ruggeri, 
Maggini, Guarneri, Amati, Bergonci, Gran-
cino, Pandolfí, Balestrieri, Gagliano, Gob-
betti, Guadagnini, Storioni,Testőri, Steiner, 
Thier mesterek után, kivitel szerint teljes fel-
szerelésekkel és pedig: Vonó. Álltartó. Hang-
tompító. Hangölósíp. Gyanta. Húrokhuza-
tok 3/E, 2/A, 2/D, l/G. Nyereg é s tok. He-
gedű formában I. csoport 36 kor., II. csop. 40, 
III. csop.- 45, IV. csop. 50, V. csop. 60, VI. 
csop. 65, VII. csop. 70, VIII. csop. 76, IX. 
csop. 80, X. csop. 85, XI. csop. 90, XII. csop. 
100. Legfinomabb kivitelben 110 kor.-tói fel-

jebb szállítja, vagy bármely más hangszer vásárlása 
előtt kérje saját érdekében a kívánt hangszerről szóló 

árjegyzéket , melyet ingyen küld 

az ország l e g n a g y o b b hangszergyára 
/ vonós és fúvós hangszerekben. 

cs. és kir. udv. szállító, a jav. 
Rákóczi-tárogató feltalálója 

B u d a p e s t , II., 
L á n c z h í d - u t c z a 5. sz. 
Régi hangszerek vétele, becserélése és művészies javítása. 

Legrégibb czég. Alapíttatott 1770. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz, jcg, baleset, szavatosság és 
betöréses lopás ellen, úgyszintén ÍIZ e m b e r életére a legkü-
lönbözőbb módoza tok szerint e lőnyős fel tételek mellett. 

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

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 közvetí tésével . Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tar ta l ékok . . , 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 

2 . 5 5 0 , 4 0 0 ' — K 
6 . 7 5 3 , 5 1 9 - 6 8 K 

9.054,092-46 K 
18.358,012-14 K 

20.000.000-— K 

10.000,000-— K 

1.000,000 K 

Biztosított tagja inak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban több mint 

Biztosított tagjainak fennállása óla 
kifizetett j égká rokban több min t 

Biztosított tag ja inak fennál lása óta 
kifizetett é l e tká rokban több min t 

Biztosított é r ték tűzben 1916. évben 
több min t 1200.000,000-— K 

Biztosított é r ték jégben 1916. évben 
több mint . 95.000,000 — K 

Életüzlet á l lománya több min t . . 21.000,000 — K 
A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te 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 társula t tagjai részére 50 kor.-tói 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 közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Újdonságok! 
Mit köszönhetünk a reformáczió-
nak ? írta Szalay Mihály . K —.40 
A No. Hivatása, helyzete a múltban 
és korunkban. írta Gyurátz Ferencz 

K 4 . -
A világháború emlékére. Egyházi be-
szédek. Írta Bay .József . . K 2.50 
Mózes vagy Jézus ? írta Szeberényi 
Lajos Zs K 1.50 
A reformáczió neveléstörténeti je-
lentősége. írta b. Podmaniczky P. K 2.— 
Ó seregeknek Istene! Háborús be 
szédek és imák. írta Szombati Szabó 
István . . . . . . . . K 3.50 
Absólon. Tragédia öt fölvonásban. írta 
Jánosi Zoltán K 6. 

Ismét kapható: 
A mi hitünk és prédikálásunk. Egy-
házi beszédek. írta Vásárhelyi Zsig-
mond K 5.— 
Portóra 10% felárt kérek. 

Kókai Lajos h?vnaytlliábln 
Budapest, Kamermayer Károly-u. 1. 

I f j ú s á g i K ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4..f>0 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. 

írta Sántka Károly. Ára vászonkötésben . . . K 6.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászon-

kötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megjelent eddig 46 kötet. 

Megrendelhetők Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. kerület, Akadémia-utcza 4, szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIE. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 8 0 8 0 . 



Hatvanegyedik évfolyam. lMk szám. Budapest, lí)18. márczius 17. 

PROTESTÁNS 

EGYHAZIcs 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
IX., Ráday-u tcza 28, a hová 
a kéziratok, előfizetésiéshirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Eaptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
Kováts István dr. 
Belső munkatársak : 

Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 24 kor., félévre: 12 kor., 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérezikk : Veszedelmes tanítások. Dr. Sebestyén Jenő. — II. cz ikk: Egy jubileum, p. — Irodalom. A „Fáklya" 
ról. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Pályázat. — H i r d e t é s e k . 

VESZEDELMES TANITASOK. 

Nagyfontosságú elvi kérdést vetett fel a Debreczeni 
Prot. Lap a Zoványi-üggyel kapcsolatban, t. i. azt, hogy 
van-e az állami jellegű debreczeni ref. theol. tanároknak 
fegyelmi felelőssége az egyházzal szemben, vagy nem ? 
Szerintünk ez a kérdés már rég el van intézve s nem 
is képezheti vita tárgyát, a mennyiben a fakultás, ki-
fejezetten református, tehát még csak nem is prot. fa-
kultás ; nekünk neveli a papokat s a tanárai csak ref. 
lel kész jellegű egyének lehetnek, következőleg a felelős-
ségük úgy hivatalosan, mint erkölcsileg, szóval minden 
tekintetben fennáll. S a tiszántúli egyházkerület vezető-
sége bizonyára nem is álmodta azt, hogy ezt az egyházi 
törvényünk egész szelleme s a főiskolát átadók inten-
cziója által is napnál világosabban támogatott tételt épen 
a saját nagytekintélyű egyházjogásza fogja modern szó-
magvarázásokkal s az egyházjogi érzék teljes félretéte^-
lével másként értelmezni. Szerencsére dr. Benedek Zsolt 
teljes világossággal és magyar ref. világi férfiaknál szo-
katlanul finom egyházi érzékkel mutatott rá Kun Béla 
tévedéseire s az egyház egyedül helyes és következetes 
álláspontjára. 

A vita egyházjogi részére nem is óhajtunk bővebben 
kitérni, annál inkább, mert reméljük, hogy dr. Benedek 
Zsolt egy viszonválaszban még világosabban rá fog mu-
tatni a I). P. L. tévedéseire. 

Mi most inkább egy még veszedelmesebb tanításra 
akarunk itt reflektálni, a melynek veleje az, hogy a ref. 
hittudományi karok tanításának és szellemének ellenőrzé-
sére az egyház nem jogosult és nem illetékes, mert ne 
tegyük a tudományt a theologia szolgálójává; hadd le-
gyen az teljesen szabad és megkötöttség nélkül való. 

Ez a tétel más szavakkal azt jelenti, hogy a theol. 
fakultások tanárai hirdethetnek, a mit akarnak ; az egy-
háznak abba beleszólása nincs, tehát a tudomány sza-
badságának rosszul magyarázott czímén bármiféle taní-
tást, eltévelyedést, vagy aknamunkát tűrni tartozik, illetve 
kénytelen. 

Ez a tanítás azért veszedelmes, mert lényegében alá-
ássa az egész egyhá/Z szellemi épületét, tönkre teszi tör-
ténelmi szellemét s szabad utat nyit a korlátlan liberá-
lizmusnak és szubjektivizmusnak, a mely még eddig 
mindig az egyházak feloszlásához vezetett.' 

Dr. Kun Béla tévedései ebben a kérdésben a kö-
vetkezők: 1. Elfelejti, hogy a debreczeni fakultás egye-
nesen -ref. jellegű és nem általános „vallástudományi", 
a milyenek már külföldön vannak. Az ú. n. „religions-
ívissenschafdiche" fakultásokon tényleg bármilyen vallású 
és szellemű tanár taníthat theologiát; ezek már azonban 
nem felekezeti fakultások többé s tradiczióik, történelmi 
szellemük következőleg nevelői feladatuk nincs és így nem 
egyebek, mint a theologiai szabad kalandozás melegágyai 
és laboratóriumai csupán. De a debreczeninek tudtunkkal 
más a rendeltetése. 2. Ha egy fakultás kimondottan vei. jel-
legű, sőt ref. papnevelés czéljaira is állíttatott fel, akkor 
világos, hogy ott a ref. theologia művelése és továbbépí-
tése a legelsőrangú feladat. Épen úgy, mint egy magyar 
közjogi tanszék tudományos feladata is a magyar közjog 
művelése és hirdetése lehet csupán és nem pl. az oszt-
rák közjogé. Hol van itt a megszorításban a bilincsbe-
verés, a tudomány megkötöttsége ? Hiszen minden tudo-
mányág önmagában hordozza művelésének feltételeit és 
határait. És a ^kálvinizmus mint világnézet nemcsak a 
theologia, hanem az összes fakultások számára szolgálhat 
művelési alapul. Mint pl. Kuyper Szabad Egyetemén, a 
hol még az orvosi tudományokat s a jogot is kálvinista 
princzipiumokból kiindulva művelik. Hát még a theolo-
giát! De hol vagyunk mi még ettől; sőt még az elis-
merésétől is ! 3. Tegyük fel, hogy Kun Bélának van igaza: 
a tanárok felelősségre nem vonhatók és így bármiféle 
elvek hirdetését el kell tűrnünk: hogyan biztosítjuk ak-
kor az egyház ref. szellemének fennmaradását, a pap-
ságnak a kálvinizmus szellemében való nevelését ós mit 
csinálunk pl. akkor, ha a jövőben a református fakultások 
tanárai, épen a korlátlan tudományos szabadságra hivat-
kozva, mondjuk, részben, nem áttérnek, csak nyíltan visz-
szatórnek a róni. katholiczizmushoz, kárhoztatják a re-

Adakoizunk a református sajtóalapra! 
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formácziőt, egy másik pl. atheista lesz, a harmadik az 
újtestamentumot tényleg mithológiának. a negyedik Kál-
vint tévelygő zsarnoknak tartja, úgy hogy végül lesz ref. 
theol; fakultásunk, a melyből azonban a ref. szellem 
esetleg minden vonatkozásban kiveszett, sőt öntudatosan 
száműzve van? Ezekre a kérdésekre a liberálizmussal 
való vitáinkkal kapcsolatban már évek óta várjuk a fe-
leletet; kérjük ós várjuk ez alkalommal is, hogy utána, 
ha kell, mi is kifejtsük, tételesen is, a magunk állás-
pontját. 

Dr. Sebestyén Jenő. 

EGY JUBILEUM. 
Tíz évvel ezelőtt kezdte meg az „Egyetemes adó-

alap" működését. Az előkészületek már 1907-ben meg-
történtek. A kerületek megválasztották a végrehajtóbizott-
ság tagjait; a bizottság megalakult, elnöke gr. Tisza 
István, előadója (akkor még nem volt konventi előadó) 
Kenessey Béla lett. Pénz is állt rendelkezésre. A két 
prot. egyház részére megállapított új, hárommilliós állam-
segély első részletének minket megillető része, C98,800 K, 
kiutaltatott és ebből az oroszlánrész, 70V0, illette az adó-
alapot, a melynek rendeltetése az, hogy a túlterhelt ref. 
egyháztagok vállairól az elviselhetetlen adóterhet levegye. 
Mindjárt az első működési évben több száz egyházközség 
sietett az adóalap segítségét igénybe venni. Háztartásukat 
a „normál költségvetés" szerint rendezték be; a hivatal-
nokok készpénzre váltott fizetéseit és egyéb terheket be-
állították a szükséglet rovatba; a fedezetbe odatették 
egyéb jövedelmek mellé az E. T.-ben megállapított kulcs 
szerint kivetett progresszív személy- ós a 10°/0-os vagyon-
adót s az igy mutatkozó hiány fedezésére bejelentették 
igényeiket az adóalapból való segélyezésre. Az első év-
ben már több mint félmillió koronát kellett e czélra ki-
utalni. Mert mindjárt kezdetben egy nagy hiba történt a 
számítások körül. Úgy gondolták ugyanis, hogy a kon-
gruára való bevallást lehet felvenni a számítások alap-
jául, de a konvent már 1908-ban kénytelen volt ezt a 
határozatot közel fekvő okoknál fogva megváltoztatni és 
a terménymegváltásokra vonatkozólag új, 10 évre érvé-
nyes normál megállapításokat kiadni az •„Utasítás" bari. 

Csakhamar kitűnt az is, hogy az E. T. nem kellő 
körültekintéssel rendelkezett a normál adókulcsot illető-
leg; az evangélikus testvérek előrelátóbbak voltak, egye-
temes gyűlésük jóval magasabb (úgy gondolom 20%) 
vagyonadót állapított meg. így történt, hogy a százezrek 
egyszerre lobbot vehettek és nemsokára előállott a fede-
zethiány ; az államsegély felemeléseért kellett csakhamar 
zörgetni. Az adócsökkentési segélyezés egy szinte soha 
véget nem érhető proczesszusnak bizonyult, jöttek ter-
mészetesen olyan egyházak is igényeikkel, a milyenekre 
az intézmény létesítése alkalmával senki sem gondolt. 

Ehhez járult az is, hogy egyházhivatalnokaink ak-
kor mindnyájan el voltak telve a készpénzfizetés utáni 
vágytól. Hiszen ez természetes is volt. A ki végigélvezte 

a „lukmázás", „kepézés" gyönyörűségeit, különösen olyan 
helyeken, a hol ez i?gy történt, hogy a beszolgáltatott 
termény még Baksay atyánk szerint is csak a kevélység-
nyelvén volt ocsúnak nevezhető, ott nem csoda, ha kapva 
kaptak az új rendszer nyújtotta nagy előnyökön. Épen 
azért visszatekintve a tíz év előtti állapotokra, azt kell 
mondanunk, hogy az adóalap, még elhibázott beállítá-
sában is, sok áldásnak volt okozója. 

Természetesen akkor senki sem gondolt a mai 
helyzetre. Senki nem gondolt akkor arra, hogy annyi 
keserűséget vált ki ez az intézmény, a mely tíz év alatt 
milliókat folyósított az adóteher csökkentésére,* a régi 
zűrzavaros és igazságtalan adózás rendezésére. Hiszen 
annak idején sokfelől illették gúnnyal a régi elavult díj-
leveleket, ezeknek a modern ember előtt már-már érthe-
tetlenné vált tételeit. És ne feledjük, hogy közmegbot-
ránkozást szült, ha valaki szót mert emelni a termény-
fizetések érintetlenül hagyása érdekében. A történelmi 
hűség kedvéért fel kell jegyeznünk most a szomorú év-
forduló alkalmával azt is, hogy különösen kezdetben 
nagyon sok egyház vonakodott ettől a most oly sokat 
emlegetett normál költségvetéstől, az adózás törvény sze-
rinti rendezésétől; több helyen volt szükség hosszas 
kapaczitálásra, deputácziók küldésére,' sok helyen fel-
hangzott a vád, hogy a belhivatalnokok csak a saját 
érdekükben szorgalmazzák az adósegély dolgát. 

Sajnos, hogy a négyéves háború most, a mikor a 
cziklus lejárta után új, békés és méltányos rendezésre 
lenne szükség, olyan gyűlöletessé, kaotikussá tette ezt 
az intézményt. A mi egyházkerületünkben, mint a mait 
számunkban közölt „Falusi levél" is jelezte, egy egyház-
megye — a külsősomogyi — elrendelte, hogy április 
24-től kezdve az egyházak a 7égi díjlevél szerint szol-
gáltassák ki a belhivatalnokok fizetését; a felsőbaranyai 
pedig, ennél sokkal enyhébben, úgy rendelkezett, hogy 
a gyülekezetek legalább a hivatalnokok háztartásához 
szükséges terményeket adják meg természetben. De, mint 
az értesítések mondják, a dolog nem megy simán. Nem 
áll Balatoninak az esperesi körlevélre tett megjegyzése, 
hogy az csak „csendes záporocská"-hoz hasonló, mert a 
körlevél tapintatossága mellett is erélyesen utasítja a 
presbitériumokat a kerület által is jóváhagyott egyház-
megyei rendelkezés végrehajtására. 

De már mult számunkban is megjegyeztük, itt nem 
ilyen szórványos, egymással meg nem egyező helyi in-
tézkedésekre van szükség, hanem legfeliilröl jövő egy-
öntetű sürgős rendezésre, a mely a quid juris melleit 
nem feledkezik meg a quid consilii elvéről és elkerül-
hetővé teszi azt, hogy orvoslásért mindjárt az alispán-
hoz menjünk. 

Nagy kár, hogy ez az égető ügy néni képezte meg-
beszélés és sürgős intézkedés tárgyát a zsinaton rövid 
együttléte alkalmával. De hát a konvent is „intézkedő 

* Most már 1800 egyházközség veszi igénybe a 2800 közül 
az adósegélyt, a mely több mint kétmillió koronát tesz ki. 



testület" ebben az egyetemes ügyben, a mely legköze-
lebbi ülésében bizonyára újból szőnyegre kerül A régi 
díjlevelek szerinti rendet visszaállítani sok lielven egy-
általában lehetetlen és még kísérletnek is veszedelmes 
lenne épen a hivatalnokok jövő helyzetére való tekintet-
tel. A mostani súlyos és képtelen helyzeten két ténye-
zőnek kell segíteni: a gyülekezetnek és annak a sürgős 
akezióba lépő, állami segítséggel megnövelendő alap-
nak, a mely 10 év előtti életrekelésre folytán most a 
jubileumi esztendőben olyan súlyos és bonyodalmas hely-
zetnék lett a közbejött viszonyok folytán okozója. Az 
már azután távolabbi dolog, hogy a zsinatnak lénye-
ges változtatást kell majd eszközölni az egész adó-
segélyezési akczió alapjául szolgáló adózási rendszeren. 

' V-

IRODALOM. 

A « Fáklya »-ról. 
Nem lehet közönyös előttünk, hogy mit és hogyan 

írnak rójunk, protestáns lelkészekről. Evekkel ezelőtt 
jelent meg egyik evangélikus lap hasábjain egy tanul-
mány arról, liogy az ev. vallású Mikszáth milyen papi 
karaktereket rajzolt meg elbeszéléseiben és az illető 
czikkíró kimutatta, hogy a Mikszáth papjai (legtöbbnyire 
evangélikusok) milyen inszimpatikus jellemek. Mindenki 
ismeri a Baksay papi alakjait, különösen azt, a kinek 
nyomán virulás, élet fakadt ott a pusztaságban. De hát 
„Baksay urunkbátyánk", a hogy őt a fiatal, nyugati nem-
zedék vállveregető kicsinyléssel is nevezni szokta, sze-
rintük nem reális, hanem hús- és vérnélküli típusok-
ban mutatta be a paróchiákat és azok csendes lakóit. 
Szerintük Móricz Zsigmond az igazi, feltétlenül megbíz-
ható auktoritás a protestáns Siont illetőleg, mint azt a 
„Fáklya" cz. könyvéről írt kritikájában a Pesti Naplóban 
Lakatos László megírta. 

Erre a kritikára írt választ Hörömpő Ferencz pócs-
megyeri lelkész, a bírálóhoz intézett levél alakjában, a 
melyből közérdekű voltánál fogva, ha kissé késve is, a 
következő részletet közöljük. 

Móricz Zsigmond „A fáklya" czímű regényének a 
Pesti Napló február 12-iki számában megjelent kritiká-
jára legyen szajbad néhány megjegyzést tennem. 

Kritikájában a legreálisztikusabb magyar regénynek 
nevezi Móricz Zs. regényét. Talán csak nem azért, mert 
bepiszkoltan, lehetetlen oldaláról mutatja be a magyar 
kultúra ós jó erkölcs tudományosan is egyik legfelké-
szültebb, lángot és meleget árasztó harczosát: a ref. 
papot? Hát az életnek csak árnyoldalai vannak? Csak 
Móricz szeme lenne berendezve ennek meglátására ? 
A fény, a szép, az eszményi és vonzó oldala teljesen 
elenyészett az életnek? Nem a legreálisztikusabb, hanem 
a legrosszabb magyar regény ez, amelyben nem érvé-
nyesül semmiféle művészeti vagy irodalmi magasabb 
szempont. 

Mert ha igaz az, hogy az író nem tuclta kiírni ma-
gából azt, a mit akart, ha igaz, hogy a történet erősza-
kosan vágódik el a végén (mint a hogy igaz), ha igaz, 
hogv a regény vége deus ex machina, brutális és indo-
kolatlan (mint a hogy igaz): akkor hogy lehet azt „nem 
kellemes remekműnek" nevezni? Nem jó a definíczió! 
Kellemetlen torzrnű ez! Torz, mert sem nem reális, sem 
nem művészi. És ebből kifolyólag kellemetlen is minden 
ép irodalmi érzékkel megáldott olvasó előtt. Mert ha a 
Nyugat erotikus hajlamú olvasóinak (elismerem, hogy 
nem mind az) vérét megbizsergetik is a regény több-
rendbeli, idétlen malaczságai, de a komoly, irodalmi, 
művészi és jóízlési szempontok iránt is érdeklődő és 
fogékony közönség, a mely nem olvas kritika nélkül, 
megbántva és felháborodott érzéssel tiltakozik a ref. pap 
ilyen besározása s az élet ilyen színeinek ilyen beállítása 
ellen. 

Nagy tévedés azt állítani, hogy Móricz Zsigmondot 
„feltétlen autoritásnak kell elismernünk a magyar pro-
testáns Siont illetően". Ugyan kérem. Ezért a sületlen 
szenzáczióért, ezért az állítólagos nóvumért ? Azért, mert 
valamikor bekukkantott a debreczeni és pesti theolo-
giákra s a parókiákra ? Ügy látszik, nem jól nézett szét! 
Mert a ki valójában ismeri a magyar protestáns Siont, 
annak levegőjét, czélját és munkásait, azoknak erényeit 
és hibáit is, az nem írhat ilyen bántó és rossz regényt. 
Kétségtelen igaz, hogy az egyénileg annyira szimpatikus 
és puritán Móricznak adatott látnia és írnia is, de ebben 
a művében úgy beszél, mint egv azok közül a bizonyos 
tájékozatlanok közül. Pedig az íróra is áll az, a mit 
Ciceró a szónokra nagy nyomatékkal hangsúlyoz, hogy 
„stultitia excusationem non habét". 

A mi a kritikának az ifjú pap (nem lévita, mert 
az más) szenzácziós alakjára, a kálvinizmus kvietizmu-
sára, a Krisztuson való töprengésre és az Istennel való 
jákóbi birkózásra stb. vonatkozó passzusát illeti, arra is 
azt kell mondanom, hogy a helyzet teljes nem-, vagy 
félreismeréséből származik. Ha valaki nem ismeri a ma-
gyar kálvinizmus keretén belül a különböző irányú, de 
egyczélú belmissziói, egyházépítő mozgalmakat s azok-
nak különböző, sokszor nagy lelki forrongás és kételyek 
árán és után kialakult hithű és világnézetű modern har-
czosait, akkor kár a szót vesztegetni. 

Írhatnék még a regény naiv theologizálásáról s a 
lehetetlen helyzeteken átvonszolt és összetört pap utolsó 
szavairól s a könyv utolsó mondatáról: „Elvégeztetett, 
de semmi sem tisztáztatott" (csak az író nem tudott 
semmit sem tisztázni, de feketíteni igen), de kár a szót 
vesztegetnem. Szerencsére a közönség jobban ismeri a 
ref. papot tiszta családi életében és kultúrát építő köz-
szolgálatában is, mint az író. Nem is féltjük tőle a stá-
tusunkat. Mert igaza van a „Magyarság" kritikusának, 
hogy „az ilyen rossz regény nem gyalázhat meg senkit 
önmagán kívül, lehetetlen mindenkinek meg nem érezni, 
hogy a mi ennyire művészietlen és idétlen, az igaz sem 
lehet. Az ilyen magatehetetlen „tank"-tói ne féltsük se 



a magyarság, se a kálvinista papság becsületét. Gázolni 
úgy sem gázol el semmit: csak hadd durrogjon, a kinek 
kedves a füle, úgyis befogja. Csak azt a drága, jó pa-
pirost sajnáljuk ebben a szűk világban." 

Még csak egy kéréssel alkalmatlankodom. Ha már 
az író besározott minket (és ez nagyon fáj, mert nem 
szolgáltunk rá). Ön, igen tisztelt Uram, csak maradjon 
meg a Pesti Napló többi munkásaival együtt abban a 
régi hitében, hogy a protestáns parókiák csakugyan 
olyan idilli házak, az áhitat pázsitjai, mint a milyenek-
nek Baksay püspök atyánk írta le őket. (Lám, mi mégis 
csak közelebbi atyafiságban vagyunk Baksayval. Nekünk 
atyánk, Önnek csak „urunkbátyja".) Azt bizonyára feles-
leges is mondanom, hogy azokban a házakban az élet 
és kultúra modern harczosai laknak, a kikben van „élni 
hit, jog és erő" és a kik soha semmit sem szoktak kri-
tika nélkül olvasni, ső$ ha rászolgálnak, az írót is, a 
kritikust is meg tudják és meg merik kritizálni. 

Dixi et salvavi. . . 
Eddig a levél, a melyhez még azt a megjegyzést 

fűzzük, hogy csakugyan az az alak, a kit Móricz a Fák-
lyában („Matolcsy Miklós") bemutat, minden vonásában 
igaztalan, exotikus és hajánál fogva előhúzott. Mi úgy 
tudjuk, hogy sem a „tegnap, sem a ma" kálvinista papi 
típusa nem ilyen és hisszük, hogy a „holnapé" sem 
hordja magán az ő torz vonásait. Megemlítjük még ezzel 
kapcsolatban, hogy, mint már jeleztük, a Vasárnapi Új-
ságban most folyó regényben is („Egy falusi kisasszony 
története") egy minden ízében ellenszenves református 
lelkésszel találkozunk. Uray Sándor debreczeni ref. lel-
kész megszívlelendő szavakban ad kifejezést e feletti 
mély felháborodásunknak a L. E. legutóbbi számában. 
Kezdünk „divatba jönni", — de, úgy látszik, nincs kö-
szönet benne ! Résen legyünk ! 

A „Református Sajtó". Épen a sajtószabadság nagy 
emlékünnepén jelent meg a Református Sajtóegyesület 
orgánumának első száma. Nagyjelentőségű dolog ez. A mi 
nyomdánkból kelt szárnyra és megy szét 20,000 pél-
dányban propagálni szélesebb körben az eszmét, a mely-
nek érdekében lapunk hasábjain agitáltunk. Legyen jobb 
és dicsőbb jövő előhírnöke és hathatós tényezője ez a 
lap, igazi zászló mindazok egyesítésére, a kik az eddig 
oly elhanyagolt mezőn új virulásért imádkoznak és dol-
goznak ! 

Rövid emlékezés a nagy reformáczió négyszáz-
éves évfordulója alkalmából czím alatt adta ki a pa-
rókhiális könyvtárbizottság Forgács Gyula péczeli lelkész 
füzetét, a mely a reformáczió történetét ismerteti a nép 
széles rétegei számára. A füzet nyomdatechnikai és egyéb 
akadályok miatt csak most jelent meg s most küldi szét 
a konventi iroda valamennyi lelkészi hivatalnak. A füzet 
25,000 példányban jelent meg abban a feltevésben, hogy 
minden száz református lélek közül fog annak egy-egy 
vevője akadni. A füzet ára egy korona s a tiszta jöve-
delem teljes összegében a hadbavonult református kato-
nák hazafias és vallásos olvasmányaira fog fordíttatni. 

EGYHÁZ, 
Kitüntetés. A király korláti Bernát István dr.-nak, 

a Magyar Gazdaszövetség igazgatójának a szocziális és 
szövetkezeti ügy, valamint a mezőgazdaság terén szer-
zett kiváló érdemei elismeréséül a Ferencz József-rend 
középkeresztjét a csillaggal adományozta. Ezt a hírt ol-
vastuk a hivatalos lapban és mondanunk sem kell, mily 
nagy öröm töltött el minket Szövetségünk egyik ala-
pító-tagjának, világi elnökének és egyházunk hű és min-
den nemes szolgálatra kész tagjának ez a jól megérde-
melt kitüntetése. Itt e helyen is kifejezzük szívből jövő 
jó kívánatunkat: legyen továbbra is áldás a köz és egy-
házunk érdekében végzett jó munkáján F 

Lemondás. Eperjesi Scholtz Gusztáv, a bányai ev. 
egyházkerület püspöke 12 évi püspöki és 52 évi lelki-
pásztori áldásos szolgálat után lemondott. Lemondásában 
hivatkozik 76 éves korára, a családjában előfordult halál-
esetek (neje és leánya halt meg) által is megrendített 
egészségi állapotára. Scholtz Gusztáv már ezelőtt két 
éwel, lelkészi szolgálatának 50 éves jubileuma alkalmá- • 
val, nyugalomba akart vonulni és csak a háborúra való 
tekintettel maradt meg hivatalában. A lemondást elfogadó 
és a püspökválasztásra szükséges intézkedéseket elren-
delő kerületi közgyűlés április hó végén lesz. 

A debreczeni theol. tanárok fegyelmi felelőssége 
az egyházzal szemben. Ez a kérdés a Zoványi-esettel 
kapcsolatban merült fel s miután a Debreczeni Protestáns 
Lap erre meglepően veszedelmes valaszt adott, kénytelen 
volt megszólalni dr. Benedek Zsolt konventi tanácsos is, 
hogy a száraz ügyvédi szőrszálhasogatással szemben rá-
mutasson az egyetlen helyes és igazi református egyház-
jogi álláspontra, tiltakozván e tétel propagálása és fel-
használása ellen. Mert mit állít Kun Béla, a D. P. L. 
főszerkesztője? Azt, hogy a jelenleg érvényben levő egy-
házi törvényünk szerint a debreczeni the^l. tanárok mint 
lelkészek felett az egyházi hatóságok fegyelmi joggal nem 
bírnak, tehát azokat az egyház semmiféle tanításért fele-
lősségre nem vonhatja. Nagyon sajnáljuk, hogy dr. Bene-
dek Zsolt hatalmas és igazán gazdag egyházi érzéktől 
duzzadó czikkét a nagy papirszükség miatt teljes egé-
szében nem közölhetjük, de hadd következzék itt a czikk 
befejezése, lapunk olvasóinak gyönyörűségére s főleg a 
tiszántúli papság ébresztésére és figyelmeztetésére is. — 
Mi — írja dr. Benedek Zsolt — . . . azt a nézetet valljuk, 
hogy a hittudományi kar tanárának a tanári katedrán 
végzett munkája par excellence egyházi és vallási tény-
kedés, melyre az egyház felügyelő, ellenőrző hatásköre 
kiterjed. Hogy mennyire egyházi ós vallási ténykedés a 
hittanári munka, semmi sem bizonyítja jobban, mint an-
nak kikötése, hogy e tanári munkát még az állami egye-
temen is csak lelkészek végezhetik. Micsoda belső és 
kiegyenlíthetetlen ellenmondás van egyébként abban, 
hogy az egyetemi tanárnak valamely falusi gyülekezet 
papi szószékéről egyetlen egyszer kiejtett szavára irgal-
matlanul lecsaphat az egyházi igazságszolgáltatás sújtó 
keze, de a tanári katedra évtizedeken át is büntetlen-
séget biztosító aziluma lehet esetleg egész papi nemze-
dékeket megrontó egyház- és vallásellenes tanításoknak. 
Az egyház ne n akarhatott segédkezet nyújtani ilyen ab-
szolút védelmet nyújtó menedékhelyek felállítására s a 
tudományos kutatás szabadságának és az egyetemi tan-
szabadságnak tévesen értelmezett eszméi miatt nem mond-
hat le legkardinálisabb eszméinek megoltalmazásáról. 
Államellenes tanok hirdetését az állam, egyház- és val-
lásellenes tanok hirdetését az egyház nem tűrheti meg. 



sehol, sem a papi, sem a tanári szószéken. Én tehát 
őszinte sajnálatomra nem oszthatom a D. P. L.-nak azt 
a következményeiben veszedelmes felfogását, hogy a re-
formátus egyháznak semmi köze sincs a debreczeni m. 
kir. tudományegyetem hittudományi kara tanári működé-
séhe/, annak irányához és szelleméhez s a magam cse-
kély erejével mindig azon leszek, hogy megakadályozzam 
azt, hogy a debreczeni állami egyetem hittudományi karát 
egyházunktól fokozatosan eltávolító, a két intézmény közé 
éket verő eme tétel egyházi köztudatunkban gyökeret 
verjen." 

A kecskeméti ref. egyház t'ögondnoka. A kecs-
keméti ref. egyház szótöbbséggel Burdács Rezső kir. 
v. járásbírót választotta meg főgondnokául. Nem tudjuk, 
miért távozott elődje, a köztiszteletben álló Győrfíy Ba-
lázs egyházkerületi tanácsbíró, a ki három évtizeden át 
volt világi vezetője az egyháznak, de nem mulaszthatjuk 
el e helyen is a megemlékezést az ő buzgó és minden 
áldozatra kész szolgálatáról, a melyet Mészáros János 
oldalán hosszú éveken* át oly buzgón teljesített. Érde 
mei elismeréséül örökös tiszteletbeli főgondnokká vá* 
lasztották. A kecskeméti egyházban a közel jövőben 
nagyjelentőségű változások lesznek. Május 20-án foglal-
ják el az új lelkészek állásukat, hisszük, hogy már szep-
temberben megnyílik majd ottani leányárvaházunk és 
internátusunk, hisszük, hogy lesz ott nemsokára kerületi 
tanífcónőképző-intézetüiik. Egyetemes érdek, hogy az egy-
ház főgondnokának munkája a közös nagy czélok érde-
kében is sikeres és megértő támogatással kísért legyen. 

„Kiilön utakon." Ilyen czímen adott kifejezést az 
„Evangélikus Őrálló" vezérczikkírója a feletti fájdalmas 
megütközésének, hogy mi, reformátusok külön egyetemet, 
nyomdát, sajtóegyesületet stb. létesítettünk Szóval, hogy 
a „viribus unitis"-ról megfeledkezve, evangélikus tesivé-
reinkét fel sem szólítottuk több intézmény létesítése al-
kalmával a csatlakozásra. — Lapunk hasábjain már több 
ízben adtunk kifejezést azon véleményünknek, a mely 
evangélikus testvéreink között is sokakéval megegyező, 
hogy az eddigi tapasztalatok szerint is jobb mindkettőnkre 
nézve, ha egyéniségünkből folyó határozott jellegű életet 
élünk és annak körében és feltételei szerint fejtjük ki 
erőinket. Mert úgy hisszük, hogy így a kölcsönös támo-
gatás, figyelmes, testvéries érdeklődés jobban biztosítható 
és így kerülhetjük el legbiztosabban a könnyen beáll-
ható súrlódásokat, érzékenvkedést és így tovább. íme, 
hogy csak egy példát hozzunk fel, mi a magunk ré-
széről egy szót sem szóltunk az ellen, hogy megalakult 
az „Evangélikus Diákszövetség", holott már van egy 
más, közös és szép munkát teljesítő diákszövetségünk. 

Nyugdíjazott lelkészek háborús segélye. Az Or-
szágos Hadigondozó-Hivatal a konventi elnökség kezde-
ményezésére 57 nyugalmazott lelkész részére egyenkint 
300—300 K háborús segélyt engedélyezett. Ezek a duna-
melléki egyházkerületből: Fejes Sándor, Kiss József. 
Kulcsár Sándor, Morvay Ferencz; a dunántúli egyház-
kerületből : Barla Károly, Jakab Pál, Fejérváry Gyula, 
Medgyaszay Gy. Vincze, Pólya Lajos; a tiszáninneni 
egyházkerületből: Hubay József, Hubay Lajos, Kádár 
János, Kovács Mihály, Láng Károly, Tóth János Elek ; 
tiszántúli egyházkerületből: Bary Sándor, Bácsy Gyula, 
Béltekv Lajos, Bugyi Mihály, Czövek János, Darcsy Ber-
talan, Egeressey Tmre, Erdélyi Imre, Ethey Ferencz, Fe-
kete József, Görömbei István, Győry László, Kézy Pál,-
Kormány Bertalan, Koroknay István. Kovács Zsigmond, 
Nagy Endre, Nyiri István, Simon Elek, Szabó László, 
Széles Pál, Turóczy Gyula, Vadon Miklós; az erdélyi 
egyházkerületből: Albert Sándor, Antal Domokos, Asza-

lós György, Bedő Károly, Földes György, Gyárfás Al-
bert, Herepei Gergely, B. Józsa Gyula, Józsa Sándor, 
Juhász György, Lőrinczy Gábor, Menyhárt András, Pap 
István, Pócsik János, Ravasz János, Sós Károly, Szabó 
Jenő. Ujváry István, Veres Zsigmond. A segélyeket az 
egyházkerületi pénztárak fizetik ki. 

Adományok. A bácskossutfalvai ref. egyház a ref. 
sajtóalapra 27 80 K-t, a vakok bibliájára 12 K-t, a kecs-
keméti árvaházra 25 K-t, Kálmán János Örkényi ref. 
lelkész a vakok bibliájára 10 K-t küldött. Erre a czélra 
adakoztak még: Vargha G.yuláué útján: Soniodi Ilonka 
Úszód 5, Csernak Anna Nyáregyháza 2, Tóth Juliska 
Vácz 2, Csákány Sándorné Vácz 1 K. Lapunk czéljára 
Biróy Béláné, bilkei Pap Sárika, Szekszárd 50 K-t küldött. 

ISKOLA. 
A budapesti ref. theol. akadémia Kálvin János-

Köre f. hó 14-én a theol. akadémia dísztermében szép 
hazafias ünnepélyt tartott a következő programmal: Him-
nusz. Énekelte a közönség. Ünnepi beszédet mondott dr. 
Pruzsinszky Pál igazgató. Tárogatón kuruczdalokat ját-
szott Györkös Kázmér műegyetemi hallgató. Talpra ma-
gyar! Szavalta Bakó László ref. theologus. Dalegyveleg. 
Előadta a Theologiai Énekkar. Melodráma. Álom a sá-
torban. irta Gyóni Géza, zenéjét szerzette Árokháty Béla. 
Előadta Marton Imre ref. theologus. Árokháty Béla: a) 
Menekülők imája (Muraközy Gyula verse), b) Márcziusi 
dalok. Énekelte Kovács Margit. Szózat, Énekelte a közön-
ség. A vak katonák bibliájára a perselyben 112 K folyt be. 

A budapesii t'elsö kereskedelmi iskolák tantes-
tületei dr. György János indítványára elhatározták, hogy 
beadványt intéznek a városhoz, a melyben kérik, hogy 
ezekben az iskolákban a felekezeti oktatást szüntesse 
meg és e helyett a társadalmi erkölcstannak tanítását 
vezesse be heti hét órával. Az ügyre még visszatérünk. 

A dr. Szóts Farkas alapítványra érkezett újabb 
adományok : Dézsi Mihály 10, Vadon Béla 20, dr. Kőrös 
Endre 20, Benedek Antal 10, Kálmán János 20, Hamar 
István 20, összesen 100 K. A már nyugtázott 5558 K-val 
együtt 5658 K. Hálás köszönettel nyugtázza az ifjúság 
nevében : Csekey Sándor theol. szénior. 

EGYESÜLET. 
A Nagypénteki Református Társaság is jubilál. 

Most nagypéntek ünnepén lesz 25 esztei deje, hogy a 
Nagypénteki Református Társaság megalakult. A Társa-
ság ez emlékezetes alkalomból kifolyólag megfelelő év-
könyvet óhajtott közrebocsátani, de a mostani viszonyok 
miatt ez nagy összeget vett volna el attól az intézmény-
től, a mely alapítása óta oly áldásos működést teljesít. 
A Társaság nevében Haypál Benő elnök és Takács 
László gondnok e helyett meleg hangú felhívást bocsá-
tott ki a budaörsi Gyermekotthon érdekéber, a hol most 
is 60 gyermek, köztük sok hadiárva, részesül ellátásban 
és szeretetteljes, gondos nevelésben. Elképzelhető, mit 
jelent ez a mostani nehéz időben ! Mi is kérjük lapunk 
olvasóit és különösen lelkésztársainkat, emlékezzenek 
meg ebben az esztendőben, Nagypéntek ünnepén két-
szeres szeretettel erről az áldásos intézményről. Legyünk 
rajta, hogy a nagypénteki perselypénzek, gyűjtések, ado-
mányok minden gyülekezetből beérkezzenek erre a nemes 
czélra. A budapesti összes nagypénteki istentiszteletein-
ken buzgó nők végzik most is a gyűjtést. Más nagyobb 
gyülekezetekben is meg kellene ezt tenni. A Társaság 



jubiláris közgyűlése a budai Szilágyi Dezső-téri temp-
lomban április 5-én d. u. 4 órakor lesz. A közgyűlést 
hálaadó istentisztelet előzi meg. 

A Katholikus Népszövetség 10 éves jubileumi 
közgyűlését márczius 11-én tartotta a régi Országház 
termében. A Szövetség az elmúlt 10 év alatt, mint ezt 
az ünnepi szónokok is mind hangoztatták, jelentős, nagy 
eredményű munkát végzett a katholikus hívők szervezése 
körül, de mindnyájan reámutattak arra, hogy mindaz, a 
mi eddig történt, csak kiinduló pontja a sokkal nehezebb 
jövendőnek. — Világos, hogy nekünk is indulnunk kell 
ós ki kell emelnünk egyházunk érdekében országos nagy 
akczióval azt a nagy erőt, a mely a mi népünk körében 
most oly tétlenül szunnyad vagy tőlünk idegen törekvé-
sek szabad zsákmányául szolgál. 

Kiegészítés. A Lórántffy Zsuzsánna-Egyesület ju-
bileumáról írt ismertetéshez némi kiegészítés tartozik. 
Dr. SzÓts Farkas nem emlékezett meg' ez egylet néhány 
régi munkásáról: Odescalchi herczegnéről, dr. Vargha 
Gyulánéról, Dessewffy Emmáról, kiknek lelkes buzgól-
kodása nélkül az egyesület nem érhetett volna el ilyen 
nagy erkölcsi és anyagi eredményeket. De respektálom 
a „helyhiányt" s így nem terjeszkedem ki az ő érde-
meikre; az élők várhatnak, csupán egy halottról nem 
feledkezhetünk meg, dr. Szőts és dr. Szabó nagytehet-
ségű tanítványáról: Gergely Antalról. Mert ő végzett 
theologus kora óta állandóan szívvel-lélekkel működött 
a Lórántffyban, mikor Budapesten tartózkodott, sőt, mivel 
különösen Szabó igen nagyarányú evangéliumi munkás-
ságot fejtett ki és ideje sokfelé le volt foglalva, sokszor 
prédikált helyette és 1897-ben már olyan jegyzőféléje 
is volt az egyesületnek. Es nem Szabó kilépése után 
„biztosította intézményesen" a fiatal lelkészek közremű-
ködését misszionáriusi állás szervezésével, hanem ezt az 
állást egyenesen Gergely nagy értékű munkásságának 
megtarthatásáért állította be az egyesületbe a vezetőség* 
s nem is a pénztár terhére, hanem néhány buzgó elő-
kelő hölgy adakozása (Gergelyért) tette ezt lehetővé. 
Szabó megválásakor Sörös Béla volt a misszionárius 
(1902-ben), mikor Gergely már mezőtúri pap volt. Mind-
ezeket, ha emlékezetem csalóka lenne, az 1897—1902-iki 
évkönyvek hitelesen bizonyítják. Orth Ambrusné. 

Prot. Irodalmi estélyt rendezett a Debreczeni 
Prot. Irodalmi Kör Mátészalkán.* A megnyitó beszédet 
dr. Lencz Géza egy. tanár, az ünnepi beszédet Kiss 
Ferencz egy. tanár, a záróbeszédet dr. Baltazár Dezső 
püspök mondta. Ének- és zeneszámok, szavalatok voltak 
még a gazdag műsoron. 

GYÁSZROVAT. 
Szentkirályi Károly, előbb kólyi, majd garbolczi 

lelkész 44 éves korában meghalt. 
Berényi János, a zilahi ref. Wesselényi-kollégium 

ny. igazgató-tanára életének 63-ik évében meghalt. 
Gergely Lajos, a radnótfái ref. egyház 50 éven 

át volt lelkésze jobblétre szenderült. 
Fülöp József, a tahitótfalui ref. egyház 51 éven 

át volt tanítója, Fülöp József körmendi ref. lelkész édes 
atyja, 81 éves korában elhunyt. 

Kund Sámuel répczelaki ev. lelkész életének 81-ik, 
buzgó lelkészi szolgálatának 58-ik évében a szombathelyi 
Fehér-Kereszt-Egylet kórházában elhunyt. A megboldogult 
41 éven át volt a közép-váczi egyházmegye esperese. 
Holttestét hazaszállították és hálás hívei körében helyez-
ték nyugalomra. 

Nyéki Zeke Ida, pécsi kincstári postakezelőnő, 
néhai Zeke Lajos siklósi ref. lelkész leánya, hosszas 
szenvedés után f. hó 8-án Pécsett elhunyt. 

G.yásziinnepély. Az oláhok soha el nem felejthető 
gaz betörésük alkalmával 51 református embert, több-
nyire 60 éven felülieket hurczoltak el Kézdivásárhelyről 
túszok gyanánt. Az 51 közül 31 halt meg a szomorú 
rabságban kiállott nélkülözések és szenvedések folytán. 
Az egyház a mult hóban kegyeletes gyászünnepélyt tar-
tott az elhunyt mártírok emlékére. A gyászjelentésben 
adott névsor elején van az egyház volt főgondnokának 
és sokáig tiszteletbeli presbiterének, Báti Lászlónak neve, 
a ki 77 éves volt! Az elhurczolt öreg emberek legna-
gyobb része iparos és kereskedő volt. A szomorú névsor 
végén van U. Zayzon Lázár ügyvéd neve, a ki 75 éves 
volt. Az egyház az idegen földben pihenő mártírok em-
lékére alapítványt létesít. 

Felelős szerkesztő : B. ,Pap Is tván. 

• Pályázat. 
A gyönki államilag segélyezett ref. négy osztályú 

gimnáziumban a nm. vallás- és közoktatásügyi ni. kir. 
miniszter úr kinevezése alá eső tanári állás, mellyel a 
latin-magyar nyelv tanítása jár, kerül betöltésre. 

Ezen állásra a latin és magyar nyelvből képesített 
református vallású tanárok és okleveles tanárjelöltek 
pályázhatnak. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, családi állapo-
tukat, végzett tanulmányaikat, képesítésüket, katonaköte-
lezettségüket és esetleges eddigi szolgálatukat, igazoló 
okmányukkal felszerelt és a nm. vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter úrhoz czímzett kérvényüket a gyönki 
református algimnáziumi igazgatóságának nyújtsák be. 

A rendes tanári javadalmazás 2400 K törzsfizetés, 
mely a gyönki ref. gimnáziumban 2800 K, 3200 K-ra 
emelkedik, öt 203 K-ás ötödéves korpótlék, továbbá a 
törzsfizetés és állami fizetéskiegészítés összegének ne-
gyedrésze lakáspénz. 

A kinevezett rendes tanár jogos és köteles tagja 
az országos tanári nyugdíjintézetnek, állását kinevezés 
után azonnal tartozik elfoglalni. 

Gyönk, 1918 márczius 10. 
A fenntartó testület megbízásából: 
Ádám József, gimn. igazgató. 

HIRDETÉSEK. 



TEXAS KÉZIDARÁLÚ 
A TEXAS gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 4 2 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 
i / i d á i v QflMfinR CZÉGNÉL BÜDAPEST<Vl" IVInflLi oflNUUn FELSŐ ERDÚSOR-ÜTCZA 6 , 

I f j ú s á g i s z í n j á t é k o k . 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven írt, hatásos alkalmi színdarabok : Márczius 
15, Á szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Talpra magyar! A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója. Az epész sorozat 
(15 színdarab) 12'50, tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bér-
mentes, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi: 

Pásztor József Budapest L, 
Fehérvári-út 35. szám 

Új RönyveR. 
Bitay Béla: A mennyek országa titkairól . . . K 21— 
Boehmer H.: Luther im Lichte der neueren Eor-

schung M 430 
Below G.: Die Ursachen der Reformation . . . M (>•— 
Czakó AmbPÓ : A protestántizmus szelleme . . K 8 — 
Daxer G.: Die Auferstehnng . M 120 
Fiebig P a u l : Weltanschauungsfragen 2. Aufl. . M — 90 
Frenssen Gustav : Die Briider. Eine Erzahlung M 5"— 
Goltz Ed.: Grundfragen der prakt. Theologie . M 6 — 
Gunkel H e r m a n n : Die Propheten M 2'— 
Grimm E.: Die Ethik Jesu M (» — 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. Reformatoren . M —'50 
Miehaelis Ottó : Protestantisches M&rtyrerbuoh . M B.— 
Nagy Lajos : Felek és prófécziák K 2 40 
Nieberga l l : Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . . M 3 40 

kötve . . M 420 
Podmaniezky Pál báró: A keresztyén istenlisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve K 1"50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . K 150 
Ráez Ká lmán : Miért is vagyok én keresztyén . K <»•— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések K 12*— 
Scliriften d. Neuen Testaments . 8 félkötetben fűzve M 18 — 

4 kötetben kötve M 25 20 
Sebestyén J e n ő : Nietzsche és Kálvin. Etikai 

tanulmány K 3 — 
„Theologiai Szaklap és Könyvújság" megjelenik havonta. Előfizetési ára 
egy évre 16 K, xsegédlelkészeknek és theologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kaphatók: 

Scholtz Testvérek S L 
Budapest, IX., Ferencz-Körút 19-21 

K o n f i r m á c z i ó k r a 
I Konfirmáczióra előkészítő káté refor-

mátus növendékek számára. Irta: 
Szoboszlai Papp István közrebocsá-
totta: Révész Bálint. Átdojgozta: S. 
Szabó József 64. kiadás. Ara 80 fill. 
A nagytiszt, lelkész uraknak 10% 
engedményt adunk. 

Konfirmácziói emléklapok díszes keret-
ben megfelelő szöveggel, fekete nyo-
mással 1 drb 12 fill., 100 drb 11 K. 

Ugyanez, kék nyomással 1 drb 16 fill., 
100 drb 15 K. 

Mennyország kapuja. Imádságok kon-
firmált fiúk és leányok számára. Dí-
szes kötésben 2'40 K. Nagyobb ren-
delésnél 10% engedmény. 

Finomabb kötésekben nagy választék. 
Kívánatra külön árjegyzékkel és leírás-

sal szolgálhatunk. 

Kaphatók Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi H a K v o r 7 A t i 
könyvkiadóhivatalában W C ü r C l A e n 

I 
Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

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

HANGYA 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

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

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1700 
szövetkezet tartozik 80 mil l ió korona 
évi árúforgalommal . 



H A R M O N I U M O K 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyárt má-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekműveket bocsátja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fiVvós hangszerekben. 

STOWASSER 
csász. és Királyi udvari szállító, a 
javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert kiváló 
minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. TanerőKneK Ked-
vezmény. Árjegyzék a kívánt hangszerről ingyen küldetik: 
Legrégibb czég. Alapíttatott 1770 

GAZDAK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, balesel, 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 ránvban készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok . . , 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede-

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 

2.550,400 — K 
6.753,519-68 K 

9.054,092-46 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kiűzetett tűzkárokban több mint 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban több mint 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett é le tkárokban több mint 

Biztosított érték tűzben 1916. évben 
több mint 

Biztosított érték jégben 1916. évben 
több mint 

Életüzlet állománya több mint . . 

18.358,012-14 K 

20.000,000-— K 

10.000,000-— K 

1.000,000-— K 

1200.000,000-— K 

95.000,000"— K 
21.000,000 - K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
Országos Közp. Sególyző Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosí tási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Újdonságok! 
Mit köszönhetünk a reformáczió 
nak ? írta Szalay Mihály . K —.40 
A Nő. Hivatása, helyzete a múltban 
és korunkban. írta G-vurátz Ferencz 

K 4 . -
A világháború emlékére. Egyházi be-
szédek. írta Bay József . . K 250 
Mózes vagy Jézus ? írta Szeberényi 
Lajos Zs K 1.50 
A reformáczió neveléstörténeti je-
lentősége. írtab. Podnianiczky P. K s2.— 
Ó seregeknek Istene! Háborús be 
szédek és imák. írta Szombati Szabó 
István K 3.50 
Absólon. Tragédia öt fölvonásban. írta 
Jánosi Zoltán K 6.— 

Ismét kapható: 
A mi hitünk és prédikálásunk. Egy-
házi beszédek. írta Vásárhelyi Zsig-
mond . K 5.— 
Portóra 10% felárt kérek. 

könyvkiadó-
hivatalában Kókai Lajos 

Budapest, Kamermayer Károly-u. 1. 

I f j ú s á g i K ö n y v e f e ! 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. 

írta Sántha Károly. Ára vászonkötésben . . . K ti.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászon-

kötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel. . K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel . K 3.30 
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A HÚSVÉTI HALÁL. 
A halál mindig beleszólt az életbe, sőt — azt mond-

ják sokan — csakis ő szólt bele. Mint Isten teljhatalmú 
küldötte, igazgatta az emberiség lelkét. Az első épületet, 
az első mély gondolatot, az első és utolsó fájdalmat ő 
teremtette meg. Sőt — úgy látszik — minden fájdalom 
is valamennyire testvére a halálnak. Az ember futni akart 
a haláltól, dolgozni kezdett és csodálatos találmányokon 
törte a fejét; meg akarta magyarázni a halált és izzó 
fényű szép gondolatokat talált önleike mélységein, ki 
akart békülni a halállal és imádkozni kezdett. Az em-
beriség nagy lelkei, hívői, bölcsei, költői mintha egy lát-
hatatlan orkeszterben játszanák az emberi nagyság és 
kicsiség szimfóniáját, de ennek a roppant hangszerelési! 
zenekarnak a halál a karmestere. És az a bölcsesség, 
az a vallás az igazi, mely belelát ennek a sötétszemű 
karmesternek a partitúrájába, azaz: mely értelmét adja 
a halálnak. 

Micsoda felséges felelet a húsvéti halál minden 
bezárkózott, sápadt kétségbeesésre ! . . . Úgy képzelném 
el akkor este a tanítványokat, hogy egy magas, rideg 
falú szobában ültek. Tavaszi eső verte a sötét ablak 
deszkáját, mintha láthatlan kéz dobott volna rajta. És a, 
hideg falakon óriási emberárnyak remegtek ós egymást 
kérdezték: Csakugyan feltámadt? ü e hát miért halt 
meg? És mi lesz most? És a bezárt ajtók mereven őrt 
állva, hallgatóztak: zeg-zúgos utczákon nem koppan-e 
fegyveresek lépése értünk ? . . . És a siket csönd fél-
szeme a mécs, ijedten lobbant föl. Ott állt — ő, a Mes-
ter. Hirtelen, nesztelen jött és besugározta a lelkeket 
és a nagy remegő árnyékok megrettenve sápadtak el. 
A mit a feltámadt Jézus mondott, az volt a halál üze-
nete az életnek és ettől fogva a keresztyén embernek 
csak ezt mondhatja minden halál és minden fakereszt: 
Békesség néktek! 

A halál, a mikor visszajő hozzánk, életté lesz; 
mert húsvéti halál, mert mögötte isteni terveket érzünk, 
melyekben megnyugodhatunk. Most már tudjuk, hogy 

ez a szigorú karmester nem maga írta a zenét, a mi 
dirigál, ő is csak eszköze egy magasabb művészi gon-
dolatnak, mint a hogy a mi lelkünk, akár szomorú oboa, 
akár ujjongó hegedű — isteni gondolatnak a közvetítője, 
így nézzünk a halottainkra: legyen húsvéti halál az 
Övék, nem értelmetlen, leverő, tompa elmúlás, hanem 
kibékítő — bár fájdalmas —, jövőért való áldozat. 

„Amiképpen engem küldött az Atya, én is a 
képpen küldlek titeket, — mondja Jézus, a halálból 
kiemelkedő Élet, — küldlek titeket." Minden más böl-
csesség és más hit úgy áll a halál előtt, minc a Gorgo 
fejével szemben a rémült görögök: szoborrá válik előtte 
és ez minden bölcsességnek a legnagyobb eredménye: 
hogy hideggé, közönyössé lesz az elmúlással szemben, 
helybelileg érzékteleníti a szívünket, mikor a halál éles 
kése belevág. Félnek tőle és futnak előle, de szemtől 
szembe legtöbb védekezésük, hogy kőszoborrá válnak. 

A keresztyénségben a halál diadalmas, életre paran-
csoló erő, minden sírkő Mózes sziklája, a hogy a hitünk 
hozzáér, új reményeknek, új lelkesedésnek forrása bugy-
gyan ki belőle. Küldtelek titeket! — mondja Jézus, 
mondja a húsvéti halál, — én megírtam a levelet az 
emberiségnek, a véremmel írtam, ti fogjátok felolvasni. 
Én megadtam minden anyagot az Isten országának, en-
nek a felépítendő templomnak: tornyára a betlehemi 
csillagot, alapjául a síromat, szegeletkövéül önmagamat, 
Összetartó habarcsául a véremet, oszlopári a kereszt-
fámat, — küldelek titeket, hogy építsétek föl! Küldelek 
titeket pünkösdök és arénák felé, az én halálom, áldo-
zatos halálom parancsol bele titeket az élet nagy építő 
munkájába. 

Soha sehol semmi nem volt szentebb, erőteljesebb 
parancs, mint a húsvéti halál. És ezzel a húsvéti lélek-
kel, keresztyéni hittel nézzünk bele a jövendőbe; új 
világok építése napján. Ha Jézus sírjáról nézünk szót, 
minden tizennyolczéves diáknak, minden sírban álmodó 
szántóvetőnek és minden elesett infanteristáíiak halála 
—- parancs nekünk az életre. Talán nem tudták, nem 
is akarták, de valamennyi húsvét mégis van az ő elmú-

Adakozzunk a református sajtóalapra 1 



lásokban. Ök tartják vállukon a jövendőt, mint a Karia-
tidok Zeus templomát. És ránk parancsolnak egy ma-
gasabbb és szebb életet. 0 helyettük nekünk kell élni. 
Az életünk minden percze drága: az ő el nem mondott 
imáikat nekünk kell elimádkozni, az ő összetörött szívük 
melegségét nekünk kell megéreztetni a világgal, az ő 
örökre elbénult izmaikkal nekünk kell dolgozni és építeni. 
Az ő haláluk tette igazán széppé, naggyá, hatalmassá 
az életünket. Bezárt szobáinkban ők is meglátogatnak 
bennünket; parancsoló, komoly tekintettel; új hitnek, új 
erőnek szavával. Mert a halál mindig beleszól az életbe, 
de csak a húsvéti halál tud adni annak hitet, lelkesedést 
és örömet. 

Muraközy Gyula. 

ADMINISZTRÁCZIÓ ÉS BELMISSZIÓ. 

Az új korszellem, mely a háború után rövidesen 
átveszi az uralmat a régitől, két dolgot feltétlenül meg 
fog követelni a mi egyházunktól is, mint minden szellemi 
mozgalomtól: 1. hogy eszközeiben, szervezetében és 
módszerében gyökeresen modernizálódjék; 2. hogy olyan 
munkát végezzen, a mire szükség van, a mit a modern 
társadalom sem nélkülözhet, a mely tényleges emberi 
hiányérzeten alapszik, valóságos szükséget tölt be. Ez a 
két követelés — a theologiai nomenclatura nyelvére for-
dítva — az egyház adminisztratív és belmissziói tevé-
kenységére vonatkozik. A jövőben az az egyház lesz a 
leghatalmasabb — nem lélekszám, hanem befolyás, je-
lentőség, fajsúly tekintetében —, a melyik úgy az ad-
minisztratív (szervezeti), mint belmissziói munka terén a 
legnagyobb teljesítőképességet mutatja fel s ezt a két 
munkaágat egymással teljes összhangban tartva, köl-
csönösen egyiket a másik támaszává, erőforrásává teszi. 

Ha egyházunk mai munkáját vizsgáljuk, azt látjuk, 
hogy a hatalmas méretekben kifejlődő adminisztráczió, 
mely természeténél fogva arra volna hivatva, hogy a bei-
misszió istápja legyen, a belmisszió rovására növekszik. 
Nézzük csak azt a testületet, mely az egyházközségek 
legközvetlenebb egyesülése s így azokkal, a gyülekezeti 
élettel legszorosabb kontaktusban áll: az egyházmegyét. 
Ha a kerület vagy a konvent túlnyomóan vagy kizárólag 
adminisztráczióval foglalkozik: ezt még valahogy meg 
lehet érteni és meg lehet benne nyugodni egy időre, 
mert mind a kettő nagyon messze áll már az egyes gyü-
lekezetektől s ebből a távolságból a gyülekezeti élet 
finomabb nüánszai eltűnnek, csak a durvább, kiáltóbb 
és nagyobb szabású jelenségek láthatók. Talán még 
nincs itt — bár már útban van — az idő, mikor a gyü-
lekezeti belmisszió kérdései, szükségei, veszedelmei olyan 
hatalmasakká nőnek, hogy a kerület is kénytelen lesz 
velük úgy foglalkozni, mint elsőrendű feladatokkal. Azon-
ban bizonyos, hogy az egyházmegyén más a helyzet, 
így a pesti egyházmegye közgyűlését alkotó képviselők fele 
(legalább!) olyan gyülekezeteket képvisel, melyekben 
erőteljes belmissziói munka folyik. De azért ha átvizs-

gáljuk egy közgyűlés programmját, vagy végignézzük 
magát a gyűlést, az egymásra halmozott adminisztratív 
intézkedések tömege között, alig találunk néhányat, mely 
tényleg, lényegileg a belmisszióra vonatkoznék. Ha az egy-
házmegye szerveit nézzük, ugyanez a helyzet. Az espe-
res minden idejére, minden energiájára és figyelmére 
igényt tart az egyház szervezetének gondozása, jó kar-
ban tartása. A legönfeláldozóbb buzgóság mellett sem 
sikerül — mint láthatjuk — időt és gondot fordítani az 
egyházközségek specziálisan lelki természetű ügyeire. 
Az egyházlátogatások az első percztől az utolsóig, az 
esperesi átiratok, az első betűtől az utolsóig a fabrica 
ecclesiae szolgálatában állanak és kell, hogy álljanak. 
A belmissziói előadó pedig, a kinek tulajdon kép eni 
munkakörét az képezné, a mi nem adminisztráczió, ha-
nem belmisszió, határozott, elébe tűzött munkaprogramul 
és a munkaeszközök, a működési tér hiánya miatt las-
sanként szürke statisztikussá válik. A hitoktatás és álta-
lában a nevelésügy felügyelőinek feladata úgy is súlyos 
és számolni kell azzal, hogy évről évre súlyosabb lesz 
s így őket sem lehet más munkára felhasználni. Úgy 
látszik, az egyházmegye minden erejét felemészti maga 
az adminisztráczió annyira, hogy a belmisszió az egyes 
lelkészek privátügye marad, mint eddig volt. 

Pedig eg}diázunk jövőjére nagyobb veszedelmet el 
sem tudnék képzelni, mintha ez a hazug tétel, hogy a 
belmisszió a lelkészek, illetve a gyülekezetek magánügye, 
lassanként legyőzné azt az igazságot, hogy a belmisszió 
az egyház legsajátabb közügye. Hogy melyik álláspont 
érvényesül, az az egész országra nézve jórészt attól 
függ, hogy a pesti egyházmegye — az az egyházmegye, 
mely az egész országban a vezető helyen áll a gyüleke-
zeti belmisszió szempontjából — melyik felfogással azo-
nosítja magát. Azonosodás alatt nem elvi hozzájárulást 
értek, hanem gyakorlati megvalósítást. Ebben a kérdés-
ben a döntés, a határozott állásfoglalás lélektani pilla-
nata, nézetünk szerint, elérkezett. Ha egyházmegyénk már 
a legközelebbi közgyűlések egyikén nem tesz valamit 
abban az irányban, hogy a kötelékébe tartozó gyüleke-
zetekben meglévő és alakuló belmissziói munkákat a saját 
felügyelete, segítség és irányítása alá szervezze s így 
gyakorlatilag a saját ügyének deklarálja, akkor azzal a 
felfogással azonosította magát, a mit az imént hazug 
tételnek neveztünk és a mi kezdettől fogva melegágya 
volt a szétbomlásnak, az ekklesiolák keletkezésének. 

Ha megfigyeljük azokat a lélekébresztő munkákat, 
melyek egyházmegyénk gyülekezeteiben folynak, úgy 
találjuk, hogy egyik-másik — a hivatalos egyháztól 
többé-kevésbbó független — egyesület nevében helyen-
ként a lelkész nélkül, sőt a lelkész ellenére dolgoznak, 
vagy úgy szerepelnek, mint a mostani lelkész túlbuzgó-
ságából, vagy privát szorgalmából fakadt ideiglenes tüne-
tek, a mik a lelkész távozása, vagy lelkesedésének le-
lohadása után úgyis meg fognak szűnni, vagy átalakul-
nak a hívek önkéntes — talán beteges —, vagy épen 
egyházellenes propagandájává. Mi magunk, a kik ilyen 



mozgalmak élén állunk, a legnagyobb aggodalommal 
gondolunk arra, hogy • mi lesz belőlük, ha minket elszólít 
az Úr és talán olyan lelkész kerül a helyünkbe, a ki 
konzervativizmusból, vagy elveiből kifolyólag nem haj-
landó folytatni azt, a mit kezdettünk. Rettegünk attól a 
gondolattól, hogy a mi vetésünk nyomán baptisták, ad-
ventisták, vagy egyes független egyesületek arassanak.* 
Pedig ez a jövő fenyeget, ha az egyházmegye saját 
ügyévé nem teszi gyakorlatilag is a lélekébresztő mun-
kák fejlesztését, propagálását és szervezését, a míg nem 
függetleníti azokat a gyorsan változó lelkészek személyé-
től, hangulatától és elveitől. Az egyházmegye minden 
egyes gyülekezetek adminisztráCzióját közügynek tekinti, 
szigorú ellenőrzés alatt tartja és a lelkész személyére, 
„elveire" való tekintet nélkül végrehajtja, Nem volna 
szükség többre, minthogy a mit megtesz az egyházmegye 
az adminisztráczióval, tegye meg ugyancsak a belmisz-
szióval is. A belmissziói előadót ruházza fel hatáskörrel, 
rendelje az ő közvetlen felügyelete alá az összes biblia-
köröket, vallásos összejöveteleket, ifjúsági egyesületeket, 
nőszövetségeket, vasárnapi iskolákat, konfirmáltak egy-
leteit, varróórákat, jótékonysági akcziókat stb., bármilyen 
egyesület neve alatt folynak is ezek a munkák. Adja meg 
neki a módot, hogy a canonica visitatiók alkalmával 
mint az esperes segítőtársa, de más alkalommal egyedül 
is, meglátogathassa egyik-másik egyházközséget hivatalos 
minőségben, de kizárólag a belmissziói munka ellenőrzése 
végett. Bízza meg őt gyülekezetközi (egyházmegyei) 
evangelizáló konferenciák, munkásképző kurzusok ren-
dezésével, — találja meg ő a módot arra, hogy gyüle-
kezeteink látogassák egymást és így a közösség és 
egység érzete, a testületi szellem kifejlődjék bennük. 
Ö ellenőrizze azt,- hogy milyen vallásos iratokat terjesz-
tenek a hívek között, gondoskodjék arról, hogy az ön-
tudatos hit és felsőbbrendű egyháziasság lángja átcsapjon 
buzgóbb gyülekezetekből a sívárabb vidékekre is. Minden 
megyei közgyűlésen tegyen jelentést a munkájáról, tárja 
fel a tényleges helyzetet, kérjen utasításodat, vigyen 
segítséget oda, a hol szükség van rá, biztatást, megintést 
oda, a hol ezt nélkülözik Minden felsőbb hatóságunk 
olyan féltő gonddal vigyáz a gyülekezetek vagyonára, 
pénzére, de az egyházmegyék még semmit sem tettek, hogy 
a lelkek számadását — nemcsak a kitérés, születés, 
konfirmálás adatait, hanem a hit és hitetlenség, az el-
bukás és megtérés, az egyháziasság és indifferenczia 
aktáit — a saját ellenőrzésük alá vegyék. Pedig ha csak 
ez a mai ajánlatunk megfontolásra találna és megvaló-
sulna, ha a belmissziói előadó megnyerné ezt a hivatalos 
hatáskört és annak gyakorlásához szükséges módokat és 
eszközöket is — egyszerre, mintegy varázsütésre meg-
változnék egyházmegyék képe. Mihelyt a lélekébredés 
munkája az egyházmegye program injává, gyakorlatilag 

* Lehet, hogy még mindig akad valaki, a ki azt feleli 
ezekre, hogy „hát hagyják abba a belmissziói munkát". Jó, hogy 
az ilyen ellenvetésekre már nem kell felelnünk ! 

keresztiilvitt programmjává válik, azonnal fű fog sarjadni 
onnan is, a hol szikesnek gondoltuk a talajt! Egész 
sereg egyesületi munka, mely ma még hidegen visel-
kedik, egyszerre kénytelen lesz egyháziassá válni és 
örömmel fogadja ezt a kénytelenséget. A konferencziák, 
gyülekezetek látogatásai nyomán eleven élet, pezsgés 
indul meg mindenütt és az első év anyagi téren is, 
reális, csengő pénzben is, tízszeresen fedezni fogja 
a szükséges kiadásokat; a következő években pedig 
egy bánya nyílik meg, a mit eddig nem használ-
tunk k i : a felébredt, boldogságra talált, Istennel meg-
békélt lelkek bőkezűsége. Mert a magyar ember -— 
különösen a kálvinista magyar — adófizetőnek na-
gyon rossz, de adakozóyxak a legjobb a világon, ha 
egyszer megtudta, önmagán tapasztalta, hogy milyen 
czélokra adakozik. Nem félünk akkor, hogy utánunk 
mások aratnak, mert tudni fogjuk, hogy ha utódunk 
vonakodik is a belmissziótól, a mi munkánk nem vész 
el, nem romlik meg, mert az egyházmegye minden 
körülmények között gondját fogja viselni . . . 

íme, ez volna az első lépés arra, hogy az ad-
minisztráczió száraz és önmagában élettelen munkáját 
harmóniába hozzuk a belmisszió életteljes, de önmagá-
ban szervezetlen és tervszerűtlen áramával a mi egyház-
megyénkben. Röviden és egyszerűen írtam le mindezt, 
nem is próbáltam kimeríteni a tárgyamat. Szóljanak 
hozzá mások is, a kik felelősséget éreznek az egyházak 
jövőjéért, aztán hadd kerüljön a sor a megvalósításra. 
Hiszen nem új, hanem régen megért, régóta halogatott 
feladatról van szó — ki meri vállalni a további halo-
gatásért a felelősséget? A belmissziót az egyházmegye 1 

kell, hogy végre komolyan és teljesen a kezébe vegye, 
mert ma még hatalmas eszközt és erőforrást talál bertne 
— a jövőben pedig ki tudja mivé nő a szabadjára 
bocsátott tűz? 

I f j . Benkő István. 

BELFÖLD. 
Az Egyetemes Tanügyi Bizottság ülése. 

Az E. T. B. f. hó 16-án és 18-án tartotta ülését 
az Abonyi-utczai székházban Baltazár Dezső püspök és 
Dóczi Imre elnöklete mellett; utóbbi a harmadik napon 
elnökölt. Az elnök megnyitójában kegyelettel emlékezett 
meg a bizottság volt elnökéről, dr..Kenessey Béla püs-
pökről és melegen üdvözölte Nagy Károly püspököt, a 
bizottság régi tagját és kiváló munkását. A tárgyalások 
során felvonultak egyházunk összes tan- és nevelőintéze-
teinek 1916—17. tanévi állapotáról, működéséről szóló 
jelentések, a melyekből világosan megláthattuk, hogy a 
véget érni néni akaró háború mindinkább fokozódó rom-
bolást végez e nemes és egyházépítő munkánkban. 

A theologiákról most utoljára még Nagy Károly 
püspök referált. Kegyelettel emlékezett meg a két elhunyt 
tanárról, Nóvák Lajosról és dr. Thúry Eteléről. A buda-



pesti akadémián 46, a pápain 50, a sárospatakin 36, a 
kolozsvárin 20, a debreczeni egyetemi theol. fakultáson 
54, összesen 206 theologus végezte be a mult tanévet. 
A hallgatók száma tehát újból 53-al apaclt. Nem érdek-
telen adat, hogy a dunántúli egyházkerületből kerül ki 
a legtöbb (63) theologus, pedig ott csak két középiskola 
van. A theologusok segélyezése legnagyobb volt Debre-
czenben (50,000 K), Budapesten (40,000 K), legkevesebb 
Kolozsváron (mindössze 6000 K). Szőnyegre került a 
theologiai képzés gyakorlatiasabbá való tételének iigye; 
miután az egész theol. tanterv revízióra szorul, a theol. 
tanárok értekezletre gyűlnek össze és ott vitatják meg 
a beadott javaslatok figyelembevételével e fontos dolgot. 
A nőtheologusokra nézve az a javaslat megy a konvent-
hez, hogy ezek akadály nélkül felvehetők; szolgálati 
alkalmazásukra nézve a zsinat határoz. Elénk megbeszé-
lés tárgyát képezte a debreczeni theol. fakultás doktori 
szigorlati rendje, a mely a theologiai akadémiákra nézve 
azt a sérelmes intézkedést tartalmazza, hogy theol. dok-
tori szigorlatot a négy akadémia hallgatói csak abban 
az esetben tehetnek, ha a debreczeni, vagy valamely 
külföldi egyetemen még egy tanévet hallgatnak. Fájdal-
mas meglepetést keltett, hogy a debreczeni theol. tanári 
kar által készített eredeti tervezetben, a melyet a minisz-
ter annak idején a konventhez hozzászólás végett meg-
küldött, ez a rendelkezés hiányzott s így most kell a 
konventnek a bántó rendelkezés megváltoztatása érde-
kében felterjesztést tenni. Helyesen mutatott reá á sá-
rospataki és kolozsvári tanári kar előterjesztésére, hogy 
a jogi doktorátus megszerzésénél nem képez akadályt 
az, ha valaki jogi tanulmányait akadémián végzi, vala-
mint arra is, hogy Debreczenben az akadémia lett egye-
temi fakultás és így színvonala nem áll az akadémiáké 
felett. 

A bizottság foglalkozott az egyházjogi (kánonjogi) 
doktorátus kérdésével is. Úgy a budapesti, mint a ko-
lozsvári egyetemen szerezhetnek ilyent a jogi fakultáson 
azok a katholikus papok, a kik magasabb rend birto-
kosai. A budapesti egyetemen a vizsgáló-bizottságba az 
esztergomi érsek is delegál egy tagot. A debreczeni 
egyetem szervezése alkalmával olyan rendelkezés történt, 
hogy ezen doktori fokozatra nézve a budapesti és ko-
lozsvári szabályzat érvényes. A debreczeni jogi fakultás 
tanárkara azt a propozicziőt tette, hogy a viszonosság figye-
lembevételével, a protestáns lelkészek is szerezhessenek 
egyházjogi doktorátust. A theol. fakultás tanárkarának 
többsége ezzel szemben azt az álláspontot foglalta el és 
oly értelemben tett felterjesztést, hogy miután a theol. 
fakultáson az egyházjog a gyakorlati theologiai tudo-
mánycsoportba van beosztva, prot. lelkészek ilyen külön 
kedvezményes kánonjogi doktori szigorlatot ne tehesse-
nek. A bizottság kéri a konventet, hogy feliratban sür-
gesse azt, hogy a debreczeni egyetemre nézve a viszonosság 
követelménye szerint nyerjen az ügy elintézést. 

A theol. szakelőadói tisztről Nagy Károly lemon-
dott, utódja dr. Ravasz László lesz. 

A jogakadémiák ügyeiről dr. Kún Béla tett jelen-
tést. Kecskeméten a beírt katonai hallgatókkal együtt a 
II. félévben 49, Maramarósszigeten 29, Sárospatakon 65, 
összesen 143 hallgató volt. Újból megvitatás tárgyát ké-
pezte a jogakadémiák még mindig levegőben lógó ügye 
és a konventtől ismételt felhívás megy a miniszterhez a 
jogi szakoktatás végleges rendezésére, hogy az egyház 
ehhez képest tehesse meg a szükséges intézkedéseket. 
A mostani jelentésből is kitűnt, hogy egyházunknak a 
három jogakadémia fenntartása nagy erőpazarlást jelent. 

A gimnáziumokról és felsőleány iskolákról Ravasz 
Árpád referált. A 28 fiúgimnáziumban 10,696 volt a 
beírt tanulók száma, 539-el több, mint az előző tanév-
ben. Legnépesebb volt a budapesti 829 tanulóval. A je-
lentés rámutatott a két székely gimnáziumnak, a székely-
udvarhelyinek és a szepsiszentgyörgyinek az oláh betörés 
folytán szenvedett veszteségére, valamint azokra a nemes 
akcziókra, a melyeket a menekültek megsegítése érde-
kében különösen a tiszántúli és elsősorban a debreczeni 
intézetek teljesítettek. Érdemes feljegyezni azt a barba-
rizmust, a melyet Székelyudvarhelyen nem az oláhok, 
hanem a „hős" cseh katonák követtek el, a ltik az in-
tézeti könyvek tüze mellett melegedtek. Megemlékezett a 
jelentés az iskolák túlzsúfoltságáról, a háborúnak a ta-
nulókra gyakorolt rossz hatásáról, arról a veszedelemről, 
a melyet a katonatanulók vizsgájára vonatkozó minisz-
teri rendeletnek az a részlete idéz elő, a mely szerint a 
besorozottak néhány heti tanfolyam végzése árán szerez-
hetnek osztály-, illetőleg érettségi bizonyítványt. Az elő-
adó örömmel tett jelentést az Erő-ről, a középiskolai 
tanulók lapjáról, a melynek már közel 4000 előfizetője 
van. De a mai nyomdai viszonyok miatt a tanulók maguk 
nem fedezhetvén e magas színvonalú lap kiadási költ-
ségeit, a bizottság felkéri a konventet és ennek utján az 
egyházi testületeket meleg támogatásra. — Tizennyolcz 
gimnáziumi köztartás volt. Ezekben 2521 tanuló nyert 
ellátást és segítséget. Mintaszerű és áldásosán működő 
intézményünkben, a hajdúböszörményi Kálvineumban 138 
tanuló legtöbbnyire papiárva volt. Különös jelenség, hogy 
Kecskeméten szüntették meg a konviktust épen most, a 
mikor erre a legégetőbb szükség lenne. Miért ne lehetett 
volna épen ott ebben a gazdag városban legyőzni a fenn-
tatással járó nehézségeket. 

Fiúgimnáziumainkban a mult tanévben is 441 leány 
volt beírva mint nyilvános és magántanuló, az előbbiek-
nek is meg volt engedve az egyes tanórák látogatása. 
A tanügyi bizottság kéri a konventet, utasítsa a gimn. 
hatóságokat, hogy a leánytanulóknak csak abban az 
esetben adjon erre engedélyt, ha a konvent által már 
előbb elrendelt intézkedések megtétetnek és ha az osz-
tályok létszáma azt megengedi. A jelentés kegyelettel 
emlékezett meg a háborúban elesett tanárokról (21). 

Leányközépiskoláink közül a budapesti Baár-Madas 
intézet egyelőre még hét osztálya „felső leányiskola" ; a 
debreczeni és miskolczi felső leányiskoláknál a négy alsó 
osztály fölé leánygimnázium és három osztályú felső 



leányiskola, Szatmáron pedig felső kereskedelmi iskola 
szerveztetett. A tanulók száma összesen 1301, 231-el több, 
mintáz előző tanévben. A rövid egy évi tapasztalat is mu-
tatja, hogy a felső leányiskolák csak ott fejlődésképesek, 
a hol a négy alsó osztály gimnáziummal, vagy kereske-
delmi iskolával egészül ki. Sajnálatos, hogy a mi buda-
pesti Baár-Madasunknak kellő helyiség hiánya miatt a 
többi fejlődő intézetek mellett a háborús viszonyok miatt 
még sokáig a stagnálás és versenyképtelenség állapotá-
ban kell maradnia. 

Az is szomorúan érdekes jelenség, hogy a mi re-
formátus leány középiskolai tanulóink száma évről évre 
apad (a múlt tanévben 6'1%-al). A tanulók 58'7%-a volt 
református és 24"3ü/o"a zsidó! Az internátusekban mind-
össze csak 223 leány nyerhetett elhelyezést, Itt is még 
mennyi a teendő! 

A középfokú intézetek vallástanítási ügyeit S. Szabó 
József betegsége miatt Barla Szabó Jenő kisújszállási 
vallástanár terjesztette elő. A háborús hatások itt ezen 
*> téren is érzékenyen bénító hatásúak voltak különösen 
az ezrekre menő nem református iskolákba járó tanu-
lók vallásos nevelését illetőleg. A jelentésből is kitűnt, 
hogy mily égető szükségletek vannak ezen a téren és 
hogy egyházunk milyen mostoha elbánásban részesítette 
eddig ezt a vitális ügyet. Már,a mult években is reá-
mutattak a jelentések, hogy még legalább 40 rendes hitok-
tatóra lenne szükség és még több hitoktató s.-lelkészre; 
szükség lenne alapos központi vezetésre, intenzív szak-
felügyeletre, egységes modern tantervekre, jó tan- ós vezér-
könyvekre, szóval igazi organikus programmra. Az E. T. B. 
Nagy Károly vezetésével egy szűkebb körű bizottságot 
küldött ki az egész nagyjelentőségű ügy előkészítésére; 
ennek előadója dr. Ravasz László. A szakelőadó: S. 
Szabó József lemondott, helyére B. Szabó Jenőt válasz-
totta meg a bizottság. 

A férfi- és női tanítóképző intézetekről és polgári 
iskolákról Fejes Áron nagyenyedi igazgató adott jelen-
tést. Három férfi-tanítóképző-intézetünkben (Debreczen, 
Nagyenyed, Nagykőrös) 422 növendék volt. 20-al keve-
sebb mint az előző évben. Tanítónőképző-intézeteinkben 
(Debreczen, Nagyvárad, Pápa, Szatmár) 729 tanuló volt. 

Nyolcz polgári iskolánk van. Ezek közül négy esik 
egyházkerületünkre, a budapesti (skót), kiskunhalasi, 
siklósi a leányok számára, a szentendrei vegyes. 
Dunántúl van a pápai, tiszántúl a hajdúböszörményi 
és Erdélyben a marosvásárhelyi; ez utóbbi a legnépesebb. 
A tanulók száma 1245, 214-el több, mint az előbbi tan-
évben. Feltűnően sok volt itt a magántanulók száma 
(213). Internátus Pápán, Budapesten és Szentendrén volt. 
(E f. tanévben már Siklóson is van.) Polgári iskoláink 
tanulói közül 689 volt református, 136 katholikus, 369 
zsidó. Örvendetes részlete volt az előadói jelentésnek 
az, a mely reámutatott a f. tanévben létesült, új közép-
fokú leányintézetekre. Nagyenyeden tanítónő-, Zilahon 
óvónőképző, Berettyóújfalun és Debreczenben polgári 
leányiskola létesült. Nem feledkezett meg a jelentés a 

mi szentendrei nagy jövőre hivatott intézetünkről, a melv 
exponált helyen, nehéz viszonyok között fontos kultúr-
missziót teljesít. 

Legnehezebb feladata volt most ez alkalommal is 
a népiskolai ügyek előadójának, Simon Károly hajdú-
böszörményi igazgató-tanítónak, a ki most is csak rész-
legesen beérkezett hiányos jelentések alapján számolha-
tott be népiskolai tanítási ügyünk háborús, siralmas 
állapotáról. Itt voltak a dolog természeténél fogva a 
legérezhetőbbek a tanítóhiányok, a gyermekek iskolából 
való elvonása által okozott zavarok. Annyi sok baj és 
zűrzavar daczára mégis Örvendetes jelenség volt, hogy 
a tanítás teljesen csak kevés helyen szünetelt. 

Eddig meglévő öt óvodánkban zavartalan munka 
folyt. A jövő évi jelentések is, sajnos, még mindig „há-
borús tanévről" — a negyedikről —• fognak szólani. 

p. 
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Zoványi és a bárándi lelkészi kör. 
Debreczeni egyházmegyénk bárándi lelkészi köre 

1918 márczius 18-án Biharnagybajomban tartott értekez-
letén többek között foglalkozott azzal a széles rétegben 
kínosan ható üggyel is, a melyet Zoványi Jenő, debre-
czeni tudományegyetemi tanár, produkált, reformáczió-
emléki famózus felolvasásával. 

Az ügyre vonatkozó előterjesztést az elnök tette 
meg a következőkben: 

„A reformáczió 400 éves fordulóját a debreczeni 
tudományegyetem hittudományi kara is ünnepléssel akarta 
honorálni. Az eszméletben gazdag s -a reformáczió jelen-
tőségét feltüntető remek megnyitóbeszédet dr. Erdős József 
rektor tartotta az ünnepélyen. 

Majd Zoványi Jenő, a református hittudományi kar 
ezidei dékánja, tartotta meg értekezését a következő 
czímmel: Az evangéliumi protestantizmus egysége a 
reformáczió különféle irányaiban. S íme, a híres tudós 
nem átallotta az ünnepély fényét elhomályosítani azzal, 
hogy felolvasásában Kálvin tanait kárhozatosaknak jelenti 
ki s az Újtestamentumot mitológiának minősítette. 

így szól a debreczeni tudományegyetem hittudo-
mányi kar reformácziói ünnepélyéről hírt adó tudó-
sítás. 

Minket szerfölött kínosan s fájóan érintett ez a 
tudósítás, amelynek lényegét a tudós tanár úr igyekezett 
ugyan dementálni, de ez nem sikerült neki. Tehát való 
igaz, hogy a tisztes ünneplés fényét bántó színű ecset-
jével elkormozta, való igaz, hogy a reformáczió tisztes 
bajnokának emlékét befeketíteni törekedett, való igaz^ 
hogy hitünk bázisát, az Újtestamentumot mitológiának 
minősítette. 

Szerfölött kínosan s fájóan érintett az bennünket 
kiváltképen azért, mert a magyarországi helvét hit-
vallásnak közadakozásból épült, az evangéliumi hit-
község, a Krisztusban fundált elődök szelleme által meg-
szentelt alma materünk falai között történt meg. 



Már maga áz, hogy az annyi áldozatokkal létesített, 
századokon át nagy pietással dédelgetett s fenntartott 
alma materünket oda kellett adnunk egy hiúságos törek-
vés bázisául, a csalóka korszellem fellengős, délibábos 
vágyainak kielégítéséül, döbbenetes erővel hatott reánk 
s hat mindenkoron, midőn az ősök szemefényének küszö-
bét át-átlépjük. 

Mennyivel kínosabban s fájóbban esik most ezt 
tudni, hogy az alma materünk falai közt meghonosult 
krisztusi, idvezítő szellemet is — a mitől eleve tartottunk — 
kezdik kiűzni a tudomány czégére alatt kufárkodók! 
Ezt immár szó nélkül nem hagyhatjuk. 

Az ellen férfias erővel protestálunk, hogy minket e 
tettünkért tudományellenes türelmetleneknek bélyegezzen 
bárki is. S a lelkünk legszentebb, legdrágább kincsétől 
való megfosztani törekvéssel szemben ez csak nyílt és 
határozott védelem. 

Várván vártuk, hogy illetékes tényezők fogják meg-
tenni azt, a mit mi most teszünk, De még irányításra 
hivatott időszaki sajtónk is agyonhallgatással igyekszik 
tovasiklani a vakmerően kihívó eset fölött az egy Pro-
testáns Egyházi ós Iskolai Lap kivételével. 

Mi, hitvallásos keresztyén lelkipásztorok, kik arra 
esküdtünk fel, hogy a Krisztus által vetett fundamentu-
mon szilárdan megállunk, a hitnek nemes harczát végig 
küzdjük s azt a fundamentumot, mely egyszer s minden 
hívőnek üdvösségére Krisztus urunk kiomló vére által 
megalapoztatott, feltámadása ós mennybeemelkedése által 
dicsőséges fénybe öltöztetett, senkitől megrugdaltatni, 
besározni nem engedjük — mi nem féltjük keresztyén, 
tiszta, határozott, világos és gerinczes liberiálizmusunkat 
attól, hogy sanda szemek majd gyanúsan fogják szem-
lélni, rossz hírbe fogják keverni s holmi merev ortho-
doxia csodabogarának fogják minősíteni. 

Mi a Krisztus Lelke által vagyunk, a mik vagyunk. 
•S e Lelek által mindent megcselekedhetünk. Meg azt, 
hogy fölibe emelkedjünk holmi bornirt, rövidlátó vagy 
nagyképűsködő kritikának, mely fölöttünk mindenképen 
szeretne pálczát törni. Meg még azt is, hogy szemébe 
kaczagjunk annak a bennünket végkép lekicsinyelni, 
ledorongolni, kipellengérezni, megbélyegezni akaró modern 
voluntárizmusnak, a mely a maga huszadik százados és 
nyugatos, affektált és kétes értékű műveltségének verista 
ízlésével, a „Kálvinista Jezsuiták" bájosan hangzó, 
stílusos titulust szeretné sütni homlokunkra, hírünkre, 
nemünkre, becsületünkre. 

Nem, jó urak, bárkik legyetek, bármily magas 
paripán délczelegjetek, minket nem tart vissza jupiteri 
.szempillantástok, nem rebbent vissza sújtásra kész villá-
motok, hirdetni azt, a mi szívünkül! fekszik. 

Az a Lélek, Krisztus Urunk Lelke minket meg-
erősít, bátrakká tesz annak kijelentésére, hogy a tudo-
mány czégére alatt űzött Zoványi-féle templomógetés 
.minket sért, minket bánt, minket kínoz, minket gyötör. 

S e gyötrődésünk közepette önkéntelenül s elemi 
erővel tör ki ajkainkon az a fájó kérdés: ezért kellett 

nekünk minden áron, még alma materünk árán is, tudo-
mányegyetem ? S ezért kellett abba mindjárt égy tudás 
Zoványit ültetni, kinek már csak korábban szerzett hírére,, 
nevére így kellett kiáltanunk Urunkkal, Jézusunkkal: 
„Távozz tőlem, Sátán! Mert meg van írva: az Urat, a 
te Istenedet imádd és csak Néki szolgálj !.'" 

Mert eltávozván tőlünk, árai hirdesse nagy tudomá-
nyát széles a világnak, legyen megcsodált világhíres 
férfiú ; mi a nimbuszát sohasem leszünk hajlandók meg-
tépd esni! Álljon ő maga magának, vagy álljon, de nyil-
tan, őszintén a szellemi bolsevikisták közé s találja ott 
üdvét, boldogságát. Csak ne szíjjá és gyalázza egyszerre 
azt az emlőt, melyen mi felnőttünk s a mely őt is 
szántás-vetés, szövés-fonás nélkül táplálja és ruházza, 
mint Isten az ég madarait s a mezők liliomait. Szent-
egyházunkon belől ne zavarja azoknak lelki egységét, a 
kik mindenestől Abban óhajtanak növekedni, a ki fő, 
a Krisztusban. f 

Mindezt pedig nem annyira a tulajdon hitünk körül-
bástyázása czéljából nyilvánítjuk így ki (mert azt már a 
mi idvességesen eső tapasztalataink, boldogító lelki élmé-
nyeink sokkal inkább körülbástyázták, semhogy a pokol 
kapui rajta diadalt vehetnének), hanem főként a jövő 
lelkészi generácziónk fejlődése fölötti szorongó aggódás 
folytán is. , 

A tudományos elvakultságnak s a gőgnek micsoda 
sansculottizmusa kell ahhoz, azt gondolni, hogy a Kálvin 
kárhozatosnak hirdetett tanainak beszívásából s a mito-
lógiának gúnyolt Újtestamentum légköréből olyan lelki-
pásztori nemzedék fejlődik ki, a melyik — mint a szolő^ 
tőkéből mézzel magát teleszívott szőlővessző, édes mustot 
esurrantó fürtöket terem. — átittasulva érezze magát attól 
az édes, boldogító érzettől: nékem életemben és halá-
lomban nyereségem a Krisztus! ? S micsoda pásztorok 
növekedhetnek az olyan számadó szuggesztív hatása alatt, 
á ki a juhok körül ragadozó farkas módjára já r s a 
helyett, hogy kies mezőn legeltetné őket, kaviccsal 
igyekszik megtömni gyomrukat?! 

Repudeáljuk hát nyilván, hogy a mi általunk már 
beszívott, minket éltető, minket minden földi hatalommal 
s tekintéllyel szemben bátorságossá tevő kálvini tanokat 
kárhozatosaknak minősítse a református emlőn élősködő 
Zováuyi-féle tudomány s hogy a mi derekunkat igaz-
lelkűséggel körülövező igazság mellvasába öltöztető, 
lábainkat a békesség evangéliumának készségével fel-
saruzó, a hitnek pajzsával, az idvesség sisakjával s a 
Léleknek kardjával fölfegyverző Újtestamentumot hitvány 
pogány istenek mitológiájává nivósítsa. 

S a mi debreczeni venerabilis traktusunkat kérve 
kérjük, hogyha már nálunk illetékesebb tényezők hall-
gatva hallgatnak a Zoványi-esettel szemben, szívesked-
jék tudomásul venni, hogy minekünk fáj, minekünk 
nagy lelki gyötrelmet okoz az az eset. 

Nem kérjük mi, hogy inkviziczionális megtorlás 
kieszközlésére csak egy lépést is tegyen, nem akarunk 
mi Arbuez Péterekké és Torquemada Tamásokká lenni. 



De -óhajtjuk, hogy feljajánlásunkat vegye tudomásul, 
czikkelyezze be plenáris gyűlésének jegyzőkönyvébe 
mint történelmi dokumentumot, mint annak dokumentu-
mát, hogy bennünk volt, van és lesz erő üdvünk igaz-
ságáért mindenkor síkra szállani s a Szentlélek templo-
mának csendjét megzavaróknak odakiáltani: Távozzatok ! 
Az én házam imádságnak háza! 

S hogy erről felsőbb hivatalos fórum is tudomást 
szerezzen, ugyanazon czélból a mi vallástételünket szíves-
kedjék a főtiszteletű egyházkerülethez is fölterjesztpni, 
azzal a kérelemmel, hogy: 

méltóztassék a főtiszteletű egyházkerület odahatni ? 

hogy a debreczeni tudományegyetemen állíttassék föl 
egy másik történelmi tanszék is, melynek betöltője mint 
hű evangélista, mint a Krisztus Lelkének buzgó hordo-
zója s i» kálvini üdvösséges, kristálytiszta jellemeket 
nevelő tanoknak s történelmi fönséges tradiczióknak 
tisztes ápolója, fenntartója, a mi ősi főiskolánk által 
eddigelé melegen ápolt s terjesztett annak a szellemnek 
legyen tovább plántálója s éber művelője, a melyben 
óhajtjuk neveltetni ifjabb lelkészi generácziónkat firól 
fira anyaszentegyházunk üdvére s a Szentháromság egy 
igaz Isten dicsőségére." 

Elnök előterjesztését értekezletünk teljes egészében 
magáévá tette s fölkérte, hogy az egyházmegyére, mint 

# körünk szívéből fakadottat terjessze fel s egyúttal a 
Debreczeni Protestáns és a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap-ban tegye közzé. 

Nagy Mártonr F. Varga -Lajos. 
közs. helyettes-jegyző. közs. elnök. 

Protestáns tábori lelkészek konferencziája 
az I. hadseregben Brassóban. 

F. évi márczius 12—13-án tartották az első had-
seregbeli protestáns tábori lelkészek összejövetelüket 
Brassóban. Igen ügyesen szervezte meg Vietorisz László 
hadseregbeli vezető tábori lelkész ezt a konferencziát, 
biztosítván maradandó hatását a résztvevőknél a gondo-
san összeállított programm által. 

Rendkívül jó gondolat volt s felemelő hatású az 
űrvacsoravétellel egybekötött istentisztelet, a hol csupán 
az összegyűlt lelkészek voltak jelen. A fűthető magyar 
ev. templom volt a színhely, a hol Pál Dénes — a 16-os 
honvéddandár ref. tábori lelkésze tartott szakemberek 
számára készített mély hittől áthatott bibliamagyarázatot 
II. l<Jpr. 5 : 1 4 — 2 1 felett. Utána Vietorisz László vezető 
ev. h. lelkész ágendázott röviden, mely után az úrvacso-
rához járult a 21 tagot számláló lelkészi kar — az 
orgona hangjai mellett. 

A gyűlések a ref. elemi iskola egyik tantermében 
tartattak, ahol megjelentek a megnyitáshoz a hadsereg-
beli összes felekezeteknek a hadseregparancsnokságnál 
levő lelkész vezetői — élükön a r. kath. első osztályú 
tábori főpap; Kucsnay István feldsuperior úrral. Az 

üdvözlések és köszöntőlevelek felolvasása után elfogad-
tuk Vietorisz elnök javaslatát s mi is üdvözöltük úgy a 
katonai, mint az egyházi felsőbbségeinket. 

Az első előadást Vietorisz tartotta a katonai anya-
könyvezésről, megvilágítván ezt a bonyolult kérdést minden 
oldalról. Kérésünkre a szállásmesteri iroda sokszorosít-
tatni fogja a felolvasást, hogy minden tábori lelkész 
fennakadás nélkül megfelelhessen ez irányú kötelessé-
geinek. 

A második előadó Tőkés Ernő brassói ref. tábori 
lelkész volt, a ki a kórházi lelkészi gondozásról tartott 
tartalmas előadásával osztatlan tetszést aratott. Kiinduló 
pont ja : Mit tenne Jézus a mi helyünkben? Az együtt 
érzés, együtt szenvedés a kulcsa a sikernek. Átönteni 
mintegy a megváltó erejét az emberbe, hogy lássa helyes 
megvilágításnál saját életét és a szenvedésben ne átkot, 
hanem a megjavítás eszközét lássuk. Kájel Endre, a 72. 
hadosztály katonaotthonainak vezetője, hozzáfűzte saját 
tapasztalatait. Szerinte a kórházi ápolás alatt a legtöbb 
sebesült végiggondolja a maga életét, meglátja abban a 
hibákat, meg is bánja azokat és egy jobb élet foga-
dalmával .távozik. Ehhez minden embert hozzásegített a 
kórház lelkésze kellő előkészítéssel. 

Nemes Elemér, az 53. hadosztály ref. s.-lelkésze, 
a sírok gondozása, megjelölése, térkép szerinti feljegy-
zése felől adott szakszerű felvilágosításokat. 

Takács József, a 68-asok ref. s-lelkésze, fűzte 
ehhez tapasztalatait a mozgóharczok idejére. 

Jurányi ev. kollégánk bizonyította előadásában az 
utazó tábori lelkészek munkájának fontosságát és czélra-
vezető voltát. E nélkül lehetetlen volna az apróbb kór-
házakban, üdülőkben szétszórva lévő hitfeleinkkel az 
érintkezés. 

A következő előadás tárgya: A lelkigondozás a 
fronton, volt. A felolvasást vállaló kartárs betegsége 
miatt nem jöhetett el s helyette általános kívánságra * 
Takács József ref. táb. lelkész a 68. gyalogezredtől, 
mondotta el a 27 hónap alatt gyűjtött tapasztalatait. 
Szerinte legfontosabb törekvése legyen a papnak, hogy 
a katonái megismerjék benne a barátot, a ki-jóindulattal 
közeledik, hogy segítsen, a hol lehet, nem pedig, hogy 
parancsoljon kemény szavakkal. Rendkívüli jó szolgálatot 
tesznek az iratok, humorosak is, vagy katonák egyszerű 
versei. Mindig zsebben kell tartani néhányat, hogy ha 
valaki kér, adhassunk neki. Gyakorlatból tudja, hogy 
ütközet előtt a papnak nem szabad mutatkoznia, vagy 
úgynevezett „buzdító" beszéddel fellépnie, mert ezzel 
megriasztja katonáit. A sebesülteknél világért sem szabad 
erőltetni az űrvacsoravételt, mert azt hiszi a mi népünk, 
hogy akkor meghal. Inkább maradjon meg a súlyosan 
sérültnek is a reménye a felépüléshez. A sebesültnek 
egyetlen vágya van a fronton: minél gyorsabban el a 
tűzkörből. Ez az érzése oly ösztönös erővel jelentkezik, 
hogy legelsősorban nekünk ezt a vágyát kell kielégíte-
nünk, hadd pihenje ki magát az a szenvedő test s az 
életveszélyben, -a hosszú idegfeszültség alatt kimerült 



léleknek. Jó hatása van, ha ígérjük a tudósító levél 
elküldését hozzátartozóinak ; kis imafiizetecskét szívesen 
fogadnak; ha velük elsuttogunk -egy fohászt, ez is meg-
nyugtató ! 

Az általános elismeréssel fogadott szabad előadás 
hatása alatt Kájel azt ajánlotta, hogy gyűjtse össze 
mindenki a humoros bakamondásokat, melyek az ős, 
magyar jellemnek a hajtásai, továbbá a verseket, dal-
szövegeket is, melyeknek kiadását és terjesztését vállalja. 

Kájel Endre olvasta fel a katonaotthonról írott 
értekezését, elhallgatva azt a nagy szolgálatot, rengeteg 
küzdelmet, sok fáradságot, a mibe azok megszervezése, 
berendezése és fenntartáshoz szükséges tőke megteremtése 
rá nézve jelentett. Csodálatos ügyességét mégis észre-
vettük, meg aztán segítőtársaitól hallottuk, a miért taps-
sal és éljennel jutalmaztuk. 

Két napra felosztva, a hozzászólásokkal bővítve, 
elég munkát adott ez a gazdag programul. Az előadások 
biztosították a konferenczia tartalmi sikerét, az állandó 
érdeklődés, a jegyezgetés hasznát. 

Mindannyian azzal a jóleső érzéssel távoztunk, hogy 
a barátság ápolásán felül, nütgy sikert könyvelhetünk el ; 
tanultunk egymástól, a tapasztaltabbakból s erőt, bízta-
tást merítettünk a ránk váró további munkára. 

Nem feledhetem el, hogy meg ne említsem a szál-
lásmesteri parancsnokság lekötelező előzékenységét, Bartha 
vezérkari alezredes úr rendkívül szívesen fogadott s min-
den téren éreztük hathatós támogatását. 

Mind — egy újabb konferenczia reményével vet-
tünk búcsút egymástól és a bájos Brassótól. 

A MI ÜGYÜNK. 

Lapunk mai száma kettős s így a legközelebbi 
szám április 7 én jelenik meg. Erre nem csak az a 
körülmény kényszerít bennünket, hogy a f. évben a 
legtöbb esetben 1V8. sőt 2 ívnyi terjedelemben adtuk 
lapunkat, a hihetetlen nyomdai árak daczára is, hanem 
mert lapunk életében nagy változás áll be. Az t. i., hogy 
ezzel a számmal kénytelen búcsút, vesz lapunk attól a 
nyomdától, a hol 27 éven át nyomták és átköltözik a 
Bethlen-nyomdába, mely technikai és egyéb előkészítést 
igényel. Az április 7-iki szám tehát már a Bethlen-
nyomdánk sajtója alól kerül ki. 

Szövetségünk választmánya márczius 17-én tartott 
ülést Petri Elek és Bernát István, majd Benedek Sándor 
elnökletével. Napirend előtt Petri Elek püspök üdvözölte 
Bernát István világi elnököt királyi kitüntetése alkalmá-
ból. A választmány a Szövetség kötelékéből távozó Fiers 
Elek helyébe Laky Sándor budapesti hitoktatót válasz-
totta a Szövetség s.-titkárává. Ezután dr. Kováts István 
titkár a Szövetség III. téli konferencziájáról számolt be. 
Az elhangzott kívánságokkal kapcsolatban, a választmány 
elhatározta, hogy az áttérő lelkészek kibővítendő vizs-
gálatának kettéválasztását, úgyszintén azok gyakorlati 
kiképzését is figyelmébe ajánlja az egyetemes konvent-
nek. A zsinat lelkészválasztási bizottságának a figyel-
mét pedig fölhívja az ú. n. „artikuláris helyek" meg-
állapításának eszméjére, a melyet Csikész Sándor vetett 

föl előadásában. A Kálvin személyével kapcsolatos újabb 
támadásokra való tekintettel is, felkéri a választmány a 
Parochiális könyvtárbizottságot, hogy Kálvin kiválogatott 
levelei magyar fordításának sorozatát mielőbb kezdje 
meg, hogy a nagy reformátor igazi egyénisége a leg-
hívebb tükörben álljon híveink előtt. A Szövetség hama-
rosan sort kerít a predestináció kérdését könnyedebb 
modorban tárgyaló, majd a kálvinizmus hitrendszerét 
tudományosan ismertető munka kiadására. Örömmel vette-
tudomásul a választmány, hogy a Szövetség vidéki elő-
adássorozatai a nehéz háborús viszonyok közt sem szüne-
telnek ebben a tanévben sem. 

IRODALOM. 
Az értelem és hit liarcza. Ezen a czímen közli 

Makkai Sándor dr. sárospataki theol. professzornak több 
folytatásban megjelenő tanulmányát az „Akarat". Jeles 
vallásfilozófusunk a keresztyén hitnek és a modern szel-
lemi áramlatoknak ezt az állandóan napirenden levő 
összeütközési problémáját népszerű modorban, egységes 
történeti áttekintésben veszi vizsgálat alá ebben a tanul-
inányban. Kár, hogy — a mint értesülünk — a nyomdai 
viszonyok mostohasága miatt nem fog megjelenni ez a 
dolgozat könyvalakban. Kívánatos volna, hogy az ilyen 
értékes ós közérthetően élvezetes fejtegetések (s ilye-
neknek közlése képezi az „Akarat" programmját) eljus-
sanak minden gondolkodó protestáns ember kezéhez. 
Nagyon ajánljuk az „Akarat" czímű folyóirat megren-
delését minden lelkésztársunk figyelmébe. Előfizetési ára » 
egy évre 6 K. A kiadóhivatal czíme: Budapest, VIII., 
Üllői-út 16/b. 

Magyar Dicséretek. Ilyen czímen adott ki dr. 
Kováts Lajos budapesti hitoktató-lelkész egy füzetet, a 
mely 15 szép 4 haugra énekelhető éneket tartalmaz. 
Az énekek szövegeinek is nagyrészét maga a kiváló 
zeneszerző írta. Úgy hisszük, hogy ez az I. füzet gyor-
san el fog kelni és a megértő pártolás lehetővé /teszi a 
következő füzetek megjelenését. Ára 2 K. Megrendel-
hető a szerzőnél (I., Városinajor-u. 48.) és a „Bethesda" 
kiadóhivatalában (VII., Hermina-út 39.). 

Luther jelleme. A Magyar Evangéliumi Keresz-
tyén Diákszövetség könyvkiadó vállalatában csak most 
jelenhetett meg magyar fordításban a német reformációi 
jubileumi irodalom egyik legkiválóbb kötete, „Luther 
jelleme" ifj. Victor János fordításában. 

EGYHÁZ, 
Lapunk olvasóinak boldog ünneplést kívá-

nunk. 
10 év. György Endre, a máramaros—ugocsai egy-

házmegye gondnoka, zsinatunk és konventünk egyik leg-
régibb és Szövetségünk választmányának buzgó .tagja, 
a Bethlen-nyomda részvénytársaságnak elnöke, nevlfcetes 
évfordulón, f. hó 15-én töltötte be életének 70-ik esz-
tendejét. Az Egyetemes Tanügyi Bizottság ülésében az 
elnöklő Dóczi Imre és a bizottság tagjai melegen üdvö-
zölték őt ez alkalomból kifolyólag. Mi is igaz tiszte-
lettel köszöntjük egyházunk puritán, hűséges fiát és. 
minden jó ügy buzgó munkását! 

Főrendiházi képviselet. Egyházunkat a hivatalára 
nézve legidősebb 3 püspök és 3 főgondnok képviseli a 
főrendiházban. Dr. Kenessey Béla elhunytával most 
Németh István dunántúli püspök kapott királyi meghívót.. 



Az erdélyi püspök egyszersmind a kolozsvári egy-
ház lelkésze. Mint az egyházközség szabályrendelete 
mondja: a míg a püspöki állandó székhely Kolozsvár, 
az egyházközség a püspököt megválasztott, paróchia-
nélküli rendes lelkésznek tekinti. Ezért 2000 K évi lel-
készi tiszteletdíjat kap. Márczius 3 án volt a theol. fakul-
tás dísztermében Benedek Károly lelkész, Kolozsváry 
Bálint főgondnok elnöklete mellett tartott presbiteri és 
egyházközségi képviseleti gyűlés után a hivatalos beik-
tatás a Farkasutczai templomban, ahol a beiktató beszé-
det Barabás Samu esperes mondta. A püspök a II. Kor. 
5. i7—2i v. alapján mondott beköszöntő beszédet, a mely 
után az egyházközség nevében a főgondnok üdvözölte. 
Az egyházközség koszorúváltság czímén 100 K-t adott 
a Kolozsváron felállítandó leánynevelőintézet Kenessey 
Béla-alapjára, erre fordították az istentiszteleten befolyt 
perselypénzt is. 

Istentiszteletek a budapesti ref. egyházban. Nagy-
pénteken 9 helyen, húsvét első napján 13 és második 
ünnepen 7 helyen lesz istentisztelet. Nagypénteken és 

• első húsvét ünnepén a Kálvin-téri templomban 2úrvacsora-
osztással egybekötött istentisztelet lesz: d e. i f i 9 és 
V312 órakor. Húsvét első napján d. e. 11-kor a vakok 
intézetében (Hermina-út 7) B. Pap István prédikál. 

Kegyeletes ünnepély. G-yurátz Ferencz nyug. du-
nántúli püspök mellett 39 s.-lelkész, püspöki másodlel-
kész és titkár szolgált 21 évi püspökségének ideje alatt. 
Ezek sorában voltak : Kapi Béla püspök, Takács Elek 
esperes, Payr Sándor, Pröhle theol. tanárok. Már előbb 
elhatározták a fiatalabb lelkészek, hogy személyesen, 
testületileg mennek el tis/.telegni a volt szeretett főnök-
höz, de a terv csak f. hó 12-én valósulhatott, meg. A 
tisztelgésre megjelenteket a pápai ev. egyház látta vendé-
gekiil és a megható ünnepély a Mesterházy László lel-
kész, Bélák Lajos főszolgabíró elnöklete mellett tartott 
egyháztanácsi díszgyűlés keretében folyt le, amelyen a 
testvér ref. egyház küldöttei Kiss József esperes és Kiss 
Tivadar is részt vettek. Mesterházy László imádsága és 
Bélák megnyitó beszéde után Payr Sándor theol. tanár, 
a volt titkárok közül a legidősebb üdvözölte mély hálát 
és ragaszkodást kifejező szép szavakkal az Úrnak öreg, 
hű szolgáját, aki a mellette forgolódó Thimotheusoknak 
olyan szerető atyja és bölcs tanítója, vezére volt. Be-
széde végén ezüstkoszorút nyújtott át, melynek 39 leve-
lén az illetők nevei vannak feljegyezve. A volt káplá-
nok nevében Takács esperes szólott. Gyurátz Ferencz 
meghatottan mondott köszönetet a hála és szeretet meg-
nyilvánulásáért. O, niondá, minden káplánját fiaiként sze-
rette és neM csak jó káplánjai voltak. Végül áldást kért 
volt munkatársaira. A szép ünnepélyt a hivatalos elfog-
laltsága miatt távollevő Kapi Béla püspök üdvözletének 
felolvasása és ima zárta be. 

Franczia nyelvű istentisztelet lesz úrvacsoraosz-
tással a Hold-utczai templomban f. hó 28-án, Nagypén-
teken d. u. 4 órakor, a melyet B. Pap Lajos végez. 

Teherbírás. A Debr. Prot. Lapban olvastuk, hogy 
a konyán egyház egyik presbitere, Kis János, azzal az 
indítvánnyal lépett elő: vessen ki az egyház 110°/0-os 
pótadót erre az évre s az így begyűlő összegből fizesse 
ki egyszerre az egyház a 25,000 K, építkezésből fenn-
maradt adósságát. Az indítványt úgy a presbitérium, mint 
a képviseleti közgyűlés egyhangúlag elfogadta. — Ugyan-
csak elhatározta a presbitérium, hogy az egyház 24 hold-
nyi földjét nem adja bérbe, hanem' a* gyülekezet tagjai 
felszántják, bevetik, learatják és a kész termést átadják 
az eklézsiának. 

Evangélikus theologusok a pozsonyi egyetemen. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter megengedte, hogy a 
pozsonyi theologusok a tudományegyetem bölcsészeti, nyelv-
és történettudományi karára mint rendes hallgatók irat-
kozhassanak be heti tíz óra hallgatásának kötelezettsé-
gével. Ezt a kedvezményt élvezik a mi theologusaink itt 
a budapesti és a kolozsváriak az ottani egyetemen. 

A Bfiár-Madas felső leányiskola és nevelő-intézet 
márczius 15 én d. e. 11 órakor jól sikerült Tompa-ünnepélyt 
rendezett. Az intézet növendékei a szép felolvasás és a zene-
és énekszámokon kívül Tompa költeményeiből szavaltak. 
A műsor ez volt: Szózat. Énekelték az intézet növendékei. 
Chován: Magyar tánczok. Zongorán előadták: Szabó 
Irén VI. és Thaly Mária V. oszt. növ. Tompa Mihály 
költészetét -ismertette Székely Irén felső leányiskolái ta-
nítónő. Tompa virágregéiből szavaltak : a) Cziprus. Szabó 
Judit III. oszt. növ. b) Havasi rózsa. Pekáry Kató V. 
oszt. növ. c) Bajnokfű. Dókns Anna VI. oszt. növ. Eg-
ressy—Tompa: Dalok. Énekelték az intézet növendékei. 

Tompa : Isten akaratja, Szavalta Kovács Erzsébet V. 
oszt. növ. Sarudy—Tompa : A madár fiaihoz. Énekelték az 
V. és a VI. oszt. növ. Tompa: Forr a Világ. Szavalta 
Schilling Júlia VI. oszt. növ. Székely Imre: Rhapsodie 
hongrois. Zongorán előadta Kaszanyitzky Olga VI. oszt. 
növ. Himnusz. Beléptidíjakból szép összeg jutott a re-
formátus sajtóalapra és a br. GyÖrffy Márta-alap növe-
lésére. 

EGYESÜLET. 
A Lorántífy Zsuzsanna-Egyesület 25 éves jubi-

leuma, a melyről már előzőleg részletesen megemlékez-
tünk, f. hó 16-áu és 17-én folyt le a közgyűlés, hálaadó 
istentisztelet és a theol. akadémia dísztermében rendezett 
ünnepély keretében. A Ráday-k öny vtárfcérem ben Szilassy 
Aladárné elnök mondott szép megnyitóbeszédet, a mely-
ben utalt az Egyesület Isten kegyelméből történt csodá-
latos fejlődésére, a minek egyik bizonyítéka, hogy míg az 
első évben, 1892-ben a bevétel 72 frt 94 kr., a kiadás 
67 frt 44 kr., addig a mult 25-ik esztendőben 418,336"25 K 
bevétellel szemben 376,700 93 K volt a kiadás és az 
egyesület vagyona ingóban 124,733'95 K, ingatlanban 
291,169-38, összesen 415,893 83 Kvol t ! Az elnöki meg-
nyitó után Szalay*Teréz, az Egyesület titkára adott rész-
letes jelentést az örvendetesen fejlődő munkaágairól. 
Ezután dr. Szőts Farkasné, az Egyesületnek eleitől kezdve 
buzgó pénztárosa terjesztette elő részletes, nagy gonddal 
szerkesztett jubileumi jelentését, a mely hű képet nyúj-
tott az Egyesület anyagi megerősödéséről. A vagyonsza-
porulat a mult év folyamán a Szilassy Aladárné 100,000 
K-ás alapítványával 125,473 75 K. Id. Victor János arról 
az áldásos munkáról tett jelentést, a melyet a háború 
kezdete óta működő kórház a mult évben is teljesített. 
A Kálvin-téri templomban 17-én délelőtt volt a hála-
adó istentisztelet, a melyen Sörös Béla losonczi lelkész 
prédikált Márk. 14, 1—9. alapján. — I). u. 6 órakor volt 
a jubileumi ünnepély, a melyen az érdeklődő közönség 
egészen megtöltötte a Ráday-utczai dísztermet. Az ünne-
pélyen résztvettek az E. T. B. tagjai közül is többen, 
ott voltak Németh István és Nagy Károly püspökök is. 
Az ünnepély énekkel és Petri Elek püspök imájával 
kezdődött, ezután a theologusok énekkara énekelt Arokháty 
Béla vezetése mellett és Muraközy Gyula mondta el 
„Huszonöt év" cz. szép emlékversét. Zeneszám után dr. 
Patay Pál tüntette fel megkapó képekben az egyesület 
áldásos munkáját. Az egyesület leányköre énekkarának 



éneke után dr. Ravasz László tartotta meg nagyhatású 
előadását az Igazi nőkérdésről. Enek és B. Pap István 
imája fejezte be az emlékezetes szép ünnepélyt. A távozó 
közönségnek a kijáratoknál már alkalmuk volt megvenni 
a dr. Patay Pál által nagy gonddal szerkesztett Emlék-
könyvet, a melybe herczeg Odescalchi Gyuláné, Szilassy 
Aladárné, báró Badvánszky Gézáné, gróf Tisza István, 
Darányi Ignácz, dr. Szilassy Aladár, dr. Baltazár Dezső 
és Petri Elek írtak emléksorokat. Megvan benne Mura 
közy Gyula verse, dr. Ravasz L. előadása és dr. Patay 
Pál tollából az Egyesület részletes története. A könyv 
ára 2 K, mely az Egyesület titkári hivatalánál rendel-
hető meg (IX., Csillag-u. 4). 

A Bethlen Gábor-Kör f. hó 19-én este sikerült 
szeretetvendégséget rendezett a budai Vigadó termében 
a következő műsorral: Wagner: Zarándokok kara a 
„Tannháuser" czímű operából. Énekelte a ref. theologia 
énekkara. Imádkozott B. Pap István. Bibliát magyarázott 
dr. Varsányi Mátyás ev. lelkész. Zabel: Legenda. Hárfán 
előadta Guttmann Márta hárfaművésznő. Szünet utáii 
énekelt L. Sebeők Márta dalénekesnő. Elbeszélés. Fel-
olvasta Komáromi János, a Budapesti Hirlap munkatársa, 
a Bethlen Gábor-Kör széniortagja. Hegedűn játszott Né-
methy Ferencz hegedűművész, kísérte Antony Béla. 
Beschnitt: Ossian. Előadta a ref. theologia iíj. énekkara. 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választ-
mánya f. hó 19-én tartott ülést Petri Elek püspök elnök-
lete mellett, a ki az ülés elején kegyelettel emlékezett 
meg a Társaság első titkáráról, dr. Kenessey Béláról és 
üdvözölte a mult közgyűlésen megválasztott választmányi 
tagokat. A választmány tárgyalta dr. Gyöngyösy László 
és Könyves Tóth Kálmán debreczeni lelkész indítványát. 
Az első az volt, hogy a Társaság adja ki Arany és 
Petőfi népszerű életrajzait és olcsó kiadásban a nép 
számára alkalmas műveiket; K. Tóth Kálmán pedig fel-
ajánlotta a. Társaság részére naptárakban és egyebütt 
megjelent munkáit. Az elsőre nézve a Társaság azt ha-
tározta, hogy bár a nagy költők műveinek a nép között 
való terjesztése elsősorban az illető irodalmi társaságok 
(Kisfaludy—Petőfi) feladata, mégis a Koszorú-füzetek 
sorozatában megíratja a nagy költők életrajzát, l í . Tóth 
Kálmánnak köszönetet mond az ajánlatért és a titkáro-
kat bízta meg az ügy lebonyolításával. Baltazár püspök 
megkereste a Társaságot, hogy a katonák részére adjon 
lehető kedvezményes áron megfeleld Koszorú-füzet eket. 
A választmány felkérte dr. Raffay Sándor titkárt az alkalmas 
Koszorú-füzeteknek a választmányi tagok segítségével 
való kijelölésére és megbízta azzal, hogy a kiadó Hor 
nyánszky-czéggel folytatott tárgyalás után a lehető leg-
alacsonyabb áron, a bizományi jutalék mérséklésével 
juttasson az Egyetemes Konventhez megfelelő olvasmá-
nyokat. Tekintettel a rendkívüli nyomdai viszonyokra, a 
Társaság nem ad ki nagyobb kiadványokat és a Szemle 
terjedelmét is redukálja. 

A Református Sajtóegyesületbe alapítótagokul 
újabban a következők léptek be: dr. Szilassy Aladár 
(Budapest), dr. Baltazár Dezső püspök (Debreczen), Ortli 
Ambrusné (Budapest), Kovács Gyula lelkész (Biissii), 
Gonda Béla (Budapest), Ador Sándor lelkész (Kő és 
bátori 'Sigray Pál (Budapest), úgyszintén a Nagypénteki 
Ref. Társaság. Az Egyesület irat terjesztő munkásságát is 
megkezdette már. A legközelebbi barátságos összejövetel 
április 4-én, csütörtökön este fél 8 órakor lesz a „Ma-
gyar korona" Különtermében (VII., Dohány-u. 20, a föld-
szinten balra). 

A „Magyar Egyesület a Leánykereskedés Ellen" 
folyó évi április hó 6-án és 7-én délután 5 órakor a 

ker. ós iparkamara üléstermében (V., Szemere-utcza 6. 
sz.) sorozatos előadást tart a következő sorozattal: április 
6-án dr. Prohászka Ottokár: A hitetlenség, mint az er-
kölcsi hanyatlás okozója. Latinovits Róza: Az általános 
felfogás és társadalmi szokások erköcsi hanyatlása. Ro-
senberg Auguszta: A prostituczió és alkoholizmus, mint 
az erkölcstelenség okozója. Dr. Sebestyén Jenő: Teendők 
a szexuális ideálizmus megteremtése érdekében. Minden 
előadás után félórai időtartam alatt, a kik kívánnak, 
hozzászólhatnak az előadáshoz. 

Az Evangéliumi Leányszövetség f. hó 2 1 - 2 3 - i g 
a ref. theol. akad. dísztermében (Ráday-u. 28., II.) kon-
ferencziát rendezett a következő programmal: 21-én, 
csütörtökön d. u. 6 órakor: A nő és a nemzetközi meg-
értés, dr. Giesswein Sándor. Az én békességemet adom 
néktek, Takaró Géza; 22-én, pénteken 6 órakor: A nő 
szocziális missziója, Dessewffy Emma. A keresztyén szol-
gálat, báró Podmaniczky Pál; 23-án délután 6 órakor: 
A nő mint a jövő munkása, Kayser Margit. A korszellem 
és a nő, Mnraközy Gyula. 

GYÁSZROVAT. 
Özv. Várady Miklósné, Szász Ida, néh. Szász 

Károly püspök leánya, a Lórántffy Zsuzsánna-Egyesület 
választmányának buzgó tagja 45 éves korában elhunyt. 
A gyászolók fájdalmában mély részvéttel osztozunk. 

Felelős szerkesztő : R. Pap I s tván . 

HIRDET ESEK. 

TEXAS KÉZiDARÁLÚ 
A TEXAS gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, kukoriczát, búzát, za-

bot, árpát megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költ-
ség 6 K 4 2 f. — Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

i/ipÁi v QflwnnRCZÉGNÉL BUDAPEST'vl" 
IVInMLT oflWUUn FELSŐ ERDOSOR-UTCZA 6 . 

If júsági színjátékok. 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas, jó 
magyar nyelven írt, hatásos alkalmi színdarabok : Márczíus 
15, A szabadság ünnepe, Az öreg honvéd, A haza-
áruló, Talpra magyar! A hadiárvák, A Kárpátokban, 
A honvéd szíve, Három királyok, A muszka vőlegény, 
Főhadnagy úr sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsé-
bet királyné emléke, Rákóczi lobogója. Az egész sorozat 
(15 színdarab) 12'50, tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bér-
mentes, ajánlott küldéssel (utánvétellel 50 f.-rel több). Küldi: 

Pásztor József Budapest I., 
Fehérvári-út 35. szám 



A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
igazgatósága e hó 8-án tartott ülésében meg-
állapította az 1917. év zárszámadásai t . A mér-
leg 4.397,490*44 K tiszta nyereséggel zárul. Ez 
az eredmény 1.262,26475 K-val ha ladja meg 
az 1916. év tiszta nyereségét. Az igazgatóság 
a f. hó 23-ára egybehívandó közgyűlésnek 85 K 
osztalék kifizetését javasolja a tavalyi 75 K-val 
szemben. Az 1917. év második felében 24 millió 
koronára felemelt részvénytőke 16'66%-al kama-
tozott, a részvénytőke 1916. évi 15'15%-os ka-

matoztatásával szemben. 

Az igazgatóság a közgyűlés elé azzal az indít-
vánnyal is lép, hogy a részvénytőkének 10,000 
db részvény kibocsátása által 24 millióról 30 
millió koronára való felemelését határozza el 
olyképen, hogy minden hat régi részvényre egy 
új részvényt 1500 korona áron a részvényesek-
nek ajánl fel, míg a fennmaradó darabokat sza-
bad kézből értékesíti. A tőkeszaporítás után a 
takarékpénztár saját tőkéje a kimutatott tartalé-
kokkal együtt 65 millió koronára fog emelkedni. 

Ú j K ö n y v e K . 
Bitay Béla: A mennyek országa titkaitól . . . K 2*— 
Boehmer H.: Luther im Lichte der neuerön For-

schung . M 430 
Below G.: Die Ursachen der Ileforination . . . M (> — 
Czakó Ambró : A protestántizmus szelleme . . K 8 — 
Daxer G.: Die Auferstehung . M 120 
Fiebig Paul: Weltanschauungsfragen 2. Aufl. . M -—"5)0 
Frenssen Gustav : Die Briider. Eine Erzahlung M 5"— 
Goltz Ed.: Grundfragen der prakt. Theologie . M 6 — 
Gunkel Hermann: Die Pro p heten M 2 — 
Grimm E.: Die Ethik Jesu M (í — 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. Reformatoren . M —'50 
Miehaelis Ottó : Proteslantisches Míktyrerbuch . M 3.— 
Nagy Lajos: Felek és próféczíák K 240 
Niebergall: Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . . M 3 40 

kötve . . M 420 
Podmaniezky Pál báró: A keresztyén istenlisz-

telet lényege vallásos pszichológiai és dogma-
tikai alapon kifejtve K 1/50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . K 150 
Ráez Kálmán: Miért is vagyok ón keresztyén . K 6*— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, 

elmélkedések . . K 12 — 
Schriften d. Neuen Testaments . 8 félkötetben fűzve M 18 — 

4 kötetben kötve M 25 20 
Sebestyén Jenő: Nietzsche és Kálvin. Etikai 

tanulmány K 3 — 
„Theologiai Szaklap ós Könyvújság" megjelenik havonta. Előfizetési ára 
egy évre 16 K, segódlelkészeknek és theologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kaphatók: 

Scholtz Testvérek S t 
Budapest, IX., Ferencz-körút 19-21 

Konfirmácziókra 
Konfirmáczióra előkészítő káté refor-

mátus növendékek számára. Irta: 
Szoboszlai Papp István közrebocsá-
totta: Révész Bálint. Átdolgozta: S. 
Szabó József 64. kiadás. Ara 80 fill. 
A nagytiszt, lelkész uraknak 10% 
engedményt adunk. 

Konfirmácziói emléklapok díszes keret-
ben megfelelő szöveggel, fekete nyo-
mással 1 drb 12 fill., 100 drb 11 K. 

Ugyanez, kék nyomással 1 drb 16 fill., 
100 drb 15 K. 

Mennyország kapuja. Imádságok kon-
firmált fiúk és leányok számára. Dí-
szes kötésben 2'40 K. Nagyobb ren-
delésnél 10% engedmény. 

Finomabb kötésekben nagy választék. 
Kívánatra külön árjegyzékkel és leírás-

sal szolgálhatunk. 

Kaphatók Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi H a K *r £x wi 
köny vkiadohivatalában U c U f C t A C I 1 

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 H AN GYA 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

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

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1700 
szövetkezet tartozik 80 mill ió korona 
évi árúforgalommaL 



jebb 
előtt 

különböző csoportokban: Straduari, Ruggeri, 
Maggini, Guarneri, Amati, Bergonci, Gran-
cino, Pandolfi, Balestrieri, Gagliano, Gob-
betti, Guadagnini, Storioni,Testőri, Steiner, 
Thier mesterek után, kivitel szerint teljes fel-
szerelésekkel és pedig: Vonó. Álltartó. Hang-
tompító. Hangölósíp. Ovanta. Húrokhuza-
tok 3/E, 2/A, 2/D, l/G. Nyereg és tok. He-
gedű formában I. csoport 36 kor., II. csop. 40, 
III. csop. 45, IV. csop. 50, V. csop. 60, VI. 
csop. 65, VII. csop. 70, VIII. csop. 76, IX. 
csop. 80, X. csop. 85, XI. csop. 90, XII. csop 
100. Legfinomabb kivitelben 110 kor.-tól fel 

szállítja, vagy bármely más hangszer vásárlása 
kérje saját érdekében a kívánt hangszerről szóló 

árjegyzéket, melyet ingyen küld 

az ország l e g n a g y o b b hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

cs. és Kir. udv. szállító, a jav. 
RáRóczi-tárogató feltalálója 

B u d a p e s t , II., 
L á n c z h í d - u t c z a 5* sz, 
Régi hangszerek vétele, b cserélése és művészies javí tása 

Legrégibb czég. Alapíttatott 1770. 

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 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 1916. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok . . , 
A szövetkezet kötelezettségeinek fede* 

zetére mindenek előtt az évi díjbe-
vétel és kamatjövedelem szolgál, ez 
kitett 1916-ban, tehát legalább . . 

2.550,400-— K 
6.753,519-68 K 

9.054,092-46 K 
18.358,012-14 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett tűzkárokban több mint 20.000,000'— K 

Biztosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett jégkárokban több mint 10.000,000 — K 

Biziosított tagjainak fennállása óta 
kifizetett életkárokban több mint 1.000,000'— K 

Biztosított érték tűzben 1916. évben 
több mint 1200.000,000'— K 

Biziosított érték jégben 1916. évben 
több mint 95.000,000'— K 

Életüzlet állománya több mint . . 21.000,000 — K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-

intézménye a 
„ G O N D V I S E L É S 4 ' 

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. 

Újdonságok! 
Mit köszönhetünk a reformáczió-
nak ? írta Szalay Mihály . K —.40 
A Nő. Hivatása, helyzete a múltban 
és korunkban. írta Gryurátz Ferencz 

K 4.— 
A világháború emlékére. Egyházi be-
szédek. írta Bay József . . K 2.50 
Mózes vagy Jézus ? írta Szeberényi 
.Lajos Zs K 1.50 
A reformáczió neveléstörténeti je-
lentősége. írta b. Podmaniczky P. K 2.— 
Ó seregeknek Istene! Háborús be 
szédek és imák. írta Szombati Szabó 
István . . . . . . . . K 3.50 
Absólon. Tragédia öt fölvonásban. írta 
Jánosi Zoltán K 6.— 

Ismét kapható: 
A mi hitünk és prédikálásunk. Egy-
házi beszédek. írta Vásárhelyi Zsig-
mond . . . . . . . . . K 5.— 
Portóra 10% felárt kérek. 

könyvkiadó-
hivatalában Kókai Lajos 

Budapest, Kamermayer Károly-u. 1. 

I f j ú s á g i K ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 
ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns itjak és leányok számára. 

írta Sántha Károly. Ára vászonkötésben. . . K 6.— 
Bérmentes küldéssel K 6.50 
A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászon-

kötésben K 8.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 
NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 
PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papirkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megjelent eddig 46 kötet. 

Megrendelhetők Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában Budapes t , 
V. kerület, Akadémia-utcza 4, szám. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉSISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday -u t cza 28., a hová a kéziratok, 
•lőfiaetési es hirdetési díjak stb küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

Felelős szcrk«sitő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő: 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belaő munkatársak: 
M a r j a y Károly, M u r a k ö z y Gyula, P a t a y P á l dr., 

S e b e s t y é n J e n ő dr . é s Vere» J e n ő . 

Előfizetési ára: 
Egész évre : 24 kor., félévre ; 12 kor., 

negyedévre : 6 kor, 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évrr 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérezikk; A Vallástanítás reformja. Dr. Patay Pál. — II. cz ikk: „Egy jubileum". Szőlőssy Antal. — 
Nekrolog: Molnár Sándor. Göde Lajos. — Irodalom. — Egyház. — Egyesület. — Hirdetések. 

A vallástanítás reformja. 
Amit illetékes testületek sürgettek, egyházi ható-

ságok tárgyal tak , de eddig keresztül nem vittek, amihez 
az állam, a kérdés bonyolult volta miatt nem nyúl t , a 
vallástanítás re formjá t most kevésbbé illetékes, de érde-
kelt testületek meg akarnák oldani a maguk módja sze-
r int : ugyancsak radikálisan. 

A kérdés megoldásának égetően sürgős voltát bizo-
ny í t j ák a különböző tanügyi és politikai lapokban olvas-
ható megjegyzések és immár több fővárosi tantestület 
konkrét határozata. Az Országos Középiskolai Tanár-
egyesületi Közlönyben (inárc. szám) a. leány-középisko-
láknak mindenféle melléktárggyal való túlterhelése kö-
vetkeztében fennálló délutáni tanítás eltörléséről mond 
sok megszívlelni való okos dolgot Schmidt Henrik, de 
jellemző, liogy az ál tala tervezett óraszám-leszállításnál 
a t an tá rgyak között legelsőnek a vallástan szerepel, 
amelynek taní tására a bárom felső osztályban heti 1 órát 
tűzne ki. 

Nem okolja meg miért; egyik-másik tantárgynál 
az óraszám túltengését hozza fe l okul, ezt a vallástannál 
aligha mondhatná el. Nem ismerheti sem a tananyag 
terjedelmét, sem a ki tűzött czélt a vallás tanításnál 
Schmidt Henrik, különben nem bánna olyan kur tán, 
mostohán az igazi emberré nevelés egyik legalkalmasabb, 
legtöbb eredményt igérő eszközével. 

A felső kereskedelmi iskolák terhein is hasonló 
módon könnyítene, a heti órák számát i t t is annyiban 
maximálná, minit a többi középfokú iskolában, valószínű, 
hogy i t t is elégnek tar taná a heti 1 órai vallástanítást. 

A fővárosi kereskedelmi iskolák közül többnek a 
tantestülete belátta, hogy heti 1 órán világnézetre nevelni 
nagyon bajos dolog, ők heti 2 órát szántak ilyen czélra. 
A „Vi lág" a Mester-utczai női felső kereskedelmi iskola 
tanártestületének 1917 decz. 22.-én tar to t t értekezleté-
ről közölte a jegyzőkönyvet egész terjedelmében, amely 

„a modern felvilágosodott tanárság gondolkodásmódjára 
igazán karakterizáló." Közvetlen karácsony előtt fo-
gadta el a Mester-utczai női kereskedelmi iskola tanár-
testülete dr. György János azon indítványát , hogy „a 
tantervvel összhangba nem hozható felekezeti vallás-
oktatás helyébe társadalmi erkölcstan" taní tása vezet-
tessék be heti 2 órában. György János és kollégái nem 
kisebb czélt akarnak az „egyetemes erkölcsi elvek elsajá-
t í t ta tásával" elérni, „mint a háborúkat lehetetlenné tevő 
érzelmi, gondolkozási és akarat i megegyezést." Még ha 
az egész világ középiskoláiban elfogadnák is György 
János indítványát , akkor is -kérdéses lenne az a bizonyos 
„megegyezés", hát még úgy, hogy csak a, magyar közép-
iskolákat óha j t ja boldogítani! 

Tehát egyetemes erkölcsi elvek, amelyek „nemzet 
és felekezet fölött iek"; amelyek „az összes népek és vak 
lások erkölcsi igazságait egybefoglal ják"! E z a bőbe-
szédű meghatározás voltaképen egy régi, sokszor tár-
gyal t kísérletre vonatkozik, amelynek filozófiai erkölcs-
tan a neve. E z pedig annyiféle lehet, ahány filozófiai 
irány van. A Mester-utczában, ú g y látszik, ez a filozófia 
nem kimondottan vallásellenes, de egyház- vagy fele-
kezetellenes, és internaczionálista és nagj^ mértékben 
utópista. 

Nem lehet eléggé figyelmébe ajánlani György Já -
nosnak, amit ő voltaképen nagyon jól tudhat , hogy a ker. 
etika nem felekezeti; elismerjük és természetesnek tar t-
juk: a dogmatika igen. Felekezet fölötti erkölcsi elvek-
ről, mint a valódi emberi élet normáiról csak a ker. fel-
fogás alapján lehet beszélnünk, mikor hivatkozunk Jézus 
kijelentéseire a buddhista, mohamedán s részben a zsidó 
tanításokkal szemben. A ker. etika felekezetfölötti és 
nemzetfölötti is anélkül, hogy nemzetellenes lenne. ' 

A francia minta, amely ugyancsak ment a fele-
kezeti keresztyénségtől, nem lát juk, hogy nagyon szol-
gálná az örök békét. Tisza Is tván idézte a napokban 
a képviselőházban a franciák egy tekintélyes részének 



egy francia lapban mgnyilvánuló elégedetlenségét a tár-
sadalmi erkölcstan tanításával szemben. Ami másutt 
csődöt mondott, az nálunk olyan üdvös nemzeti és nem-
zetíölötti eredményeket szülne ? 

Utópistának tűnik fel elvben a Mester-utcai taná-
rok határozata, de gyakorlatban nagyon is bevált pro-
paganda-eszköz lelietne pld. egy szabadgondolkodó ta-
nár kezében. „Világ"-ék jól látnak, sietnek is üdvözölni 
a hivatása magaslatán álló tanárokat, amelyik egyéb-
ként nagyon jól tudja, hogy a szelíd „pedagógiai" szem-
p in t csak ürügy; más nézőpontból hozták a határozatot! 
A nemzeti és felekezeti sajátságokkal a kereskedelmi 
iskolák vannak legkevésbbé összenőve!" Elég baj ez! 
De tudjuk. Azt is tudjuk miért. Csak azt nem tudjuk, 
humorizálni akartak-e az Izabella-utczában a kereske-
delmi iskolai tanárok, mikor azzal a megjegyzéssel fo* 
gadták el .a Mester-utczai indítványt, hogy a vallástaní-
tás eredményessé tétessék. Melyik vallástanítás ? Ame-
lyiktől független lesz a morál ? Amelyik helyett tanít-
ják a társadalmi erkölcstant ? Vagy az az egyveleg, 
amit készítene magának a meg nem emésztett vallás-
történeti ismeretekből a diák ? Vagy az atheista „val-
l á s t a n í t á s lenne eredményesebb ? 

Ha csakugyan f á j a vallástanítás kétségtelenül 
kevés eredménye, ne olyan orvosságot keressenek, ame-
lyik rosszabb a halálnál! Egyébként tartozunk az igaz-
ságnak azzal, hogy megemlítjük, hogy még azokban a 
keresk. iskolai tanártestületekben is*, ahol elfogadták 
ezt az indítványt, voltak olyan keresztyén tanárok, akik 
ellene szavaztak. A „Világ" a hivatása magaslatán álló 
tanári karokat — már t. i. azokat, akik az indítványt 
elfogadták -— felsorolta, de nem emlékezett meg azok-
ról a keresk. iskolákról, ahol elvetették az indítványt, 
vagy nem is tárgyalták, mint hatáskörükbe nem tartozó 
dolgot. Egy ik budai kereskedelmi iskolában — legyen 
teljes a „Világ" öröme! — az igazgató és a tanárkar 
csakugyan teljes örömmel üdvözölte az ú j világ hajnal-
hasadását. Az igazgató egyébként református vallású s 
még hozzá, úgy értesültünk, presbiter is! 

Igazán fényes kilátásaink lehetnek a jövőre, ha 
azok, akik önként vállalt egyházi hivataluk és önként 
letett esküjük szellemével ellentétben dolgoznak! 

Igazán nem ártana egy kis reformáció sok testü-
letnél „in capite et membris"! 

Az egyházi hatóságok évek óta czéltudato&an töre-
kednek a vallástanítás megjobbítására. A ref. egyetemes 
konvent tanügyi bizottsága nagy gondot fordít rá. A 
népiskolai és polgári iskolai tanterv elkészült, különösen 
az utóbbi kifogástalan. Rá kerül a sor a kereskedelmi 
iskolák és egyéb középiskolák tantervének és tanköny-
veinek reformjára is. Bárcsak az a bizonyos illetéktelen 
tanári határozat is sürgősséget tanácsolna és ajánlana 
indirekte az illetékeseknek! A középiskolákban bizo-
nyára nagyobb mértékben fogják tanítani, mint eddig 
a valódi ker. „társadalmi erkölcstant" és nagyobb súlyt 

fektetnek az állampolgári nevelésre, a szocziális érzék 
kifejlesztésére. Az elfogultság, felekezeti és nemzeti 
gyűlölet keltése a ref. vallástanítástól, nyugodt lélekkel 
állíthatjuk, teljesen távol van. Nyugodtan és szívesen 
megnyithatjuk bármelyik vallásórán ajtónkat, meggyő-
ződhetik tantárgyunk szelleméről mindenki. Igazán hi-
vatott vallástanár, hivatása magaslatán álló tanártársak 
segítségével, jó tanterv, jó tankönyvek, elegendő óra-
szám, tisztességes órabeosztás birtokában eredményessé 
teheti a vallási és erkölcsi nevelést, amelytől várják so-
kan hazánkban, többen mint a független moráltól, a 
nemzet és társadalom boldogulását, megújhodását. A 
nemzetközi életnek, érintkezésnek igazságos, békés, em-
beries, egyszóval keresztyén elvekre való helyezése min-
denki előtt kívánatos. Ha a Mester-utczában is erre gon-
dolnak, akkor a czél tekintetében nem állunk messze 
egymástól, de az odavezető eszközök tekintetében igen. 
Ha egy kicsit tájékozódnak a közhangulat felől a val-
lás-erkölcsi nevelés ellenőrzői, tapasztalni fogják, hogy 
hasztalan tar t ják a kérdést szőnyegen, az iskolából ki-
tenni nem sikerül senkinek a vallástanítást Magyaror-
szágon jódarabig; a ker. egyházak, ha másban nem, 
ebben olyan határozott, egységes frontot alkotnak, ame-
lyen meg fog törni minden szabadgondolkodó kísérlet. 

Nem is tanácsos Magyarországon megbolygatni 
ilyen irányban Eötvös genialis alkotását, az 1868: 
X X V I I I . t.-czikket, amely a specziális magyarországi 
helyzetre beláthatatlan időn belül egyedül megfelelő. 

Hadd idézzük egy igazán „hivatása magaslatán" 
álló tudós pedagógusunknak, Fináczy Ernőnek a Magyar 
Pedagógiai Társaság XXVI . közgyűlését megnyitó el-
nöki beszédéből a következő sorokat: 

„Azt hiszem, hogy mindazoknak, kik velem együtt 
a gyermeki lélek szükségleteihez mért, a módszeresen 
vezetett pozitív vallásoktatást elengedhetetlennek tart-
iák, a törvényeinkbe s így a népoktatási törvénybe fog-
lalt szabályozást az adott viszonyok közt egyedül lehet-
ségesnek, elvi szempontból egyoldalúságtól mentnek, a 
teljes viszonosság alapján állónak fogják tartani ." 

Jól esik minden pozitív ker. alapon álló embernek 
az, hogy a nagytekintélyű professzor, az ország egyik, 
legtiszteletreméltóbb kulturegyesületének elnöke, ilyen 
bátran bizonyságot tesz a vallástanítás elengedhetetlen 
volta mellett. 

Jó megjegyezni, nem mindenféle kontármunka 
mellett száll síkra! 

A jó törvény a keretet megadja, de a tantervet, 
tankönyvet s ami a fő, a vallástanár egyéniségét nem 
adhatja meg. Nem a keretet kell megváltoztatni vagy 
épen szétbontani, hanem azt kell megreformálni, amit 
eddig befoglalt, ami méltatlannak bizonyult hozzá. 

Dr. Patay Pál. 



„Egy Jubileum". 
E czím alatt e lap 11 -ik számában egy szép czikk 

jelent meg p. tollából az egyetemes adóalap 10 éves 
fennállása jubileumára. 

Nem akarok arra — e papir szűk világban — 
hosszasan reflektálni. Nem akarom dicsérni tapintatos 
leírását annak, miért siettek a „lukmázó" és „kepéző" 
belhivatalnokok örömmel térni át a készpénz fizetésre. 
De egyet mondok és ez az, hogy bár a „Normál költ-
ségvetés" az akkori tényleges áraknál alacsonyabban 
állapította is meg a termény árakat, még ma is — a 
10 év elmultával is meg lennének azzal a belhivatal-
nokok elégedve, ha ez a háború okozta rettenetes drága-
ság nem szakad a nyakukba, úgy hogy a mai viszonyok 
között a fizetésük „élni kevés; meghalni sok", mint 
szokták mondani. Nem keli egyébbre mutatni, mint a 
kongruával 1600 koronára kiegészített papi fizetésekre — 
melynek legalább felét a fa szükséglet beszerzésére kell 
fordítani; hogy mindenki belátra, hogy e fizetést „élni 
kevés I" 

Ezen hát segítni kell! p. is azt mondja! Meg is 
mutatja a forrást, midőn így szól „a mostani súlyos és 
képtelen helyzeten két tényezőnek kell segíteni; a gyü-
lekezetnek és annak a sürgős akczióba lépő állami 
segítség — megnövelendő alapnak". Ha ezt a jövendőre 
vonatkoztatja — úgy egyetértek vele ! Azonban ez évre 
az 1918-ik évre is kellene még pedig sürgős segítség. 
De ez évre csak egy forrás van nyitva „az állami segítség !" 

Mint p. úgy én is kárnak tartom, hogy ez a zsi-
naton sürgős intézkedés tárgyát nem képezte; mint ő 
úgy én is várom, hogy e siralmas helyzet sanalására a 
Konvent intézkedni fog. De különös tekintettel, hogy e 
tárgyban 2 egyházmegye intézkedett — ez nem lehet 
más, mint állami segély kérés 1918-ra. 

A külsősomogyi egyházmegye visszaállította a díj-
levél szerinti fizetést. A felsőbaranyai ebből csak egy kis 
részt — csak egy parányi drágasági pótlékot — és még 
ez utóbbi se megy simán. Ez csak ami kerületünkben 
van. Lehet más kerületekben is vannak ehhez hasonló 
intézkedések. De ha nem lennének is a konventnek ezt 
is figyelembe kell venni. Mert ezen egyházmegyei határo-
zatok csak ugyanott hozott határozatokkal semmisíthetők 
meg — annyival inkább, mert kerületi végzésekkel is 
jóváhagyattak. Már most mi történnék, ha a konvent azt 
rendelné el, hogy a belhivatalnokok fizetésének ez évi 
rendezéséhez a gyülekezetek is járuljanak hozzá? Egy-
házmegyei gyűléseket kellene tartani — amely eltekintve 
a nagy költségtől pl. felsőbaranyaiban azzal végződhet-
nék — hogy ezt már az egyházmegye 1917-ben el-
rendelte és így az a gyúanyag, mely a békétlenséget és 
zugolódást felidézte megmaradna és a helyzet nem 
javulna. 

A jövőre nézve egészen másként áll a dolog, neve-
zetesen a Zsinat elrendelné, hogy az eddigi 10%-os 
vagyonadó — mely a földadóval úgyis emelődik most 

— 15 vagy 20%-ra emelkedik — emelhetné a személy-
adót is magasabbra és kimondhatná, hogy az így nem 
fedezhető hiányért lehet az adó alaphoz folyamodni. Igv 
minden zúgolódás nélkül szépen és simán keresztül 
menne és az ország minden egyházában békésen meg-
oldatnék az adózási ügy. De hisz erről beszélni is feles-
leges — hiszen ez majd intézkedés tárgyát képezi. Szó-
lok hát arról, hogy a jelen évre miként véllem én.meg-
oldhatónak e kérdést ? Úgy, hogy a konvent írjon fel az 
állam kormányhoz és a tolyó 1918. évre kérje a re-
formátusokat illető adósegély felemelését annyival, hogy 
abból kiadják a lelkészek — kongruát és kárpótlékot 
figyelembe nem véve — fizetésük 100 a tanítók fize-
tésének — az államsegély nélküli rész — 50%-al fel-
emelése. Nem hiszem, hogy ez elől a miniszter elzár-
kóznék, hisz a mai helyzet és rettenetes állapot ismere-
téből emelve fel maga az állam az ő hivatalnokainak 
fizetését 100%-al. Ha erre az állami vagyont kezelő 
minisztériumok hajlandóknak mutatkoznak már most előre 
kimondhatná a konvent, hogy ez esetben minden e téren 
hozott egyházmegyei határozatok hatályon kívül helyez-
tetnek. 

Így az egyházmegyéken nem esnék sérelem sem 
tekintélyök nem csorbulna, mert midőn a lelkészek ezt 
szószékileg meghirdetnék ki kellene jelenteni azt is, hogy 
az egyházmegyei határozat azért nem hajthatik végre, 
mert az egyházi belhivatalnokok ezért állami kárpótlás-
ban részesülnek. Még csak azt jegyzem meg, hogy nem 
azért óhajtom vagy indítványozom a tanítói fizetések 
50°/o-al való javítását mintha lekicsinyelné akarnám. 
Isten mentsen hisz egyike vagyok azoknak, kik nagyon 
is nagyra becsülik a népnevelés ügyét — hanem egye-
dül azért, mert már ők úgyis részesültek az állam részéről 
drágasági pótlékban és nem hihetem, hogy ők 100%-os 
fizetési kiegészítésben részesülhetnének. 

Nagytiszteletü Szerkesztő Ur engedelméből óhaj-
tandó lenne, ha e tárgyhoz többen szólanának. Ha egyik 
nem, másik —• megragadná a konvent tagjának figyel-
mét. Mert az az egy bizonyos, hogy segítségére kell 
sietni az avval küzdő belhivatalnokoknak. 

Drávacsepely. Szőllösy Antal 
ref. lelkész. 

MOLNÁR SÁNDOR 
1852. szept . 15 — 1918. márc. 4. 

A f. hó 4-én váratlanúl elhúnyt Molnár Sándor 
madocsai lelkész, a tolnai egyházmegye tanácsbírája és 
gyámpénztárnoka. Halálával egy zajtalanúl dolgozó, értékes 
élet lobbant el. A pályatársak közül tán kevesen voltak 
hozzá oly közel és így kevesen ismerték úgy, mint én. 
Ez képezze magyarázatát annak, hogy róla én emléke-
zem meg. Az öreg szolgáról az ifjú szolgatárs. 



1877-ben, mint még nem egészen nagykorú ifjú, 
foglalta el lelkészi állását. Budapestről jött. Az élő víz-
sodorból ebbe az élet zajától távoleső, csendes faluba. 
Elméje telve tudással. A szíve ambiczióval. Tán az a 
gondolat hozta, hogy ez a nyugalmas paróchia jó lesz 
kezdetnek. Néhány hónapig. Vagy pár évig. És íme 
ebből a paróchiából kisértük ki negyvenegy évvel később. 
Abba az akáczfás temetőbe. Itt maradt. Itt tartotta Ma-
docsának aranykalászt termelő, aranyszívű népe. Az a nép, 
az a napbarnitotta, erőteljes magyar faj, amelytől a nagy 
Eötvös Sándor valamikor a nagykőrösi paróchiáért sem 
tudott megválni. 

Szinte kivételesen tisztelt a lelkészi állás Madocsán 
Kivételesen nagy az a bizalom, amely a lelkészi állás 
betöltőjét környezi. Ilyen helyen kivételesen nagy az a 
felelősség is, amely a lelkész vállaira nehezedik. Külö-
nösen akkör, ha többször vannak válságos idők, ame-
lyekben vezetni és intézkedni kell. És Madocsán voltak. 

Azon a mély földön, amelyen a község fekszik s 
amelynek nyugati részét az imsósi átvágás előtt a Duná-
nak imbolygó vize öntözte, akkor lép ki a folyó az 
alacsony partok közül, mikor neki tetszik. S a Duna 
e szabadságával élt is. Volt idő, mikor többször is éven-
ként. Eltemette a határt. Abban a reményt, az „élet"-et. 
Hogy milyen anyagi megpróbáltatást jelentett ez, elkép' 
zelhető. Ennél nagyobbat csak akkor állott ki a lakos 
ság, mikor tíz évvel ezelőtt a másik ellenség, a tűz, 
gázolt keresztül a szép falun. Az anyagi rázkódtatáshoz 
járúlt a mindnyájunkkal közös lelki megpróbáltatás. Jött 
a háború, amely a maga viharával már a negyedik 
esztendőbe villámlik belé. Hogy mit hozott ez Madocsa 
népére, arra következtetni enged Tolna vármegye egy-
kori nagy alispánjának a nótája, amelynek utolsó sora 
így szól; „Madocsáról nincs oly legény, aki be nem vál". 
Elmentek a napsütötte fiúk. Azok között Molnár Sándor-
nak három fia és egy veje. Üresen maradtak a házak. 
A búcsúzás fájdalma, a virrasztó aggodalom, majd a 
gyász vetettek fekete árnyékot azokra a fehér falakra. 

A megpróbáltatásoktól lesújtott nép a habok felett, 
a lángok alatt és a lelki gyötrelmek kereszttűzében egy-
aránt a templomra vetette könnyes szemét. Onnan várta 
a segítséget. A könnyeket letörlő imát és a bátoríió, 
fölemelő szót. És megkapta mind a kettőt. A hű pásztor 
ott állt népe között. A katona nem hagyta el az őrhelyet-
Belső küzdelmeit elnyomta. Arczán nem reszkettek meg 
azok a kemény vonalak. Szeme hittel nézett a magasba. 
Szavai tűzben, vízben, mennydörgésben nyugodtan, tisz-
tán, messzehatóan csengtek. Bizalmat, békét hintve min-
denfelé, mint a viharos éjszakában a hajnali harangszó. 
Ne féljetek! Jön már a virradat! „Nem alszik és nem 
szunnyad az Izráelnek őrizője !u Kötelességét híven be-
töltötte. 

íme ez Madocsa legutóbbi évtizedeinek története. 
És ugyanez Molnár Sándoré. Távolról nézve a kettőnek 
képe összefolyik, egybeolvad. Mint a hajóé, mely a vízen 
tovasiklik és hajósé, kinek lelke azt irányítja. Ha azon-

ban közelebb lépünk a képhez, a szinek elválnak és az 
egyes árnj^alatok kiváltképen az ő alakját mutatják. 

A község házai közül gyönyörűen emelkednek ki 
az egyházi épületek. Az ősi paróchián kivűl minden új. 
A templom, amelyet új ruhába az ő keze öltöztetett. 
Abban a díszes orgona. Karcsú tornyában az egyház-
megye legszebb harangjai. A templom mellett az iskola, 
melyet rövid idő alatt kétszer is újra kellett építeni. 
Annak négv tantermét a haladó kor igényeinek meg-
felelően az ő buzgósága szerelte föl. A tágas, levegős 
tanítói lakások azokon a szép fundusokon. íme az ő 
képének finomabb vonásai. 

Tehát az egyház a hívek sok anyagi és szellemi 
megrázkódtatása mellett is gyaropodott és szépült. Hogy 
milyen siker ez, mi tudjuk azt megítélni s mi tudjuk 
azt méltatni. Lelkipásztorok. 

A szép eredmények kulcsát az ő kiváló tulajdon-
ságai adják meg. Nem mindennapi tehetség, szép tudás, 
amely a korral állandóan lépést tart, nagy akaraterő és 
lelkiismeretes pontosság jellemezték. És az az előadói 
készség, amellyel lelkének kincseit feltárni és érvényesí-
teni tudta. Hozzá hasonló templomi szónokot nagyon 
keveset hallottam. Közvetlenség és méltóság egyesültek 
előadásában. Ehhez járúlt hangjának a gondolatok és 
érzések fokozását finomann kifejező hajlékonysága. 
Ugyanez jellemezte beszélgetés közben is. Még fokozot-
tabban. Gazdag tudása, szellemessége, előadásának köny-
nyedsége itt érvényesült teljes mértékben. Mintha most 
is látnám. Ott űl az asztal mellett. Beszél a napi ese-
ményekről. Csendesen. Nyugodtan. Egyszerre megcsillan 
a szeme. Hangja emelkedik. A közönséges napi esemé-
nyek mozaikdarabjai mögött meglátja az általános emberi 
vonást s a kúsza szálak gyönyörű, tanúlságos erkölcsi 
képpé rakódnak össze kezében. Nagyon szívesen beszélt 
arról, amiről a mai „modern" korban divatos olyan le-
kicsinylő mosolygással beszélni. A magyar hazáról, a 
magyar nemzetről. Ennek dicsőséges múltjáról, nagy 
rendeltetéséről, ó . Az egykori cservenkai sváb fiú. Szinte 
most is hallom, amint a magyar szabadságharczról szólva 
elmondja a régi nótát: „Édes anyám, édes anyám, Adja 
ki a fehér ruhám! Elmegyek én katonának. Kossuth 
Lajos huszárjának. És ha többé nem láthatnám kelme-
det, Édes anyám, ne sirasson engemet!" Hangja kedve-
sen csengett-bongott. Síri csend volt rá a válasz. A 
foglyúl ejtett szívek önkéntelen közelebb húzódtak hozzá. 
És e közelségben meg is maradtak. S a pásztort habok 
felett, lángok alatt és a megpróbáltatás kereszttűzében 
követték. Kitartóan. Rendületlenül. És az egyház meg-
újhodott. 

. . . Negyvenegy év ! A régiek, akik 1877-ben Mol-
nár Sándor Madocsára hozták, elmentek apáik után. Új 
emberöltő lépett az eltávozottak nyomába. Az ú j ember-
öltőben új arcok, ú j nemzedék. Az új nemzedéket is 
megvénítette a nagy megpróbáltatás ezer gondja, aggo-
dalma. Az új emberöltőben, a megöregedett fiatalok 
között ő tovább is a régi maradt. Legalább látszólag. 



Alakjakiemelkedett. Megkopva, megőszülve, megtépászva, 
de még mindig délcegen, méltóságosan. Mint a nagy 
Eötvös Sándor öreg paróchiájának barnult homloka a 
tűz után megifjult házak között. 

Az erőteljes alak egyszerre omlott össze. Mint 
földrengéskor az öreg falak. Háza táját elrendezte és 
március 4-én délután csendesen elaludt. A harangok 
szomorúan búgtak. A templom hófehér hajója fekete 
ruhába öltözött. A pásztor nélkül maradt nép az őszinte 
fájdalom beszédes könnyeivel vigasztalgatta a megbol-
dogultnak szelid lelkű özvegyét és a koporsóra boruló 
tiz gyermekét. 

. . . A fáklya kialudt. A beállott éjszakában vilá-
goljon derengő fénnyel a hálás emlékezetnek mécsese ! 

Gödé Lajos. 

IRODALOM. 
Absolon. Tragédia 5 felvonásban. Irta: Játiosi Zol-

tán. Hoffmann és Kronovitz ; ára fűzve 6 K, Az ismert 
bibliai történetet dolgozza fel ú j szempontból a sok-
oldalú, erős speciális érzékű kálvinista pap Jánosi Zoltán. 
A hivatalos kritika nem méltatta kellő figyelemre ezt az 
erősen irányzatos tragédiát. Ha pusztán irodalmi szem-
pontból vizsgáljuk « művet, a haldokló Absolon hosszas, 
egyébként mélységes társadalmi filozófiai alapon nyugvó 
fejtegetéseit a drámai hatás rovására kell írnunk. Ettől 
eltekintve, a súlyos gondolatokat könnyed, igazi költői 
formában kifejező nyelvét csodálva, élvezettel olvassuk. 
Absolon a XX. század radikális politikusainak az eivét 
vallja, nyiltan szólva Jánosi programmjának egy részét 
akarja megvalósítani: Eddig a nép volt a földé s a nép-
nek ez volt a neve: ma föld népe''. Én azt akarom; a 
föld legyen a népé s a föld neve : „a nép földje" legyen ! 
Az igazságért, a népért, előre! Hallgassuk meg csak 
Absolon végrendeletét: Földet a népnek ! A népé a föld ! 
A hazafiság szent parancsa ez. Hazaáruló, ki meg nem 
fogadja! Oh nem a föld és nem a mult, hanem a nép 
szeretete az egy igaz Hazafiság! . . . Végrendeletem: 
Legyetek jók a néphez. Nem azért, mert jó, hanem 
azért, hogy jó legyen ! Különösnek találja az olvasó a 
legellenszenvesebb alaknak Husai-nak a jellemét és indo-
kolatlannak Joáb túl erős szavait. Valahogyan nem illik 
bele az egész részlet a nemes alkotásba. (—y.) 

EGYHÁZ. 
Változás. Mint már húsvét előtt jeleztük, lapunk át-

költözött a mi Bethlen nyomdánkba; ennek a szedőgépén 
szedték ki a kéziratokat és ez a szám ami nyomdánk 
sajtója alul került ki. Az expedíció körül kezdetben lesz 
még egy kis nehézség, de ez is el fog múlni. Most már 
a Bethlen nyomdában jelennek meg lapunkon kivűl a 
Református Katonák Lapja és a Református Sajtó is . . . 
Vivant sequentes ! 

Lelkészválasztás. A nagybecskereki ref. egyház néh. 
áldott emlékű Szalay József utódjául Szabó Zoltánt, a 
bilkei (Bereg-m.) missziói kör kiváló ifjú lelkészét válasz-
totta lelkészéül. 

A belső somogyi egyházmegye mult hó elején tar-
totta közgyűlését Nagy Lajos esperes és Huszár Aladár 
gondnok elnöklete mellett Kaposváron. A gyűlésen a 
gondnok mondott szép és a díjlevél ügyek által felzak-
latott kedélyeket megnyugtató megnyitó beszédet. A 
gyűlés határozatilag kimondotta, hogy a rendszeres es-
peresi látogatás ez évben elmarad. A legkiemelkedőbb 
és legkényesebb tárgy az egyházi hivatalnokok díjlevél 
ügye volt. A közgyűlés határozata szerint a díjleveleket 
egy éven belül fixirozni kell, a folyó évre létrejött egyes-
ségek érvényesek, a megállapodásra még nem jutott 
egyházakat újból felhívják méltányos egyesség kötésére, 
ahol ez nem sikerül, oda díjlevél rendező, 2 tagból álló 
bizottság megy. Más egyházmegyékben is a gondnokok-
nak, világi tisztviselőknek kellene kezükbe venni a kényes 
díjlevél ügy rendezést. . 

Az erdélyi ref. egyházkerület május 4-én és a követ-
kező napokon tartja közgyűlését. Negyedikén néh. dr. 
Kenessey Béla püspökről emlékezik meg a gyűlés; az 
emlékbeszédet Nagy Károly püspök imája után dr. Ra-
vasz László tartja. Ötödikén d. e. lesz a püspökbeiktatás, 
amelyre dr. Baltazár Dezső püspököt, a konvent lelkészi 
elnökét kérték fel. Aznap d, u. 5 órakor az erdélyi 
Kálvin-Szövetség reformációi emlékünnepet tart, amelyen 
Nagy Károly püspök imádkozik, gr. Bethlen István e. m. 
gondnok emlék- és dr. Ravasz László záróbeszédet mond. 
A közgyűlés folyamán lesz a lelkészi főjegyző választás 
(az egyedüli jelölt dr. Ravasz László) és az ú j lelkészek 
felszentelése. 

Püspökeink fizetése. A L. E.-ben „Ignotus" szólal 
fel amellett, hogy a háborús helyzetre való tekintettel 
püspökeink fizetése húszezer koronára emeltessék fel a 
felemelendő államsegély terhére. 

Felhívás. Néh. D. dr. Daxer Györgynek a korán 
elhunyt kiváló pozsonyi theol. tanárnak lapunk munka-
társának emlékére hálás tanítványai pályadíj-alapítványt 
óhajtanak létesíteni. Az adományok Gáncs Aladár székes-
fehérvári ev. lelkészhez küldendők. 

A bányai ev. egyházkerületben, mint már jeleztük, 
Scholtz Gusztáv lemondása folytán megürésült a püs-
pöki állás. A betöltésre nézve a legközelebbi kerületi 
közgyűlés intézkedik, de a kombinációk, jelölések már 
ezt megelőzőleg is indulóban vannak. Komoly jelöltek 
lesznek dr. Raffay Sándor budapesti lelkész, a M. E. 
L. E. elnöke és Wagner G. Adolf újverbászi lelkész, 
a kerület egyik legnagyobb egyházmegyéjének a bács-
szeréminek főesperese. 

Ai alsónémedii református egyház tagjai a háború 
kezdetétől fogva az évnek minden szakában a külömböző 
czímeken meghirdetett czélokra állandóan adakoznak. 
Többféle czímen a múlt 1917. év őszéig 1953 koronát 
fordítottak adakozás utján jótékony czélokra. Ezenkívül 
a reformáczió emlékünnepe alkalmából jubileumi alapra 
adakoztak 5330 koronát. Ez alapra az adakozást Somogyi 
Béla bíró 1000 koronával, Vargha Emil földbirtokos 500 
koronával kezdték meg s adott e czélra az izr. vallású 
Eisler Antal 100 koronát. A presbyterium a begyült 
összeg felhasználásával jubileumi alap czímen a VIII. 
hadikölcsönből 16000 koronát jegyzett. A fennmaradt 
kombard kölcsön törlesztésére szolgálnak a szelvény-
kamatok és az Isten dicsőségére bejövő adományok. A 
presbyterium u. i. úgy határozott, hogy temetéseknél 2 
ko r , esküvő és keresztelőnél 1 kor., konfirmácziókor 
minden gyermek után 2 kor. fizetendő Isten dicsőségére 
való adakozás képen az egyház pénztárába. Az orgona 
javítására adakoztak a hívek 2600 koronát. Az adako-



zást itt is Somogyi Bela köeségi bíró kezdte meg 200 
koronával s adott e czélra a róm. kath. vallású közs. 
jegyző Sztankovich László is 100 koronát. A drágaság 
miatt emelkedő kiadások fedezhetése czéljából s azért, 
hogy az egyházi hivatalnokok gabona és tűzi fa illet-
ménye természetben kiadható legyen és egyéb járandó-
ságaik is magasabb áron legyenek megváltva, a gyüleke-
zet az elmúlt évben 2 5 a z 1918. évben pedig 75% 
pótadót vetett ki magára. A 7 5 p ó t a d ó mintegy 8000 
koronát tesz ki. Megjegyzendő még, hogy az adakozások 
nem házról-házra járva gyüjtéssél t ö r t énnek /hanem a 
szószékből történt felhívások után viszik a hívek a lel-
készi hivatalba adományaikat. 

heimatsgruss czímen szerkeszt Weinmann Fülöp 
ujverbászi ref. lelkész gyülekezeti lapot, amelynek egyik 
foczélja az, hogy ápolja az .összeköttetést a gyülekezet 
hadba vonúlt tagjaival. Egyik utóbbi számában figye-
lemre méltó felhívást olvastunk, amelyben a szerkesztő 
és Klepp Péter torzsai lelkész arra hívják fel a német 
anyanyelvű reformátusokat, hogy a kálvinista öntudat 
ápolása, a belmissziói munkák propagálása és a hazafias 
szellemű és a hazai viszonyoknak megfelelő iratok szer-
zése és terjesztése czéljából alkossák meg az Országos 
Kálvin Szövetséggel kapcsolatban a német anyanyelvű 
reformátusok Kálvin Szövetséget. A szerkesztő rokon-
szenves ismertetést közöl a Kálvin Szövetség munkájáról. 

Uj udvari tanácsos. A király Haendel Vilmos dr. 
debreceni tudományegyetemi nyilv. rendes tanárnak a 
magyar kir. udvari tanácsosi méltóságot adományozta. 
A megérdemelt kitüntetéshez gratulálunk. 

fl pozsonyi egyetemen megnyílt bölcsészeti fakultás 
dékánja dr. Kornist Gyula, prodékánja dr. Zolnav 
Gyula lett. . 

Adományok. A vakok bibliájára dr. Pruzsinszky 
Pál theol. igazgató, Gál János százados, Bucsi István 
10—10 koronát adott koszorú megváltás czímén özv. 
Várady Miklósné elhalálozása alkalmából. Ugyanerre a 
czélra a Kálvin János Kör 400, N. P. és E. T. 26 és 
Zólyomi Sarolta Dunaszentgyörgyről 13 koronát adott. 

református sajtóalapra a dunaföldvári gyülekezet 21 
koronát adományozott . A pirost ref. gyülekezet a kato-
nák vallásos irataira 20 és lapuknak 20 koronát küldött. 

f\ dr. Szőts Farkas alapítványra érkezett újabb ado-
mányok : Petri Elek püspök 40, dr. Petri Pál 10, Bilkei 
Pap István 20, összesen 70 k-a. A nyugtázott 5638 
k-val együtt 5708 k-a. Hálás köszönettel nyugtázza az 
if júság nevében: Csekey Sándor theol. szénior. 

EGYESÜLET. 
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség a 

Diakok Háza alapja javára április hó 5-én, a fővárosi 
vigadó nagytermében Kerékjártó Gyula a kiváló ifjú 
hegedűművész közreműködésével, a Szimfonikus Zene-
kar kísérete mellett hangversenyt rendezett, amely a 
nemes czélra szép összeget jövedelmezett. 

A Szent-István Társulat ezelőtt hetven évvel, mint 
jó és olcsó könyvkiadó vállalat alakult. A jubiláris köz-
gyűlésen a herczegprimás nagy beszédet mondott, 
amelynek során reámutatott a felekezetek közötti béke 
szükségességére. Magyarországot egységesnek és erős-
nek szeretjük látni mondá ; éljen tehát benne testvéri 
egyetértésben a kereszténység, amelyen az ország alkot-

mánya és kultúrája felépült, mi katholikusok- készségesen 
fogjuk az egyetértést ápolni. Szólt az iskolák államosí-
tása ellen és utalt arra, hogv állami iskolát ott kell 
felállítani, ahol nincs jó és hazafias iskola. 

SZERKESZTŐI Ü Z E N E T . 

Néhány czikk közlése hely hiány miatt késik. A Kun Béli 
czikkére adott válasz is csak a jövő számban jöhet. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

HIRDETÉSEK. 

CSUHA ANDRÁS K z K " 
BUDAPEST, IX, RÁDAY-UTCA 43. SZ. I, 4. 
3utdn\jos áron készít lelkészek szamára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

Új toronyórák készletben raktá-
ron ; torony ha-
rangokat pótló 

aczólharang-korongokat jótállással szállít és beállít 

M ü l l e r . J á n o s t o r o n y ó r a - g y á r a , 
Budapest VII., Tököly-út 52. 

F. Varga Lajos Megjelent! 
Imádságok bibliaolvasással egybekötött hétköznapi 
istentiszteletekre czímü imakönyvének I-ső kötete. 
Ára fűzve K 8 , — , kötve K 1 2 , — Mindenki részére igen alkalmas! 

^ ^ 0 Hof fmann és Kronovitz 
könyvkiadóhivatalában, DEBBGCZEN, Ferencz lézsef-út 49. sz. 



JEXASKÉZIDARÁLÓ 
| I A T E X A S gyorsdaráló a jelenkor leg-

jobb -és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, k u k o r i c z á t , b ú z á t , zabo t , 

á rpá t megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költség 
6 K 42 f. — Árjegyzék ingyen és 

bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

|/|DÁ| V Qkmm CZÉGNÉL BUDAPEST, VI,, 
MnHLI oANUUn FELSŐ ERDÜSOR-UTOZA6. 

Ifjúsági színjátékok. 
Iskolai, i f júsági és műkedvelő előadásokra alkalmas jó magyar 
nyelven írt, hatásos alkalmi sz índarabok: M á r c z i u s 15, A 
trabftdság ünnepe, Az öreg honvéd. A hazaáruló,Talpra 
magyar! A hadiárvák, A Kárpátokban, A honvéd szive, 
Három királyok, A muszka vőlegény, Főhadnagy úr 
sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsébet királyné 
e m l é k e , R á k ó c z i l o b o g ó j a . Az egész sorozat (15 színdarab) 
12.50. tíz színdarab öt színdarab 5 K, bérinentes, ajánlott 
küldéssel (utánvétellel 50 fillérrel több). q Küldi : 

P á s z t o r J ó z s e f 
BUDAPEST, I., Fehérvári-út 35 szám. 

Üj könyvek. 
Bitaf Bé la : A mennyek országa titkairól . . . . K 2.-
Boehmer H . : Luther im Liehte der neueren For-

schung . . M 4 . 5 0 
Belőve G . : Die Ursachen der Reformat ion. M 6.— 
Czakó Ambró : A protestánt izmus szelleme . . . K 8 .— 
Daxer G . : Die Auferstehung M 1.20 
Fíebig Paul : Weltanschauungsfragen 2" Aufl. . . . M — . 90 
Frenssen Gustav : Die Brüder: Eine Erzáhlung . . M 5.— 
Goltz Ed.: Grundfragen der prakt. Theologie M 6. 
Gunkel Hermann : Die Fropheten . M 2.— 
Grimm E . : Die Ethik Jesu M 6.— 
Mehlhorn P. : Die Frauen uns. Reformatoren . M — .50 
Michaelis Ottó: Protestantisches Mártyrerbuch . M 3.— 
Nagy Lajos : Felek és prófécziák . . . . . . . K 2 .40 
Niebergall: Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . , . . M 3 . 4 0 

kötve M 4 .20 
Podmaniczky Pál báró : A keresztyén istentisztelet 

lényege vallásos pszichológiai és dogmatikai ala-
pon kifejtve , . . K 1.50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . . . K 1.50 
Rácz Kálmán: Miért is vagyok én keresztyén . . K 6.— 
Ravasz László : Látások könyve. Beszédek, elmél-

kedések K 12.-~ 
Schriften d. Neuen Testaments. ÍS félkötetben fűzve M 18.— 

4 kötetben kötve M 25.20 
Sebestyén JenŐ : Nietzsche és Kálvin. Etikai tanul-

mány K 3.j— 

„Theologiai Szaklap és KSnyvújság" megjaleniK havonta. Előfizetési 
ira egy évre 19 K, segédlelkészeknek és theologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részletfizetésre is kaphatók : 

Scholtz Testvérek r
k

eSÍ 
Budapest, IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Most je lent meg! 

I IMÁDSÁGOK 
: Bíblíaolvassással egybe-
• kötött hétköznapi reggeli 
: :: istentiszteletekre. :: • 
* I R T A : 

j F. VARGA LAJOS 
; nagyrábeí református lelkész • 
: I. kötet ára fűzve 8 kor. • 
• kötve 12 kor. 

í A i l - ik kötet 3 - 4 hét múlva 
i jelenik meg, ára ugyanannyi lesz. 
• 

Kapható • Portóra 1 korona küldendői • • 
Kapható 

Hegedűs és Sándor 
D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
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, :: 
Bpest, IX*, Közraktár-u* 34* 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 
1700 szövetkezet tartozik 80 millió 

korona évi áruforgalommal. 



HARMÓNIUMOK 
A g y ö n y ö r ű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá 
nyű amerikai redszernek e lmés 
szerkezete e lővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekművet bocsátja ki 

az ország legnagyobb 
hangszergyára 
v o n ó s és fúvós h a n g s z e r e k b e n . 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá a j á n l j a s a j á t g y á r á b a n készült , e l ismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszere i t . 
T a n e r ő k n e k k e d v e z m é n y . Árjegyzék a kívánt 

h a n g s z e r r ő l i n g y e n küldet ik. 
L e g r é g i b b czég . * * Alapíttatott 1770, 

G A Z D A 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: 

Budapes t , IX., Kálvin-tér 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 
Biztosításokat elfogud tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-

ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1W16. XII. 31 én : 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1916-ban, tehát legalább 

2.550.400"— K 
6.753,519 88 K 

9 . 054 ,09246 K 

18.358,012-14 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 20.000,000 - K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . . . . 10.000,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett életkárokban több mint . . . . 1.000,000'— K 
Biztosított érték tűzben 1916. évben több 

mint 1200.000,000 — K 
Biztosított érték jégben 1916. évben több 

mint 90.000,000' - K 
Életüzlet állománya több mint . . . . 21,000,000-— K 

A G a z d á k Biztosí tó S z ö v e t k e z e t e alapítása és fiókintéz-
ménye a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s Közp . S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül, 

Ú j d o n s á g o k ! 
Kis József: 

Egyházi beszédek és imádságok 
(.1917.) K 4.— 

Széles S.: 
Jézussal a viharban. Tanítások a 
világháború idején .. .. K 1.20 

Gaal I.: 
A falu gondozása. Thessedik Sámuel 
elete, alkotásai és művei K 6.— 

Walther: 
Luther jelleme. Fordította Aj. V'ik-

• tor J. ' K 8.— 

Lorántffy-Zsuzsanna-Egyesület 
Emlékkönyve (1918) Ravasz László 
beszédével K. 2.— 

K a p h a t ó k ; P o r t ó r a 10° ö f e l á r t k é r e k . 

Kókai La josná l 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

^ m m n M M 

I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 
A M a g y a r Prot . í r o d . T á r s a s á g k é t l e g ú j a b b k i a d v á n y * . 
F É N Y S U G A R A K . 
A magyar gyermekek számárt. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ara kötve K 4.— 
térmentes küldéssel l< 4.S>0 

N E M E S Ö S V É N Y E K E N . 
A magyar ifjúság számára. Szerkesstette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel . K 4 §0 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. írta 

Sántha Károly. Ára vászonkötésben K 6.— 
Bérmentes küldéssel . K §.&0 

A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K if.50 

NŐI JELLFMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . . K 8.— 
Bérmentes küldéssel K 3 .30 

P R O T E S T Á N S CSALÁDI K Ö N Y V T Á R ( K o s z o r ú ) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel K — .90 
M e g r e n d e l h e t ő k : M e g j e l e n t e d d i g 46 k ö t e t . 

Hornyánszki Viktor 
könyvkiadóhivata lában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZId SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a horá a kéziratok, 
•lőíiietési es hirdetési díjak stb küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN S Z Ö V E T S É G . 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő: , 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak: 
M a r j a y Károly, Muraközy Gyula, P a t a y Pá l dr., 

Sebestyén Jenő dr. es Veres Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre : 24 kor . , félévre : 12 kor . , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 f i l l é r . 

TARTALOM. Az Élet könyvéből. Bucsuzások. Muraközy Gyula. — Vezórczikk: Sze 
felolvasása. Dr. Sebestyén Jenő. — III. cz ikk: „Egy jubileum". Varjas Gábor. — Eg 

Gyásarovat. — Szerkesztői üzenet . — Hirdetése 

rvezkedés. p. — II. cz ikk: Zoványi 
yház. — Iskola. — Egyesület . — 
k. 

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL. 

Búcsuzások. 
Eb moil & lélektől kénysseritve megyek 

Jeruzsálembe. 
Cselek. XX. 22. 

A nagy prédikátor búcsúzik az ephézusi fehér fe-
zaiktól, boldog liárom évtől s mögötte ing az alkonyati 
gálya, hogy mint egy kiterjesztett szárnyú óriásmadár, 
elszálljon vele vértanuságos jövendők tűnő messzeségébe. 
Pál búcsúzik a szabadságtól, eltűnt örömöktől. 

Egy más, vad és mohó prédikátor búcsúzik most 
tőlünk. Textusa a gyűlölet, zsoltára a szenvedés, vigasz-
talása az elmúlás volt, szónoki képe a halotti csönd és a 
sikoltás és minden metaforája véres valóság. A háború, 
vérrel keresztelő prédikátorunk is majd lelép a deszka-
szószékről és a háborús fa-keresztek — az ő hivő gyüle-
kezete — mozdulatlan, merev csöndben hallgatnak mö-
götte. 

Két prédikátor búcsuzása, íme: válás a szeretettől, 
válás a gyűlölettől. Az élet maga sem más talán, mint 
folytonos búcsú. Az öröm valami szomorúságtól, a bánat 
valami örömtől való elválás. És -az élet művészete: hogy 
minden költöző sóhaj, minden elsiető bánat mikor elbú-
csúzik, valami ajándékot adjon a lelkünknek. 

Pál mint egy boldog emléket viszi magával ez efé-
zusi boldog napokat: szolgáltam az Ürnak! Mert a fáj-
dalomban, mikor éjféli hideg szobában virrasztunk, az 
emlék nem feljáró kisértet, hanem kedves, testvéri ven-
dég, aki hozzánk hajol: 

— Feljajdulsz, mondja, hogy bút adott az Isten; 
de hát azt a boldogságot, melyet siratsz, ki adta ? Te 
azt mondod, megvert az Isten; ám az emlékek azt mond-
ják: de meg is áldott! Némán ülsz és lelkedben éj, der-
medt fájdalom, s fölötted a nagy éjszakában integetnek 
j\ csillagok. Óh, fényük nem napsugár, de arra jók, hogy 
fényüknél tájékozódjál és el ne tévedj az életben, hogy 
ham találj az Istenhez, az imádsághoz. így kell elbú-

csúznod az örömöktől: emlékező, múltban Istent kereső 
arcczal. 

A másik a búcsúzás a szomorúságtól. A tél búcsúja 
a rózsafáktól, az éjszakáé a harmatos hegyektől, a kö-
nyeké a panaszos szemektől; ez az öröm! Az örömnek 
előre néző arcza van és kell, hogy hite legyen. „Én a 
lélektől vezéreltetve megyek!" mondja Pál, isteni törvé-
nyek visznek, valami ismeretlen szabályosság viszi a lép-
teimet, mint a tavaszi, hazatérő fecske röpülését. A bá-
natnak az emlék teremthet hitet, de az örömnek csak a 
hit teremthet állandóságot. Hogyan örüljenek azok, akik 
máról-holnapra élnek, akik úgy viszik az örömöt, mint 
miami mesebeli kék madarat, mit véletlenül fogtak az 
erdőn s mi, ki tudja, mikor surran ki a véletlen résen 
vagy a kezükből ? 

Ez évben talán ujjongó búcsuzások lesznek. A ka-
tona búcsúzik a fegyverétől, a honvéd fakeresztes, gyo-
páros tiroli szikláktól, a fogoly a hideg táboroktól, havas 
pusztáktól, a nemzet négy esztendő nyomasztó, rettenetes 
tanításától. De ezeknek a hazatérőknek, ennek a nemzet-
nek az öröme és a boldogsága attól függ, tud-e hinni 
a jövendőben, ennek a nemzetnek Istentől rendelt szent 
hivatásában ? Isten multak, és jövők felett lebegő akara-
tában ? A hazatérőket ne újra dolgozni, ne újra moso-
lyogni és szeretni tanítsuk meg előbb, hanem hinni, ak-
kor tudnak majd dolgozni, mosolyogni ós szeretni. 

Mert így kell elválni a bánatoktól, így kell örülni: 
reménykedő, a jövendő homályában Istent megtaláló 
lélekkel. Muraközy Gyula. 

Szervezkedés. 
Az Egyházi Közlönyben, a magyar katholikus 

papság lapjában olvassuk a figyelemre méltó közleményt, 
hogy a székesfehérvári egyházmegye megcsinálta a maga 
első „egyesületi szervezetét." Katholikus köröket, i f jú-
sági, szociális, karitatív egyesületeket és az Összes köz-
hasznú intézmények vezetését egy kézbe összpontosítot-



ták és szakosztályok szerint d,eczGntralizálták és így 
tették áttekinthetővé az egész belmissziói munkát. A 
püspök a szervezés munkáját Csongedy ü-yula adonyi 
esperes-plébánosra, tb. kanonokra, a katkolikus belnnsz-
szió és különösen a Mária-kongregációk egyik legbuz-
góbb munkására bízta. Ez az agilis pap alkotta meg „az 
egyházmegyei kath. egyesületek központi bizottságát" 
egyelőre a következő szakosztályokkal: társadalmi és po-
litikai, sajtóügyi, tanügyi, kath. körök, karitatív, nép-
jóléti, gazdasági, szövetkezeti és gyermekvédelmi ügyek; 
rokkant katonát, liadiárvákat ós özvegyeket gondozó 
szakosztályok és amit először kellett volna említeni, a 
hitbuegalmi szakosztály a misszió-egylettel. A püspök 
által jóváhagyott szervezeti szabályzat elrendeli, hogy 
minden egyes esperességben legyen egy „kerületi meg-
bízott", azaz missziói előadó, aki az összes szakosztályok 
keretébe tartozó eseményeket megfigyeli és tapasztala-
tairól rövid jelentést tesz a központi értekezleten. Ezen-
kívül minden szakosztálynak lesz egy külön szakelő-
adója. A központi bizottság évnegyedenként értekezlete-
ket ós évenként közgyűlést tart, amelyen a papság tel-
jes számban részt vesz. Ez a központi szervezet mondja 
meg, hol, mire van szükség és határozatai, ha egyház-
liatósági jóváhagyást nyernek, az egyházmegye minden 
papjára kötelező erővel birnak. 

Előttünk nem újság az, amit a székesfehérvári 
kath. egyházmegye a beimisszió munkáinak egységes 
vezetésére nézve határozott. A kath. egyházmegyének 
nálunk a kerület felel meg. A mi dunamelléki egyház-
kerületünkben is van egy „kerületi belmissziói bizott-
ság", amelynek működése a szabályzat szerint a püspök-
nek, mint a bizottság elnökének közvetlen felügyelete 
alatt áll. A szabályzat szerint van, vagy lesz a mi kerü-
letünkben belmissziói iroda, amelynek vezetője az előadó, 
aki közvetlenül érintkezik a lelkészi hivatalokkal, inté-
zeti igazgatóságokkal. 

íme, hát mi ezen a téren bizonyos tekintetben meg-, 
előztük kath. atyánkfiait, de másoldalról ebből az alka-
lomból kifolyólag megszívlelésre ajánljuk azt, amit la-
punk 12—13-ik számában i f j . Benkő István mondott 
„Ádminisztráczió és beimisszió" cz. czikkében a belmisz-
szió egyházmegyei egységes vezetésére, az egyházmegyei 
belmissziói előadói állások szervezésére, ezek hatáskörére 
nézve. 

Valóban, ha azt akarjuk, hogy a beimisszió minden 
ízében egyházias jellegű, nem egyesek ötletei által irány-
zott, hanem minden részletében tervszerű és maradandó 
legyen, akkor nekünk sem lehet tovább késlekednünk, 
ha.-np.rn meg kell csinálnunk a magyar leformátus egyház 
egészét felölelő hatalmas belmissziói szervezetet. Ennek 
a szervezeftnek a mi egyházalkotmányunk főelve szerint 
alulról felfelé épülőnek kell lennie. 

Már több izben rámutattunk arra, hogy egyházunk 
eleddig jóformán a missziónak csak egy kis, bár nem 
jelentéktelen részletét, a diaszpóra missziót méltatta 
figyelemre. Egyházi törvényünk csak erről emlékezik 

meg s csak olyan missziói lelkészekről vesz tudomást, 
akik a szórványok gondozásában munkálkodnak; egy-
házmegyei, kerületi, konventi jegyzőkönyveinkben csak 
erről a munkáról szóló referádákat olvashatunk, érdem-
leges segélyezésben is csak ez részesült, egyszóval a 
nagy, általános missziói munka iránti érzék és lélek és 
ebből folyó szervezkedés eleddig még jóformán teljesen 
hiányzott egyházunk életéből. De úgy hisszük, hogy egy-
házunk jövőjének nem lehet egy-egy hatalmasabb bizto-
sítéka, mint az, ha mindinkább felébred és megerősödik 
benne az a tudat, hogy neki a lelkek megtartása, Isten-
hez való vezérlése czéljából szüksége van mindazokra a 
modern munkákra és ezek eszközeire, amelyeknek meg-
kezdése, eredményes alkalmazása csakis a czéltudatossá-
got biztosító, kapkodást, erőpazarlást elhárító egységes, 
alkotmányos szervezkedés által lehetséges. p. 

Zoványi felolvasása. 
Lapunk új nyomdába való költözése és megjelené-

sének egy héttel való megkésése megakadályozott ben-
nünket abban, hogy lépést tartsunk az egyházi élet 
eseményeivel. így tehát Zoványi felolvasására is most 
térhetünk ki, bár a Protestáns Szemleben már vagy két 
hete megjelent. 

Előre kell bocsátanunk, hogy annak tudományos 
értékével s tételeinek czáfolásával, lapunk szűk terjedelme 
miatt, nem foglalkozhatunk. A Protestáns Szemle szer-
kesztője megnyitotta a sorompót a hozzászólásokhoz; 
az elvi vita tehát oda tartozik. 

Mi ezen a helyen csak általános Ítéletet mondha-
tunk s azt is főleg arra a kérdésre vonatkozólag, hogy 
mondta-e Zoványi a neki tulajdonított kifejezéseket, hogy 
t. i. Kálvin tanai kárhozatosak s az Ujtestamentom csak 
mithológia, vagy nem ? 

A felolvasás elolvasása után, ha kizárólag csak a 
szavakhoz ragaszkodunk, el kell ismernünk, hogy nem 
mondta, helyesebben csak félig mondta, amennyiben a 
kárhozatos szót nem használta, az Ujtestamentomot 
pedig csak részben mondja mithológiának, amennyiben 
Jézus történelmi létezését még ezidőszerint nem tagadja. 

Egészen másként áll azonban a kérdés, ha azt 
nézzük, hogy a betűkön felül mi volt Zoványi felolvasá-
sának a szelleme s méltó volt-e arra, hogy egy ref. 
theol. fakultás ilyen szellemben ünnepelje a reformációt ? 
Mert a felolvasás alapján egy idegen csak azt állapít-
hatná meg, hogy Kálvin értéktelen theologus, a munkája 
csak romlást hozott a theológiára éppen úgy, mint a 
keresztyén lélek kifejlődésére, hogy „az újszövetség . . . 
elbeszélései nélkülözik a hitelesség legelemibb kritériu-
mát'' stb. 

Mindez tehát mit jelent ?' Azt, hogy a Lelkészegye-
sület referense, ha más szavakkal is, de lényegében 
hűen adta vissza a felolvasás szellemét, lényegét és 
tendenciáját es így nekünk sincs semmi okunk arra, 
hogy „ Quousque tandem . . . ?u czímű vezérczikkünk 



lényegén valamit változtassunk. Fölvetjük tehát újra a 
kérdést: hogyan tartja Zovánvi lelkiismeretével össze-
egyeztethetőnek, hogv egy kimondottan ref. hittudományi 
fakultás tanára legyen, ha azok az elvei, amelyeket 
felolvasásában hirdet? Ha neki Kálvin s a kálvinizmus 
semmi, ha ő nem ismer felekezeti érdeket, sem felekezeti 
szempontot, sem felekezeti jelieger, miért és milyen lelki-
ismerettel adta be pályázatát egy olyan tanszékre, amely 
állami ugyan, de kizárólag egy felekezet papneveléséért 
tartatik fenn? 

A felolvasás tudományos értékét nagyon jól jelle-
mezte a Prot. Szemle szerkesztői megjegyzése. Mi még 
csak azt tehetjük hozzá, hogy Zoványi gondolkodása 
tipusa az egész theologiai tudományos világban magát 
már rég lejárt vulgáris racionalizmusnak. Mert hiszen 
modern theologus az lehet valaki és nagyszerű modern 
fegyverekkel is elláthatja magát egész sereg új tudo-
mányszak mezejéről. De ilyen antiquariumi racionaliz-
mussal már nem lenne szabad előállani, mert ez ugyan-
az a dogmatikában, mint ha valaki pl. levéltári adatok 
kiírását és egybevetését abszolút tudományosságnak 
minősíti s az egyháztörténetírást is ilyen antiquárius 
alapon kultiválja. 

* * 
* 

Végül pedig bármennyire fáj is a polémia néhány 
olvasónknak, mégis ezen a helyen kell Kun Bélával is 
egy kis számlát kiegyenlítenünk. A Zoványi felolvasását 
tárgyaló czikkében ugyanis védelmére kel Ferenczy Gyula 
doktoravató beszédének, amelyet mi Zoványit dicsőítő 
tartalmáért kifogásoltunk. Abban igaza van Kun Bélának, 
hogy talán ünneprontás lett volna a Zoványit ott támadó 
avató beszéd. De hiszen lett volna annak más módja is. 
Es miután Kun Béla egyenesen engem aposztrofál, meg-
mondhatom, hogy én sokkal előbb kezdem a dolgot, t. 
i. már a díszdoktorrá avatás terve ellen is protestálok; 
ha pedig leszavaznak, egyszerűen lemondok az avatás-
ban való részvételről. De miután Ferenczynek ilyen 
aggályai nem voltak, még mindig meg lett volna a mód 
arra, hogy óvatosabb kifejezéseket használjon és ne 
dezavuálja a református theológiát, amelynek fakultása 
nevében beszél s amelynek ellenére védelmezi Zoványi 
Ferenczy szerint az igazságot. Mert a Ferenczy beszéde 
elmondott formájában legalább is komikusan hat, ha nem 
bántóan a ref. „hamis" tanok vallói szempontjából, amit 
mégis el lehetett volna kerülni. Zoványit az álliberáliz-
mus diadalszekerén vitték be Debreczenbe. Ne csodál-
kozzunk hát rajta, ha most megnyergeli azokat, akik e 
gyászkocsi elé engedték fogatni magukat. 

Dr. Sebestyén Jenő. 

\ 
\ 

„Egy Jubileum". 
Szerény falusi pap létemre nekem is volna pár 

szavam a ránk nézve legaktuálisabb kérdéshez : fizeté-
sünk azonnali rendezéséhez. Mit ér nekem, ha csak 19li)-
ben segítenek rajtam, ha már 1918-ban családommal 
együtt agyon koplaltam, rongyoskodtam magamat. Ennek 
egyetlenegy módja van : vissza kell állítani a díjlevél 
szerinti fizetést. Ez nem is fog nehezen menni, ha ezt 
mindenütt kimondják. Az én díjlevelemen, az én jöve-
delmem csonkítására senki nem változtathat. Ez volt az 
én elvem mindig, és ezt gyülekezetembert keresztül is 
vittem anélkül, hogy híveim zúgolódtak volna ellene. 

Mikor a püspöki hivatal kihirdettetni rendelte, hogy 
„ezentúl a stóla nem kötelező" én nem hirdettem ki, 
mert az én díjlevelem igy van : „Stóla az egyházmegye 
határozata szerint". Én nem is hirdettem ki; szedtem 
és szedem a stólát a régi határozat szerint, és nem is 
volt nincs is ellene senkinek kifogása, bár abban az 
időben szomszéd kollégáim, még az akkori esperes is 
meghajolt a püspöki intézkedés előtt. A vagyontalan 
szegényektől azonban semmiféle stólát soha nem fogad-
tam el 43 évi lelkészkedésem alatt. 

Mikor a terményfizetéseknek készpénzre változta-
tása a meghatározott csekély ár mellett kimondatott, én 
azt mondtam gyülekezetemnek : a közmunka megváltá-
sát elfogadom, de a terményfizetésemet vagy természet-
ben, vagy a folyó árban fogadom csak el, a szerint, 
amint'díjlevelemben írva van. Bele is mentek híveim és 
ma is minden terményfizetésemet vagy természetben vagy 
folyó árban kapom. 

Csak a borfizetésem képez kivételt. Én már 25 éve 
kiegyeztem, abban az időben rám nézve elég kedvezően, 
16 hektó borért adtak 500 koronát. 

Ezt fenntartottam később is. Sőt egy alkalommal, 
mikor egy hívem azt indítványozta : töröltessék el a bor-
pénz és fizessék természetben, én ezt nem fogadtam el, 
hanem azt az ígéretet tettem, míg én itt lelkész leszek 
megérem az 500 koronával. 

Most azonban azt mondtam híveimnek, nagyot 
változtak az idők, úgy hogv én, az én borpénzemen 
csak egy hektó bort vehetek, holott nekem 16 hektó 
járna, adjanak hát már érve az 1917. évre is nekem 
bort, az 500 korona borpénzen túl, legalább annyit, hogy 
mindennapra jusson egv liter borra. Nem* tarthatom meg 
igéretemet, mint az se tarthatná meg, ki azt igéri, hogy 
megszántja egy hold földemet, de lova reggelre el-
pusztul. 

És most hordogatják híveim a jó bort. Vannak 
ugyan ennek ellentmondók, de ezeken azután egyház-
kerületi végzésünkre támaszkodva az egész díjlevelem 
szerinti borjárandóságomat be fogom szedni. 

Aki bort ad természetben erre az 1917. évre annyit 
amennyit kiirtani neki, attól 1918. évre sem kérek többet, 
aki pedig azt nem teszi meg, attól követelem a díjleve-
lem szerinti járandóságot, de azt hiszem ilyen kevés lesz. 



A mi pedig a közmunkát illeti: elmúlt a 10 év, 
elmúlt a közmunkára kötött egyezség is, ezt rendezni 
nagyrészben a zsinat volna hivatva. 

Hogy pedig az államhoz menjünk, ez nem helyes, 
de nem is igazságos. Miért terheljük mi az államot azzal, 
hogy híveink helyett fizesse az egyházi adót, mikor azt 
híveink is könnyű szerrel megfizethetik. Tudja ám ezt 
a kultusz miniszter is! 

Hiszen ma még a napszámos is könnyebben él, 
mint mi. 

Követelje minden lelkész fizetésének díjlevél szerinti 
kiszolgáltatását, a mi igazságos és ennek ne mondjon 
ellene se egyházmegye, se konvent, se zsinat; a kérdés 
meg lesz oldva, mert népünk az általa jól felfogatott 
igazságnak soha nem állt útjába. 

F.-nyék. Varjas Gábor. 

EGYHÁZ. 
Lelkészbeiktatás. LélekeMelő ünnepség folyt le Vezse-

nyen f. évi márczius hó 24-én virágvasárnapján. Ekkor 
iktatták be lelkészi állásába a b. e. Ádám Kálmán espe-
res örökébe az újonnan választott lelkészt Jóba Józsefet. 
Megható volt már a fogadtatás első jelenete is a beik-
tatást megelőző napon a vasútállomásnál, ahová a gyü-
lekezet nagy része kivonult új lelkipásztora elé. Itt a 
gyülekezet a 7. dicséret 1. versét énekelte el, Győry 
Béla községi főjegyző pedig a színkálvinista község nevé-
ben igen meleg hangon üdvözölte az új lelkészt. A parókia 
kapujában az egyháztanács élén Varga István presbejter 
fogadta a beiktatandó lelkészt. A beiktatás napjának reg-
gelén fiatal leányok az amúgy is vonzó, tiszta és csinos 
templomot Ízlésesen felékesítették virággal. A beiktatási 
ünnepély d. e. 10 órakor kezdődött. A XC. zsolt. 1. ver-
sének s a 235. dics. 1—2. versének eléneklése után a 
budapesti theol. énekkar énekelte el az „Erős várunk"-at. 
A beiktatást Kiss Zsigmond esperes végezte. Eszmékben 
gazdag beiktató beszéde után Mihó Ernő énekelte el 
saját szerzésű „Imáját". Gyülekezeti ének (XXVJ. zs. 
6. v.) után az új lelkész tartotta meg beköszöntő beszé-
dét a II. kor. 6 ; 1 — 13. alapján. Beszéde után a theol. 
kántus a „Gályarabok énekét" énekelte. Hymnus és a 
235. dics. 3—5. versének eléneklése után véget ért a 
beiktatási ünnepély. D. u. 3 órakor templomi hangver-
seny volt, amelyen Székely László szentmártonkátai lel-
kész imádkozott. Sárközy József tiszavárkonyi lelkész 
bibliamagyarázatot tartott; Mihó Ida énekművésznő, Mihó 
Ernő zenetanár és a theologusok kvartettje művészi ének-
számokkal, Gaal István és Teleki Sándor theologusok 
egy-egy vallásos költemény előadásával működtek közre. 
A begyűlt perzselyadomány 379 K 96 f volt, amely a 
gyülekezet háborús jótékony munkájára fordíttatott. 

A Kecskeméti egyház két lelkészének dr. Hetessj' 
Kálmánnak és Muraközy Gyulának beiktatása. Május hó 
26-án, Pünkösd utáni vasárnapon lesz. 

Fiumei lelkészbeiktatás és díszgondnok-választás. 
Az ev. templomban április 7-én délelőtt 10 órakor iktatták 
be Ambrus Györgyöt, a fiumei ref. egyházközség újonnan 
megválasztott lelkészét. A beiktatást László Levente 
zágrábi missziói lelkész végezte nagyhatású beszéd kí-
séretében, mely után a beiktatott lelkész mondott szép 
beszédet. Az ünnepies beiktatáson valamennyi presbiter 

és nagyszámú előkelő közönség vett részt; ott voltak a 
a kormányzó képviseltében Egan Lajos kormányzó-he-
lyettes, Ossoinack András országgyűlési képviselő, dr. 
Vio Antal polgármester, dr. Török István min. oszt. tan. 
főkapitány, az izraelita hitközség képviselői, valamint 
még számosan. Kevéssel utóbb egyházközségi közgyűlés 
volt, 'melyen nagy lelkesedéssel elhatározták, hogy Jekel-
falussy Zoltán kormányzót díszgondnokká választják 
meg, továbbá, hogy széleskörű mozgalmat indítanak a 
régóta sürgetett templom fölépítése érdekében. Kimon-
dották végül, hogy e fokozott tevékenységre való tekin-
tettel a presbiterek számát néggyel emelik. 

A lelkészek kedvezményes vasúti jegyei ügyében úgy 
a mi lelkészegyesületünk, mint az evangélikus testvéreké 
több ízben fordult a kereskedelmi minisztériumhoz, de 
még ez ideig eredménytelenül. Mint az Ev. Őrállóban 
olvassuk, Szterényi miniszter most az ev. egyház kerü-
leti belmissziónáriusai részére szabadjegyek kiállítását 
engedélyezte. A bányai egyházkerület még a múlt év-
ben Wallrabenstein Jakab lelkészt bízta meg a kerületi 
belmisszió vezetésével. 

Esküvő. Muraközy Gyula kecskeméti református 
lelkész, lapunk munkatársa f. h. 10-én kötött házasságot 
Deisler Violával. Az egyházi esküvő déli 12 órakor volt 
a Kálvin-téri templomban. A theol. énekkar éneke után 
Haypál Benő mondott szép beszédet és kért áldást 
az ifjú párra, akinek e helyen is igaz boldogságot 
kívánunk. 

A gyöngyösi ref. tűzkárosúlt egyház és lelkész segé-
lyeül összesen befolyt 7648 K. 91 fill., mely összeget a 
püspöki hivatal rendeltetési helyére elküldötte. 

három teljesen árva, 8—12 éves, református, föld-
műves leánygyermekeket el tudnék híveim között úgy 
helyezni, hogy — amennyiben kölcsönösen meg lesznek 
elégedve egymással — félév eltelte után örökbe is fogad-
ják őket az illetők. Kérem lelkésztársaimat, hogy ha 
gyülekezetükben van ilyen árva, lépjenek velem levele-
zésbe. Kulifay László ref. lelkész. Aba, Fejér m. 

Kérelem. Tisztelettel kérem az egyházi hatóságokat, 
lelkészi hivatalokat, hogy Ujbanovcén (Szerém irO refor-
mátus egyház nincs, hanem Sidski-Banovci-x\. (Szerém 
m.) A levelek és csomagok vagy elkallódnak, vagy igen 
megkésve érkeznek. A névtár ekként helyesbítendő. 
Tóth ref. h. lelkészi 

Veszedelmes tanítások. Ilyen czftn alatt megjelent 
múltkori vezérczikkünkre Kun Béla válaszol a Debre-
czeni Prot. Lapban. A választ értjük, a hangját azonban 
nyugodtan bízzuk az olvasók megítélésére. S miután 
sem természetünkből sem szorultságunkból kifolyólag 
hasonló nagy botos érvelésekre nem kényszerülünk, 
lássuk a főbb vádpontokat röviden. 

1. Az emlékező tehetségem nagyon is jó, mert az 
állami egyetemi theol. tanárok fegyelmi felelősségének 
kérdését, mint kérdést, a Debr. Prot. Lap vetette fel; 
helyesebben ő tette problémává. Hiszen én a legtermé-
szetesebbnek tartottam az egyházi felelősségre vonást és 
éppen K. B. volt az, aki felállította a tételt, hogy a 
mai egyházi törvények szerint a felelősségre vonás proble-
matikus. Erre jött dr. Benedek Zsolt válasza, akihez én 
is csatlakoztam. Ki vetette tehát fel a problémát? Az, 
aki problémát-adóan magyarázta a törvényt. És mi az 
én bűnöm röviden ? Az, hogy szerintem dr. Benedek 
Zsolt magyarázta jobban a törvényt s nem az egyház-
jog hivatalos professzora. Hinc illae lacrimae ! 



2. Megrovásban részesültem az ú. n. imputált ki-
fejezések miatt is. Nos tehát, most már kijelenthetem 
azt is, hogy én a Kun Béla által kifogásolt gondolatot 
nagy óvatosan és szánt szándékkal a dr. Benedek Zsolt 
czikkéből vettem, már csak kisérletképen is azért, hogy 
ami ellen dr. Benedek Zsoltnál nem tiltakozott, sőt 
czikkét igen helyesen komolynak és tárgyilagosnak minő-
síti azt nálam már elitéli-e ? Dr. Benedek Zs. pedig többek 
közt ezt í r ja : „. . . nem oszthatom a D. P. L.-nak azt 
a következményeiben veszedelmes felfogását, hogy a 
református egyháznak semmi köze sincs a debreczeni 
m. kir. tudományegyetem hittudományi kara tanári 
működéséhez, annak irányához és szelleméhez . , . stb." 
Dr. B. Zs. czikkében tehát benne volt az, hogy a D. 
P. L. felfogását veszedelmesnek tartja s az is, hogy a 
D. P. L. szerint az egyháznak semmi köze sincs a deb-
reczeni theol. professzorok irányához és v szelleméhez. 
K. B. azonban ezek ellen a feltevések ellen nem tilta-
kozott — amig dr. B. Zs. állította őket, de tiltakozik 
akkor, amikor egy ú. n. „csak hitoktató-lelkész" olvassa 
ki czikkéből ugyanazt. A kérdés lényegére ezzel meg is 
feleltünk. Történik azután még K. B.-nál gyengéd czélzás 
arra is, hogy egy szerény hitoktató, hogyan is mer 
professzorokat bírálni, majd pedig egy más helyen arra 
is, hogy „talán a finom egyházi érzék azoknak privilé-
giuma, akik az egyházat fizetésért, szolgálják ?" Ezekkel 
szemben kénytelen vagyok K. B.-t figyelmeztetni arra, 
hogy ha írok, nem mint hitoktató írok, hanem mint 
egyházi újságíró, s mint ilyen innen-onnan már egy év-
tizede dolgozom az egyházban, tehát annyi év óta már 
minden esetre, mint a D. P. L. szerkesztésben ifjú vezére. 
Azt pedig mindenki tudja, hogy a sajtó terén nincs 
tekintély, sem professzori méltóság, csak elvek és toll, 
amelyeket azonban némely hirtelen haragú embernél a 
személyes gyűlölet, a megsértett méltóságérzet és —• a 
nagy bot 'is szokott helyettesíteni. Hiszen ha nem lenne 
meg a sajtóban az abszolút demokrácia, akkor pl. a 
miniszterekről is csak minisztereknek lenne szabad bíralatot 
irni. — A világi egyházi férfiakat pedig csak hagyjuk 
békében. Mi nem háborgatjuk K. B.-t ideális optimizmu-
sában, ha tényleg olyan rózsásnak látja a helyzetet. A 
pénzért való lelkesedésre történt ízléses czélzást pedig 
egészen nyugodtan visszafordíthatnók magára a czélzóra 
is és megkérdezhetnők, hogy vájjon 1914. előttre is 
érvényesnek tartja-e azt ? De nem tesszük; csak azt 
hangsúlyozzuk, hogy nagyon drága árat fizetett a ma-
gvar ref. egyház azért, hogy K. B. és professzor — 
társai e nyíl mérgével szemben most már immunisok 
lehetnek. p)r. Sebestyén Jenő. 

ISKOLA. 

A kecskeméti Madas ref, leányintézet és árvaház 
javára, a lapunk múlt évi 49. számában közölt adomá-
nyok óta a püspöki hivatalhoz a következő összegek 
folvtak be : 

/ 
Vörösmart 50, Aba 100, Sáspilis 200, Bogyiszló 

400, Gyuró-Kuldó 31, Madocsa II. 400, Sárkeresztúr 100, 
Velimirovác 3, Bálványos 2.80, Bölcske 500, Iváncsa 
10, Nagykőrös 9396.05, Rákospalota 50, Kisszentmárton 
20, Vejti 10, Hirics 10, Tengőd 2T02, Laskó 408, Kis-
csány 200, Oszró 200, Zengővárkony 200, Mány 10, 
Cserven ka 218.70, Szólád 113 40, Solt 40, Paks 300, 

Mórágy 50, Kiliti 50, Bácskossuthfalva 59, Czegléd 25, 
Szabadka 25, Pátka 112*60, Vácz, 9, Pécsvárad 500, 
Ószivacz 800, Szolnok 702 korona. A gyüjtelék összege 
ez ideig 54,525 K. 10 fill. 

Hírek a budapesti egyetemről. A m. kir. tudomány-
egyetem fakultásaira ebben a félévben 6557 egyetemi 
hallgató iratkozott be, szemben az előző félév 4867 
hallgatójával. A beiratkozottaknak a fele katona, részint 
helyiszolgálatosok, részint pedig tanulmányi szabadsá-
gon levők. 

EGYESÜLET. 

A Nagypénteki Ref. Társaság f. hó 5-én tartotta 
jubiláris ülését a budai templomban malomszegi Elek 
Pálné és Haypál Benő lelkész elnöklete mellett. B. Pap 
István hálaadó imádsága után Haypál ügyvezető elnök 
mondott ünnepi beszédet, amelynek során megemlékezett 
a Társaság 25 év előtti megalakulásáról és Isten által 
megáldott negyedszázados működéséről. 1893-ban a nagy-
pénteki istentisztelet után határozta el dr. Kecskeméthy 
István akkori h. lelkész, Dr. Kiss Áron, Török Árpád. 
Takách László, Kasics Péter, Szőts Albert, Telegdy 
Károly, hogy a megváltó szeretetért való hálából társa-
ságot alapít a gyermekmentés nemes szolgálatára. Török-
Árpád ny. miniszteri tanácsos adta az első szeretetado-
mányt, a most is őrzött egy aranyat. 1900-ban volt a 
Társaság budaörsi Erzsébet-Szeretetháznak felavatása, 
amely azóta 168 fiú és 141 leány, összesen 309 gyer-
meknek volt meleg otthona: 

Az ünnepi beszéd után dr. Patay Pál á Lórántffy 
Zsuzsánna Egyesület, Vasadi Balogh Lajos gyúrói ref. 
lelkész a vértesaljai ref. egyházmegye nevében mondott 
meleg, üdvözlő szavakat. Ezek elhangzása után Takách 
László a Társasag fáradhatlan, buzgó gondnoka adott 
számot a múlt évi hű sáfárkodásról és terjesztette elő 
a jövő évi költségvetését. A társaságnak most már ingat-
lanban és értékpapírokban több mint félmillió korona 
vagyona van. A Lakv Adolf alap az értékpapírok ked-
vező értékesítése folytán több mint kétszeresére 172,300 
koronára növekedett. Érdekes adat, hogy 1914-ben egy 
gyermek ellátása 483, 1916-ban 618 és a múlt évben 
697 koronába került. Az élelmezési kiadások összege a 
múlt évben 44 ezer korona volt az 1915. év 29 ezer 
koronájával szemben. A 60 gyermek ruházatának be-
szerzése is sok gondot okoz. Örvendetes része volt a 
jelentésnek, hogy gyülekezeteink nagypénteki adományai 
évről-évre emelkednek. Molnár Imre a Szeretetház igaz-
gatója részletes statisztikát adott az intézet eddigi növen-
keiről. Végűi tisztujjítás volt; a közgyűlés az eddigi 
vezetőséget újból megválasztotta, a nő- és férfiválaszt-
mányt uj tagokkal egészítette ki. A Társaság és Szere-
tetháza, amely eddig is már 11 lelkészi, 6 tanítói és 
29 hadiárvát fogadott be valóban érdemes a hálás lel-
kek áldozatkész szeretetére. 

A Bethlen nyomda részvényei sajtó alatt vannak 
és 2—3 héten belül szét fognak küldetni. 

A Református Sajtóegyesület alapító tagjai sorába 
újabban a következő léptek b e : ifj. Görömbey Péter 
lelkész (Mándok), Lukáesy Imre lelkész (Dunavecse), 
Hideg János tábori lelkész (200 K-val), dr. Beck Oszkár 
ügyvéd (Bpest), Andrássy Kálmán lelkész <Buj\ Benkő 
Gyula egyh. m. gondnok (Szentlőrinc), dr. Erőss Gyula 



egyet. m. tan. (Bpest), Hegedűs Károly udv. tan., ny. 
igazg. (Bpest), dr. Herczegh Béla ügyvéd (Kisújszállás), 
Hamar István theol. tan. (Bpest), Horthy Gyula föld-
birt. (Tiszaszalka), Hagyrnássy Károly közjegyző (Paks), 
Kis Tivadar könyvkereskedő (Pápa), Keresztesi Samu 
lelkész (Bpest), dr. Lázár Ferenc h. közjegyző (Bpest), 
Őry Tamásné lelkészné (Lázári), Ragályi Béla egyh. m. 
gondnok (Miskolc), dr. Tüdős István püspök (Miskolc), 
dr. Kun Pál (Gyula), Patovay Dezső lelkész (Nagy-
kőrös), Berelvás János föl db irt. (Nagykőrös), dr. Neményi 
Imre államtitkár (Bpest), dr. Décsey Lajos máv. igazgató 
(Bpest.) A sajtó-vasárnapok is megkezdődtek. Dr. Kováts 
István Húsvét másodnapján Óbudán, április 7-én Haypál 
Benő Pacséron, dr. Kováts István pedig Szadán prédikált 
a sajtó fontosságáról. A pacséri sajtó-vasárnapnak való-
ban fényes eredménye volt. Arany Gusztáv lelkész buzgó 
előkészítő munkája után a hívek 1300 perselypénzt és 
adományt adtak össze; a felerészben a Ref. Katonák 
Lapját, felerészben a Ref. Sajtóegyesületek megillető 
adományok még egyre gyűlnek. A Ref. Sajtó alapra 
szóló adományok az egyesület pénztárába (IX., Ráday-
utca 28.) küldendők. 

GYÁSZ ROVAT. 

MEGHÍVÓ 
A B E T H L E N G Á B O R I R O D A L M I É S 

N Y O M D A I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

folyó évi április hó 26-án (pénteken) cL u. 6 órakor 
Budapesten a Református Theología Ráday-könyvtár 

olvasótermében (IX, t Ráday-utca 28.) tartandó 
j 

rendkívül i közgyűlésére* 
A közgyűlés napirendje % 

I. A f. évi január hó 30-án megtartott alakuló közgyű-
lés által az alaptőkének 200,000 K-ról 500 darab 
egyenkint 200 K névértékű bemutatóra szóló tel-
jesen befizetett részvény kibocsátása által további 
100,000 K-val elhatározott fölemelése folytán a 
társasági alapszabályok megfelelő módosítása. 

II. Határozathozatal az alaptőkének 1000 drb., egyenkint 
200 kor. névértékű bemutatóra szóló teljesen befi-
zetett uj részvény kibocsátása által a társasági 
alaptőkének további 200,000 K-val leendő föleme-
lése s az alapszabályoknak ennek megfelelő mó-
dosítása iránt. 

Budapest, 1918. április 10. 

G Y Ö R G Y E N D R E 
elnök. 

Kivonat az alapszabályokból , 7. §. A közgyűlésen minden 
egyes részvény egy szavazatra jogosít, a melyet tulajdonosa akár 
személyesen, akár meghízott utján gyakorol. 

A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább tizenöt szava-
zatképes részvényes jelent meg, kik együttvéve a társaság alaptőké-
jének Ve részét képviselik. 

Báró Láng Lajos egyetemi tanár az ev. egyetemes 
gyámintézet 10 éven át volt világi elnöke, a Pozsony 
városi esperesség felügyelője, életének 69-ik évében 
hirtelen elhunyt. 

Müller Zsigmond, a cservenkai ref. egyház több mint 
50 éven át volt tanítója 71 éVes korában meghalt. A 
hálás gyülekezeten kívül özvegye, 6 gyermeke, 19 uno-
kája és nagy rokonság gyászolják a hű munkás halálát. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T . 

J—r. J—S. Dr. M. J. Köszönettel vettük, közöljük. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

HIRDETÉSEK. 

BUDAPEST 
VIIL NAP-UTCA 13. • • • 

TELEFON : József 3 - 0 6 . 

Megjelent! F. Varga Lajos Megjelent! 
Imádságok bibliaolvasással egybekötött hétköznapi 
istentiszteletekre czímü imakönyvének I -sö kötete. 
Ára fűzve K8.—,KöíveK12— Mindenki részére igen alkalmas! 

renSető Hoflfmann és Kroriovitz 
könyvkiaőóhivatalában, DEBRECZEN, Ferencz József-út 49. sz. 

CSUHA ANDRÁS Z%m 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-UTCA 43 . SZ. I , 4. 
3utánvjos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

Új toronyórák készletben raktá-
ron ; toronyha-
rangokat pótló 

aczelharang-korongokat jótállással szállít és beállít 

Müller -lános toronyóra-gyára 

Budapest VII., Tököly-út 52. ^ Í X Í S ; 



TEXAS KÉZIDARÁLÚ 
A T E X A S gyorsdaráló a jelenkor leg-
jobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, k u k o r i c z á t , búzá t , zabo t , 

á r p á t megőröl. 

Ára 100 korona. 
Csomagolás és postaszállítási költség 
6 K 42 f. —1 Árjegyzék ingyen és 

bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 

CZÉGNÉL BUDAPEST, VI,, 
FELSŐ ERDÖSOR-UTCZA 6. KIRÁLY SÁNDOR 

Ifjúsági színjátékok 
Iskolai, ifjúsági és műkedvelő előadásokra alkalmas jó magyar 
nyelven irt, hatásos alkalmi színdarabok : M á r c z i u s 15, A 
szabadság ünnepe, Az öreg honvéd. A hazaáruló,Talpra 
magyar! A hadiárvák, A Kárpátokban, A honvéd szíve, 
Három királyok, A muszka vőlegény, Főhadnagy úr 
sarczol, Elnökválság, Teréz néni, Erzsébet királyné 
e m l é k e , R á k ó c z i l o b o g ó j a . Az egész sorozat (15 színdarab) 
12.50. tíz színdarab H, öt színdarab 5 K, bérmentes, ajánlott 
küldéssel (utánvétellel 50 fillérrel több). o Küldi: 

P á s z t o r J ó z s e f 
BUDAPEST, I., Fehérvári-út 35 szám. 

Üj könyvek. 
Bitay Béla : A mennyek országa titkairól . . . . K 2.— 
Boehmer H. : Luther im Lichte der neueren For-

schung ' M 4.30 
Belov? G. : Die LJrsachen der Reformation . M 6.— 
Czakó Ambró : A protestántizmus szelleme K 8.— 
Daxer G. : Die AuferstehUng M 1.20 
Fiebig Paul : YVeltanschauungsfragen 2. Autl. . . . M — .90 
Frenssen Gustav : Die Brüder. Eine Erzáhlung . . M 5 — 
Goltz Ed. : Grundfragen der prakt. Theologie . . M 6.— 
Gunkel Hermann : Die Propheten M 2.— 
Grimm E. : Die Ethik Jesu M 6.'— 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns. Reformatoren . . . M —.50 
Michaelis Ottó : Protestantisches Mártyrerbuch . . M 3.— 
Nagv Lajos : Felek és prófécziák . . . . . . . K 2.40 
Niebergall: Die Kasualrede '.i, Auf. fűzve . , . . M 3.40 

kötve . . . . M 4.20 
Podmaniczky Pál b á r ó : A keresztyén istentisztelet 

lényege vallásos pszichológiai és dogmatikai ala-
pon kifejtve K 1.50 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . . . K 1.50 
Rácz Kálmán : Miért is vagyok én keresztyén . . K 6. — 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, elmél-

kedések K 12.— 
Schriften d. Neuen Testaments. 8 félkötetben fűzve M 18.— 

4 kötetben kötve M 25.20 
Sebestyén Jenő : Nietzsche és Kálvin. Etikai tanul-

mány K 3.— 

„Theologiai Szaklap és Könyvújság" egjelenik havonta Előfizetési 
ára egy évre 16 K, segédlelkészeknek és heologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részlettizet e is kaphatók : 

Scholtz Testvérek r
k
e3ést 

Budapest, IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Most jelent meg! 

(apható 

IMÁDSÁGOK 
Bibíiaolvassással egybe-
kötött hétköznapi reggeli 
:: istentiszteletekre. :: 

I R T A : 

F. VARGA LAJOS 
nagyrábeí református lelkész 

I. kötet ára fűzve 8 kor. 
kötve 12 kor. 

A ll- ik kötet 3 - 4 hét múlva 
jelenik meg, ára ugyanannyi lesz, 
Portóra I korona küldendő! Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

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

„ H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 
Bpest, IX*, Közraktár-u* 34• 

(Saját székházában.) 

A „ H A N G Y A " kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának! zeng 
dicséretet. Ezen általánosari elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánl ja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég * * Alapíttatott 1770, 

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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűi , jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. Hl-én: 
A l a p t ő k e 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2 .55 ., 120-— K 
9.349,872"7J K 

1 K82«,880-92 K 

y 23.737,673 63 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 21.800,000 - K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . . . . 10.490,Q0Ö'— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett életkárokban több mint . . . . 1.278,000'— K 
Biztosított érték tűzben 1917. évben több 

mint " . . . . . . 1500.000,000 — K 
Biztosított érték jégben 1917. évben több 

mint 110.000,000' K 
Életüzlet állománya több mint . . , . 32.000,000'— K 

A Gazdák Biztosító Szővetkesete alapítása és fiókintéz-
ménye a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s Közp. SegélyZŐ -Társulat Budapest, IX., Kálvin-tér 30., 
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PROTESTÁNS 

EGYHAZIesISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-u tcza 28., a hová a kéziratok, 
eiotizetési es hirdetési díjak stb küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A KALVIN-SZOVETSÉG. 

. Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak : 
M a r j a y Károly, Muraközy Gyula, P a t a y Pá l dr., 
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TARTALOM. Vezérezikk: Adósegély és lelkészi javadalom. Dr. Benedek Zsolt. — II. ez ikk: A Magyar Evangéliumi Ker. 
Diákszövetség felhívása. — Belföld. Tábori lelkészi konferencia. Jávor János. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — 

Gyászrovat. — Szerkesztői üzenet. — Hirdetések. 

Adósegély és lelkészí javadalom. 
Közkeletű igazság, hogy a háborús áremelkedés 

terhét a lix javadalmazású existencziák érzik leginkább, 
mert ők az áremelkedést munkájuk díjazásának emelé-
sével leglassabban, vagy egyáltalán nem tudják másokra 
áthárítani. A lelkészek túlnyomó nagy része is fix java-
dalomra van utalva s így teljesen megérthető, hogy egy-
házi sajtónk hónapok, sőt évek óta jogos panaszokkal 
van tele. Keresik it t is, ott is a baj okát és orvosságát. 
De míg az orvoslás módja tekintetében a legváltozato-
sabb felfogásokkal találkozunk, a baj okára nézve csak-
nem teljes az egyetértés. 

Általában a baj forrásául -a legutolsó zsinat által 
inaugurált egyházi adócsökkentési akeziót teszik meg, 
mint amely a normálköltségvetések megállapításánál a 
lelkészi javadalmak leértékelésével s a készpénzjavadal -
mazás kikényszerítésével alapokává lett a lelkészek mai 
— mindnyájan elismerjük — nehéz anyagi helyzetének. 

Pedig az adócsökkentési akeziót ilyesmivel vádolni 
nem igazságos, mert egyrészt az egyházi I I I . törvény-
czikk, mely az adósegélyezés feltételeit megállapítja, 
nem kötelezte az egyházakat és javadalmasokat az addigi 
termény javadalmaknak készpénz javadalmakká változta-
tására, noha az egyházak érdekében jogos lett volna 
olyasféle intézkedés, mely a készpénzadózás behozata-
lát a javadalmasok természetbeni járndóságainak meg-
váltásával kötötte volna össze; sőt ellenkezőleg, az ú. n. 
vagylagos adókulcs kifejezett fenntartásával egyenesen 
utalt a zsinat ar ra a lehetőségre, hogy az adósegélyezés 
előnyeit az egyházak terményadózásuknak és a javadal-
masok természetbeni fizetésének fenntartása mellett is 
igénybe vehetik. Sőt tovább megyek, az egyetemes kon-
vent még azt sem kívánta meg, hogy az egyházi adó-
kulcs a törvényben megállapított mérvre effektive leszál-
líttassék, hanem a törvényben körülírt ú. n. normáladó-
kulcsot csak minimális kulcsnak tekintette, amennyit az 
egyháznak adósegély igénybevétele esetén legalább fizet-

nie kell. Ha egyes helyeken ezzel nem számolva más-
képen jártak el, ezt aligha lehet az adócsökkentési akczió 
terhére írni, legalább igazságosan nem. De hogy nem 
az adócsökkentési akczió idézte elő a lelkészek mai nehéz 
anyagi helyzetét, abból is kitűnik, hogy a panaszolt 
bajok azokban az egyházakban is meg vannak úgyszól-
ván kivétel nélkül, liol akár az adósegélyezés megindulta 
előtt, akár az után — rendszerint a javadalmasok kez-
deményezésére áresések idején — készpénzadózásra és a 
készpénzfizetésekre tértek át. Sőt mi több, meg van igen 
sok helyt a baj ott is, hol a természetbeni javadalmazás 
rendszere áll fenn — adósegély nélkül — készpénzadó-
zás mellett. 

Talán nincs egyetlen közintézményünk sem, mely 
a háborús évek próbáját rázkódtatás nélkül kibírta volna. 
Állami alkotmányunk, közigazgatásunk, közgazdasá-
gunk, sőt hadseregünk szervezete is a múló idők változó 
igényei szerint szorultak módosításokra, hogy felada-
tuknak megfelelhessenek. Miért csak ez az egyetlen egy-
házi intézmény képezzen kivételt ezen általános szabály 
alól ? Bizony az egyetemes adóalap sem tudott a háborús 
viszonyok igényeinek megfelelni, de ezt nem lehet ennek 
az intézménynek rovására írni, hiszen feladatait ez is, 
mint annyi más intézmény, békés idők normális felada-
taihoz szabta s ehhez képest voltak meg eszközei is. 

Az adócsökkentési akcziónak vannak hibái — ki 
akarna azok előtt szemet hunyni ? —: bénítólag hatott 
a hívek áldozatkészségére s a maga korlátozott eszközei-
nek kényszerével" az egyházak fejlődését Prokrusztes-
ágyba szorította. Ezek elég nagy hibák, de hogy a lelké-
szek neki köszönhetnék mai nehéz helyzetüket, olyan 
vád, ami érthető a bajban levő ember lélektana szem-
pontjából, de ami a tárgyilagos bírálat előtt nem áll meg. 

Még azt sem lehet mondani, hogy közvetett kény-
szert gyakorolt volna a díjlevelek átváltoztatására, hi-
szen már 1909-ben kimondotta az egyetemes konvent, 
hogy a normálköltségvetésbe felvett értékelés nem köti 
a javadalmast s díjlevélileg biztosított jogait nem érinti 



s ezt az álláspontját azóta következetesen fenntar-
totta. 

Én azt hiszem, sokkal közelebb járunk az igazság-
hoz, ha lelkészeink nehéz helyzetének kútfejéül az ország-
általános közgazdasági helyzetét tekintjük. 

De hát voltaképen nem is az a kérdés, hogy mi 
idézte elő a bajt, hanem az, hogy a kétségtelenül meg-
levő bajt hogyan orvosoljuk. A baj forrása általános 
közgazdasági helyzetünk lévén, annak gyökeres válto-
zását, javulását nem is remélhetjük mástól, mint köz-
gazdaságunk általános javulásától s ezt az általános 
békétől. 

korán tsem azt akarom ezzel mondani, hogy ölbe 
tett kézzel várjunk a helyzet automatikus javulására. 
Tegyük meg a tőlünk telhetőt, keressük meg az egyes 
esetekben a baj specziális okait s ezeket igyekezzünk 
kiküszöbölni. 

Figyelemmel kísértem, hogy erre nézve micsoda 
intézkedéseket tesznek egyes egyházmegyék, mit java-
solnak a nagyszámú czikkírók. Egyik kötelezően el 
akarja törölni a készpénzadózást s vissza akar térni a 
termény adózásra ós szolgálmányokra. De hát ahol soha-
sem volt terményadózás ? A másik a díjleveleket az ere-
deti formájába kívánja visszaállíttatni s a terményeknek, 
szolgálmányoknak természetben vagy napi folyóárak 
szerinti kiszolgáltatását kívánja. De hol a határ ebben ? 
Visszamenjünk egy évtizedre vagy akár egy évszázadra? 
Mit tegyünk, ahol — mint nagyobb egyházakban — 
emberemlékezet óta készpénzjavadalmazás áll fenn ? 
Olyasfélét is olvastam, hogy az egyházmegye egy gene-
rális határozattal elrendelte, hogy a terményeket napi 
árban kell kiszolgáltatni s az alispánnál könyörtelenül 
meg kell kérni a végrehajtást. Ehhez a megoldáshoz nem 
kívánok kommentárt fűzni. 

Egy bizonyos: a törvényesség talajáról nem sza-
bad lelépnünk egy tappodtat sem, mert így elérhetünk 
itt-ott pillanatnyi eredményeket, de a jövőre nézve óriási 
árt fizetne ezért a javadalmas is, a közegyház is. Az is 
bizonyos, hogy szerves reformintézkedéseket nem szabad 
a mai háborús viszonyok követelményei alapján tennünk, 
hanem csak átmeneti intézkedéseket, amelyek átsegíte-
nek a mai nehéz helyzeten s viszonyok változtával ön-
maguktól elesnek. 

Az egyház és lelkész között szerződés áll fenn, 
szolgálati szerződés, vagy munkabérszerződés. Ez t a 
jogviszonyt a díjlevél mint szerződés, az egyházi törvé-
nyek s az általános polgári magánjog szabályozzák. Ha 
a felek között a közöttük fennálló jogviszonyból vita 
támad, ezt csak bíró döntheti el: az egyházi bíróság. 
Ide kell hoznia a javadalmasnak minden sérelmét, midőn 
megrövidíttetését látja s i t t találhat oltalmat minden 
egyház túlzott követelődzéssel szemben. Egyházi bíró-
ságaink az életet ismerő, gyakorlati érzékkel megáldott, 
a jogot és méltányosságot ismerő bírákból állanak: dön-
tésükre mindenki nyugodtan rábízhatja érdekeit. 

Bíróságaink hivatásuk magaslatán állva, nem fog-

ják szem elől téveszteni, hogy a háború felforgatta a 
békés viszonyok jogintézményeit. Nemcsak háborús bün-
tetőjog, hanem háborús magánjog is fejlődött ki királyi 
bíróságaink gyakorlatában. Még a kereskedelmi jog te-
rén is megszűnt a rideg, a felek közötti szerződés betűi-
hez ragaszkodó formalizmus s ennek helyét a körülmé-
nyekkel, viszonyokkal, felekkel számoló méltányosság 
lépett. A bíróság a szerződéseket nem betűjük szerint 
értelmezi,- hanem létrejöttüknek minden körülményét 
mérlegelve úgy, hogy számol mindkét fél gazdasági exis-
tencziájával s a körülmények szerint az írottnál hol 
többre, hol kevesebbre kötelez, sőt a kötelezett teljesítés 
alól egészen is felment, ha a vállalt kötelezettség telje-
sítése a kötelezett gazdasági romlását idézné elő, vagy 
egyébként az méltánytalan volna. Ha a tőzsdebíróság 
előtt a jognak ezek az emelkedett ethikai szempontjai 
lehetnek irányadók, mennyivel inkább azok lehetnek a 
legelső erkölcsi testület, az egyház bíróságai előtt. 

Mit jelentenek ezek az általános alapelvek a lel-
készi díjlevelek és megváltási szerződések körében fel-
merülő viták szempontjából ? Vegyünk néhány tipikus 
esetet! 

A lelkész, akinek terményekre és szolgálmányokra 
is szóló érvényes díjlevele van, de akár kötött, akár ha-
tározatlan időre szóló megváltási egyezsége van, joggal 
hivatkozhatik arra, hogy az egyezséget békés idők nor-
mális viszonyait szem előtt tartva kötötte, tehát a mind-
két fél által feltételezett körülmények most már nem 
állván fenn, az egyezség eredeti alakjában érvénytelen. 

A lelkész, akinek tisztán készpénzfizetésre szóló 
díj levele van, nem kívánhatja ugyan, hogy az utolsó 
helyett az utolsó előtti vagy az azt megelőző díjlevél 
lépjen újból hatályba, de joggal fog arra hivatkozhatni, 
hogy a díjlevél elfogadásakor békés viszonyok normális 
körülményeit tartotta szem előtt, a lelkészi szolgálatnak 
tehát a díjlevélszerű fizetés nem méltányos ellenértéke 
többé s így joggal igényelheti a háborús idők alatt java-
dalmának megfelelő felemelését. E vonatkozásban a 
munkások bérviszonyait, de még inkább a magántiszt-
viselők szolgálati viszonyait szabályozó háborús kor-
mányrendeletek sok alkalmazható analógiát nyújtanak. 

Természetesen a bírói védelemnek az ismertetett 
méltányos szempontok szerint az egyház számára is biz-
tosítva kell lennie. Ahol pl. terményekre és szolgálmá-
nyokra szóló díjlevél van, viszont az egyház fog joggal 
hivatkozhatni arra, hogy a díj levélszerű kötelezettségek 
betűszerinti teljesítése a háborús áremelkedések követ-
keztében a lelkészi szolgálattal arányban nem álló olyan 
enormis előnyt juttatna a javadalmasnak, mely egyúttal 
az egyház romlását is alkalmas előidézni. Gondoljunk 
csak azokra a nem kis számú egyházakra, hol a régi 
terményekre és szolgálmányokra szóló díjleveleket a 
készpénzadózás mellett is fenntartották. Volt a kezem-
ben olyan díjlevél, melyben a 3—4000 korona egyházi 
adójövedelemmel rendelkező egyház folyó árak szerint 
évi 30.000 korona lelkészi fizetés kiszolgáltatására volt 



kötelezve. Megnyugtatásul ide kell írnom, hogy a lel-
kész kuriózumképen mutatta a díjlevelet s anélkül, hogy 
az állami bíróság háborús judikaturáját tanulmányozta 
volna, helyes ethikai érzéke sugallta, hogy a betű sze-
rinti joghoz való ragaszkodás mily híjján lett volna 
minden méltányosságnak és erkölcsnek. 

Én tehát az elmondottakból oda. konkludálok, hogy 
a lelkészi javadalmak körében felmerülő sérelmeket tör-
vényes fórumuk, az egyházi bíróságok elé kell terelni. 
Nem azt értem ez alatt, hogy a lelkész a kielégítetlen 
hitelező ridegségével perelje késedelmes adósát, hanem 
ha a békességes megegyezésnek, rábeszélésnek eszközeit 
sikertelenül merítette ki, türelmét nem veszítvén, igye-
kezzék békességesen abban megegyezni, hogy a fenn-
forgó vita eldöntését vigyék a bíróság elé. Az ilyen meg-
állapodás a bírói ítéletben való közmegnyugvást is elő 
szokta mozdítani. A bírósági irtat azért is ajánlom, mert 
az esetek annyifélék s olyan különleges szempontok sze-
rint bírálandók el, hogy általános rendelkezések erőlte-
tésével csak elégületlenséget keltünk legtöbb helyen. A 
bírósági út, különösen annak előkészítő stádiumai szá-
mos alkalmat nyújtanak a kapaczitáczióra, békés ki-
egyenlítésre, módot adnak az előadó vagy vizsgáló kül-
döttség helyes megválasztása út ján a békés kiegyenlítés 
keresztülvitelére legalkalmasabb egyének kiküldésére. 
Hogy az általános rendelkezések erőltetése hová vezet, 
mutatja egyik legnagyobb egyházmegyénk példája, hol 
az esperesi tekintély megóvása szempontjából éppen 
akkor kellett a szokásos és — tegyük hozzá — törvény 
szerint kötelező egyházlátogatást felfüggeszteni, amikor 
az szükségesebb lett volna, mint valaha. 

Hogy pedig azoknak is megfeleljék, akik eddigi 
fejtegetéseim olvasása során ismét és ismét azt hajtogat-
ták magukban, hogy nem a hogyan, hanem a miből kér-
dése izgatja őket, azt felelem, hogy csak a magunk ere-
jére támaszkodjunk. 

Az egyetemes adóalap ki van merülve, ami azt 
jelenti, hogy utolsó fillérig azoknak a ezéloknak szolgál, 
amire rendelve van. Az 1848 : XX. t.-ez. fokozatos végre-
hajtásáról szóló törvényjavaslat kecsegtetett ugyan némi 
és fokozatos segélyemeléssel, de ezzel legjobb esetben a 
normális szükségletemelkedést tudjuk majd honorálni, 
a háborús szükségletekre mi sem jut ebből. S hol va-
gyunk ma az 1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehajtásától? 

Egyetlen igénybe vehető forrás a hívek adózóké-
pessége: rendkívüli adó vagy a rendes egyházi adónak 
átmeneti felemelése. Tapasztalatom az, hogy ha a felső-
ség határozata, jelen esetben a bíróság ítélete vagy a 
bíróság előtt kötött egyezség szükségleteket támaszt az 
egyházzal szemben, a fedezet előteremtése nem ütközik 
el nem hárítható akadályokba s köztapasztalás szerint 
a köznép a mai viszonyok között igen könnyen tesz ele-
det készpénzbeli köztartozásainak. 

Minden esetre ezekhez a nehéz, sok érdeket érintő 
kérdésekhez csak tapintattal, hozzáértéssel s a nép lelkü-
letének ismeretével szabad hozzányúlni, mert ha egyszer 

tapintatlansággal, erőszakoskodással, követelődzéssel el-
mérgesítettük az ügyet valahol, azt csakugyan nem lehet 
többé helyrehozni. 

Egyébként óhajtom, hogy az államsegély feleme-
léséhez fűzött várakozása sokaknak váljék valóra, ami 
persze a kérdésnek legegyszerűbb és legbiztosabb meg-
oldása lenne. Dr. Benedek Zsolt. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség kérelme gyülekezeteink lelki-

pásztoraihoz. 
Minden évben (rendszerint február hó folyamán) 

egy „diákvasárnap ' megünneplésével szokta a Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség ápolni és fej-
leszteni protestáns egyházaink érdeklődését a maga mun-
kája iránt, illetve azok iránt az elsősorban egyházi szem-
pontból nagy jelentőségű czélok iránt, melyek egyik 
fontos tényezőjének tekinti magát. 

Ez évben május hó 5-ét tűztük ki „diákvasárnap"-
nak s ezért azzal a kéréssel fordulunk gyülekezeteink 
lelkipásztoraihoz, hogy ez eszmét magukévá téve segít-
senek ezt a napot a hívek százezreinek összedobbanó gon-
dolataival és érzéseivel olyan eseménnyé tenni, melynek 
továbbhullámzó áldásos hatásgyűrűi érezhetők lesznek 
a diákság lelki gondozásának fontos munkaterén. 

Nem szenvedhet kétséget, hogy a nemzet erejét 
véres verejtékezésig megfeszítő világháború után igazán 
erőteljes és boldog jövendőt csak az biztosíthat nemze-
tünknek, ha a vezetésére felnövekvő ú j intelligens nem-
zedékek erkölcsi erőkkel telten, nagy eszményeknek oda-
szentelt önzetlenséggel, nehézségekkel daczoló hősies hit-
tel foglalják el a reájuk váró munkaköröket. Nekünk, 
akik birtokában vagyunk a tiszta és világos Evangé-
liumnak, mely nem kevesebb, mint „Istennek hatalma, 
most lesz talán nagyobb alkalmunk, mint valaha, bebizo-
nyítani. hogy az evangéliumi keresztyénség milyen él-
tető és fejlesztő ereje nemzetek életének. 

Ez a nagy alkalom, amit a világháború felidézett 
reánk, egyúttal ünnepélyesen komoly felelősséget ró 
reánk. Éreztessük ezen a ,.diákvasárnapon" ennek súlyát 
önmagunkkal és gyülekezeteinkkel! Igehirdetésünk által 
véssük bele a szívekbe ez alkalommal evangéliumi ke-
resztyénségünk nemzetnevelő és a nemzet számára veze-
tőket nevelő jelentőségének nagyszerű gondolatát! Éleszt-
gessük a hívek ezreiben az öntudatos szeretetet azok 
iránt a felsőbb tanintézetek iránt, melyekben módjában 
van egyházunknak ezt a hivatását elsősorban betölteni 
s az iránt a diákság iránt, mely önmaga is felébredt 
anna.k tudatára^ hogy gyűjtenie kell jövendő szolgála-
tára a keresztyén jellem gazdag erőit! Imádságainkban 
egyesüljön mindnyájunk szíve Isten előtt abban a vágy-
ban, hogy hatalmas Lelke ajándékozza meg nemzetünket 
a mai diákság soraiból olyan jövendő vezetőkkel, akik 



Őbenne gyökerező élettel és Őbelőle merített életerőkkel 
viszik előre hazánkat az ö dicsőséges ezéljai felé! 

Mindezekkel kapcsolatban kérjük gyülekezeteink 
lelkipásztorait arra is, hogy emlékezzenek meg igehirde-
tésükben és gyülekezeti imádságukban arról a munkás-
ságról, amelyet felsőbb tanintézeteink if júságának lelki 
gondozása terén a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség végez. (Közelebbi felvilágosítást szívesen 
nyúj t érdeklődőknek a központi iroda, Budapest, VITT., 
Üllői-út 16/B.) Az elmúlt években mind több és több 
gyülekezet kapcsolódott így egybe velünk a „diákvasár-
nap" kötelékével. Számuk ez évben is bizonyára emel-
kedni fog, értékes ösztönzésül további munkásságunk 
számára. Hálásak lennénk ezért, ha azok a gyülekezetek, 
melyek kérésünket teljesítve megemlékeztek rólunk, erről 
néhány sorban értesítenének is bennünket. Az elmúlt 
években sok gyülekezet kézzelfogható támogatással is 
megpecsételte azt a lelki közösséget, melyet átérzett e 
napon törekvéseinkkel és a ..diákvasárnapon'' begyült 
perselypénzt beküldötte ügyünk előmozdítására. A gyü-
lekezetek és lelkipásztoraik szeretetteljes figyelmébe 
ajánljuk a szóban forgó nagy célok megünneplésének ezt 
a gyakorlatias módozatát is. 

Fusson végig lelkűnkön és kapcsoljon mindnyá-
junkat egybe e napon ennek a közös gondolatnak és imád-
ságnak delejes árama: ,,jöjjön el a Te országod, a mi nem-
zetünkbe, a jövendő vezetésére készülő ifjúsága által!" 

Budapest, 1918. április hóban. 
A M. E. K. Dsz. elnöksége. 

BELFÖLD. 

Tábori lelkészi konferencia, 
A 6. hadsereg reform, és evang. tábori lelkészei 

úr vacsoraosztással egybekötött istentiszteletre és értekez-
letre gyűltek össze f. hó 3-án a hadseregparancsnokság 
székhelyén. 

Az istentiszteleten, melyet egy róm. kath. kápol-
nában tartottak, dr. Schneider Ervin evang. lelkész imád-
kozott német nyelven, Tőrteli Lajos ev. lelkész prédikált 
megragadó erővel és lelkesen magyarul, majd Griesz La-
jos és Vass Antal úrvacsorát osztott, az előbbi az evan-
gélikus, az utóbbi a református kartársaknak. 

Istentisztelet után a kis, 14 főből álló testület be-
mutatkozott a szállásmesteri hivatal főnökénél és üd-
vözlő táviratot küldött dr. Baltazár Dezső ref. püspök, 
konventi elnöknek, báró Prónay Dezső ev. egyet, fel-
ügyelőnek és a bécsi ,,Oberkirehenrath"-nak, biztosítva 
a vezéreket, hogy az igazság végleges győzelmébe vetett 
rendületlen hittel és lángoló lelkesedéssel szolgálják to-
vábbra is egyházunkat és hazánkat. 

Az értekezlet közel 6 órán keresztül tar tot t mind-
végig magas színvonalon és feszült érdeklődés mellett. 

Dr. Schneider Ervin a gemonai kerületi parancs-

noksághoz beosztott ev. lelkész a kórházak gondozását 
fejtegette alapos tudással és ügyszeretettel. A hívek két 
részre oszlanak. Más a szolgálat a kórház állandó sze-
mélyzete és a jövő-menő betegekkel szemben. A vallá-
sosság, amely a háború elején emelkedni látszott, folyto-
nosan csökken. A betegekkel gyakrabban és rövidebb 
ideig foglalkozik, akik eleinte rendszerint bizalmatlanok. 
Úrvacsorát gyakrabban oszt, hogy az utolsó kenet jelle-
gével ne birjon az és csüggesztő hatással ne legyen a 
betegekre. 

Jávor János az 51. gy.-ezredhez beosztott 35. gy. 
hadoszt.-beli reform, lelkész az arczvonalbeli katonák 
lelki gondozásáról értekezett. A vallásos buzgóság az első 
vonalban most is mintaszerű s rendszerint a legjobb ka-
tonák a legbuzgóbbak. Szükségesnek tart ja , hogy a tá-
bori lelkész mindig és állandóan, a legnehezebb napok 
idején is, hívei között legyen. Istentiszteletet lehetőleg 
kisebb csoportoknak tar t s mindig helyükbe megy hívei-
nek. Kiváló súlyt helyez arra, hogy a lelkész a katoná-
nak igazán atyja, barátja, bizalmasa, minden ügyében, 
bajában tanácsadója legyen s valósággal összekötő ka-
pocs az otthon és a lövészárok között. A harcztéren a 
legtöbb gondot, fáradságot és ba j t a katonák magán-
ügyeinek intézése okozza, de ezek adják a legtöbb örö-
met is. A múlt évben 2170 segélyügyet intézett el. jó-
részben az otthoni lelkészek segítségével és 75%-ban 
kedvező eredménnyel. 

Minden sebesülésről azonnal értesíti az illető ott-
honi lelkészét s ugyanezt kéri meg a halálhírek kíméle-
tes közlésére is. Az erre a czélra szolgáló nyomtatott 
lev. lapot lelkiismeretes lelkész nem használja. A lelki-
pásztori munka ilyen módon nagyon terhes, fáradságos 
és veszélyes, hozzá aczélszervezet és lángoló buzgóság 
szükséges, de igazán építő, gyönyörűséges és eredmény-
nyel járó. 

Varga Antal kórházi lelkész a sebesültek hozzá-
tartozóinak értesítését nem tar t ja szükségesnek s a halál-
esetet közvetlenül a hozzátartozókkal tudatja, a halott 
utolsó óráiról részletesen beszámol. Az otthoni lelkészek 
túlnyomó többsége a hozzájuk intézett levelekre nem is 
válaszol. 

Vass Antal arra figyelmeztet, hogy az istentiszte-
let istenkísértés ne legyen. Az előadó szerint kisebb cso-
portokban soha sem az s rendkívül jó hatással van a 
katonákra a lelkész személyes bátorsága. Veszélyes al-
kalmakkor mindig fogékonyabb a lélek és maradandóbb 
hatású az istentisztelet.. 

Varga Antal kórházi lelkész a missziói ellátást 
fejtegette alapos utánjárásra valló és körültekintő tárgy-
ismerettel. A lelkész nem lehet mindig és mindenütt a 
híveivel, pótolnák némileg távollétét az imádságos köny-
vek, a vallásos iratok. Ezért azonban hiába írunk, kéré-
sünk, könyörgésiink siket fülekre találnak, s leveleink 
válasz nélkül maradnak. A Vöröskereszt-egylet kórházi 
bizottsága és szeretetadományi osztálya világi olvasni-
valóval bőségesen és készséggel lát ja el katonáinkat. 



Vass Antal 39. gy.-e.-beli ref. lelkész a Katona-
otthonok fejlődését, czélját és rendeltetését ismertette. 
Le gyen az igazán otthona a családi tűzhelyet oly régóta 
nélkülöző katonáknak. Az előadó-terem a játék- és ol-
vasótermek mellett soha se hiányozzék s a lelkész itt 
veheti kezébe a vezető szerepet. Fölkéri az értekezlet 
egyházi hatóságainkat, hassanak oda, hogy csakis a 
szellemi vezetés legyen a lelkész feladata és kötelessége 
s ne adjanak nekik korcsmárosi, kereskedői szerepet. 

Tőrteli Lajos 17. gy. hadosztályhoz tartozó ev. 
lelkész a katonai temetőkről tartott rendkívül tanulságos 
előadást. Sokat foglalkozott e kérdéssel s erről egy ta-
nulmányt is írt, amely most van a hadügyminisztérium-
ban s amelyet az értekezlet föltétlenül kiadandónak vél. 
A fősúlyt arra helyezi, hogy a sír mindenkor és minden 
kétséget kizárólag föltalálható legyen s az általa készí-
tett térképek, rajzok és kimutatások segítségével ez fejfa 
nélkül is lehetséges. A térképeken mindig 2 szám legyen. 
A sorszám mellett a sír- és a sírban levő halott száma. 
A nevet soha sem szabad beégetni; legjobb az olajfesték. 

Takaró Imre ref. tábori főlelkész az előadóknak 
tartalmas értekezéseikért egyenként és külön köszönetet 
mondva buzdító beszéd kíséretében zárta be a tartalmas 
és minden tekintetben jól sikerült konferencziát. 

Tábori posta 617., 1918. április 4. 
Jávor János. 

EGYHÁZ. 

A dunamelléki ref. egyházkerület május hó 30-án 
tartja tavaszi közgyűlését. Előtte való napon bizottsági 
tilé^ek lesznek. 

Eskii. Püspökeink közül egyedül az erdélyi tesz 
régi jog alapján hűségesküt a király előtt. Nagy Ká-
roly püspök eskütétele folyó hó 15-én delelőtt volt a 
budai királyi várpalotában. — Érdekes jelenség, hogy 
napilapjaink erről egy szóval sem emlékeztek meg. 

Uj zsinati képviselő. Yárady Gyula helyére a 
tiszántúli egyházkerületben Tóth János v. b. t. t, bel-
ügyminisztert választották meg 771 szavazattl zsinati 
képviselőül. 

A genfi lelkészek társasága megküldte a választ 
az O. K. L. E. lapunkban is közölt felhívására. Ugv ezt, 
mint az 0. I?. L. E.-nek viszonválaszát együttesen mi is 
közöljük. 

Püspökjelölés. A budapesti ev. egyház dr. Raffay 
Sándor budapesti lelkészt, a bács—szerémi esperesség 
Wagner G. Adolf ujverbászi lelkészt és esperest, a pesti 
egyházmegye Sárkány Béla kecskeméti lelkészt, espe-
rest jelölte a Scholtz Gusztáv lemondásával megürese-
dett püspöki állásra. A szavazást a folyó hó folyamán 
tartandó kerületi gyűlés rendeli el. A küzdelem előre 
láthatólag heves lesz. 

Az Egyetemes Konvent folyó hó 24-én kezdődő-
leg tartja évi rendes gyűlését. 

Doktoravatás. Hajdú Gyula pocsaji református 
lelkészt folyó hó 10-én a debreceni m. kir. tudomány-
egyetemen az államtudományok doktorává avatták. 

A segédlelkészek fizetésére nézve most az erdélyi 
ref. egyházkerület igazgatótanácsa is akként rendelke-

zett. hogy a káplántartó lelkészek és egyházak a pénz-
fizetésen (minimum: 500,I\ .) tartoznak a s. lelkésznek 
teljes ellátást adni és azt részükre elsősorban és minden 
lehető módon a lelkésznél biztosítani. — A mi egyház-
kerületünk mult évi közgyűlésén hozott hasonló hatá-
rozatot. 

Szavazatbontás. Az ev. egyetemes felügyelői ál-
lásra beadott szavazatok nagyon megoszlottak. Legtöbb 
szavazatot kapott Szeniványi Árpád v. b. t. t. (484), 
báró Solymossy Lajos (352), Osztroluezky Miklós 
(243), Yanovics János, akire a tói gyülekezetek szavaz-
tak (130); a többi 11 egyén között oszlott meg. 126 
szavazatot alaki hiány miatt kellett megsemmisíteni, 
főleg azért, mert a tót gyülekezetek anyanyelvükön, ma-
gyar fordítás nélkül adták be szavazataikat. A két leg-
több szavazatot nyert között ú j választás lesz. A sza-
vazatokat június hó 30-ig kell beadni. 

A balatonfüredi ref. egyház elöljárósága szó]) 
jelét adta annak, hogy miként kell a tanítókat megbe-
csülni, midőn 1918. évi március hó 17-én tartott gyűlé-
sén egyhangúlag tanítóinak egyenként 600—600 korona 
háborús segélyt szavazott meg. Míg ily áldozatkész 
egyházi elöljáróink lesznek, egyházunk s iskoláink is 
virágozn i fogn a k. 

Aranykönyv. Haranghy Sándor és neje 200.000 
korona értékű házat. Boldogh István és neje 400.000 
korona értékű ingatlant hagyományoztak a debreczeni 
egyháznak végrendeletileg. Neveiket az egyház arany-
könyvébe iktatták. 

U.j nyomda. A dunántúli evangélikusok egyház-
kerületi nyomda felállításának ügyében fáradoznak. -
Eddig 85 ezer korona értékű részvényt jegyeztek. 

A felsoszabolcsi ref. egyházmegye közgyűlése. 
A felsőszabolcsi ref. egyházmegye 1918. évi április hó 
10-én Kisvárdán közgyűlést tartott, amelyen az egyház-
megye lelkészi kara és világi képviselői csaknem teljes 
számmal megjelentek. Az egyházmegye kiváló és szere-
tett esperesének. Yas Mihálynak a lemondása hozta össze 
a tagokat ily szép számmal. Fájdalmasan vette mindenki 
tudomásul Yas Mihály esperes visszavonhatatlan elhatá-
rozását, hogy megrendült egészségére tekintettel az egy-
házmegye vezetésétől visszalép. A ragaszkodásnak, az 
elismerésnek, a hálának és a bizalomnak olyan koszorú-
ját rakta le a közgyűlés az egyházmegye vezetésétől váló 
esperes lábai elé, amilyenre egyházi közéletünkben rit-
kán van eset. A marasztaló szó és a kérlel és hiába hang-
zott el annyiak ajkáról, a szívek hiába olvadtak össze 
a tisztelet kifejezésében. ATas Mihály, ki az egyházmegye 
megalapítója, bölcs vezére, tapintatos elöljárója és erős-
kezű kormányzója volt, kinek az egyházmegye kialakí-
tásában, az egyes egyházközségek anyagi talpraállításá-
ban is nagy érdeme van. megszűnt az egyházmegye való-
ságos esperese lenni. Hálából az egyházmegye örökö* 
tiszteletbeli esperessé választotta a távozót. Az egyház-
megye közgyűlése különben rövid volt s alig vett igénybe 
egy délelőttöt. 

A tanáosbírói értekezlet d. e. 9 órakor kezdődött. 
A közgyűlűést Vall órakor Yas Mihály esperes imája 
után Jármy Miklós gondnok nyitotta meg. Ez után tör-
tént a tagok számbavétele és dr. Zsiday Dániel vil. ta-
nácsbíró és dr. Piskolti Ferencz vil. főjegyző eskütétele. 
Az esperesi időszaki jelentés megemlékezett országos 
közéletünk veszteségéről: dr. Kenessey Béla püspök ha-
láláról, úgyszintén Nagy Károly theol. tanár püspökké 
választásáról. Megemlékezett a mérhetetlen erkölcsi vesz-
teségről,- amelyet a negyedfél éve folyó háború eddig is 
okozott. Javaslatára felírt az egyházmegye a kerületi 



gyűlésre, hogy népnevelésünk óriási veszteségének a pót-
lására f. évi szept. 1-től katonai szolgálatot teljesítő ta-
nítóink mentesítését kérelmezze, Ari Antal laskodi ós 
Nagy Sámuel révaranyosi lelkészek állásukban megerő-
síttettek. Ez után az újonnan választott tanítók eskü-
tétele következett. Az esperesi lemondás kapcsán a kér-
1 elesek eredményre nem vezetvén, a lemondás indokára, 
tekintettel elfogadtatott s a szavazatok beadásának ha-
tárideje május hó 15-ben állapíttatott meg. Közgyűlés 
a nagybányai egyházmegye korpótlék és adósegély tár-
gyában hozott határozatát támogatja s a tiszakerületi 
Ág. hitv. ev. lelkészegyesület in díványa kapcsán kéri a 
kerületet, hogy írjon fel a kormányhoz a lelkészi fizetés-
nek korszerű rendezése érdekében. Görömbei Péter egy-
házmegyei tanácsbíró indítványát — amelyet alapos tu-
dással és teljes készültséggel indokolt meg — közgyűlés 
elfogadta. E szerint sürgeti az 1848. évi XX. t.-cz. töké-
letes végrehajtását és a kath. autonomia megvalósítását, 
de tiltakozik az ellen, hogy az egyházi és iskolai alapok 
éppen a mai nyomorúsággal és szenvedéssel teljes időben 
bocsáttassanak át a kath. autonómia korlátlan rendelke-
zésébe. Ez ügyben feliratban kéri a vármegyei közgyű-
lés állásfoglalását. Több apró adásvételi ügy és tanítói 
díjlevelek letárgyalása után a gyűlés 1 órakor véget ért. 
Gyűlés után közebéd volt, ahol számos pohárköszöntő 
hangzott el. Sajnálattal búcsúzott mindenki a távozó 
esperestől. A jövendő bizonytalansága sokak lelkében 
visszhangot keltett: vájjon ki lesz méltó a Yas Mihály 
örökébe lépni. ..Mert sokan vannak a hivatalosak, de ke-
vesen a választottak." . (sz.) 

ISKOLA. 
Felvételi hirdetés. A nagykőrösi és dunamelléki 

reform, tanítóképző-intézet első osztályába az 1918— 
19. iskolai évre 30 növendék vétetik fel. A növendékek 
ellátást az intézettel kapcsolatos köztartásban (interná-
tus és konviktus) nyernek, hol a velük együtt lakó és 
étkező tanár felügyelete alatt élnek. — A köztartás tel-
jes díja. havonként 79 K, amelyért reggelit, ebédet, va-
csorát, lakást, fűtést, világítást és takarítást nyernek. 
— A szegénysorsú, jó magaviseletű ós jó tanuló i f jak 
segélyezése a. következőleg történik. Teljesen ingyenes: 
3, — havonként 20 koroná.t fizet: 6, — havonként 4-0 
koronát fizet: 8, — teljes díjat (79 kor.) fizet: 13 nö-
vendék. Református lelkészek, tanárok, tanítók, ének-
vezérek gyermekei egyenlő minősítés esetén elsőbbséget 
élveznek. A kereszt levéllel, iskolai bizonyítvánnyal, ha-
tósági orvosi és illetőségi bizonyítvánnyal ellátott fo-
lyamodványok az iga zgatq-tanácshoz eímzeíidők éis a 
tanítóképző-intézet igazgatóságához (Nagykörös) kül-
dendők be 1918. évi június hó 30-ig. Később érkező 
folyamodványok a segélyezés szempontjából figyelembe 
nem vehetők. Esetleg felmerülő kérdésekben készséggel 
nyújt felvilágosítást az intézet igazgatósága. 

EGYESÜLET. 
Szervezkedés. A Keresztény Szociális Néppárt a 

mult héten itartotta pártgyűlését ia. (régi képviselőház 
termében; ugyanekkor volt a keresztény szociálisták 
kongresszusa, amelyen a Má.v. gépgyár és északi főmű-
hely ker. szociálista munkásai, a különböző szakszerve-
zetek tagjai vettek részt. Tartottak külön tanonczgyű-

lést is. — Hát mi mit cselekszünk a jövő nagy átala-
kulásaival szemben; a mi prot. egyházaink kötelékébe 
tartozó munkások ezreinek szervezésével ki törődik? 

A Debreczeni Prot. Irodalmi Kör folyó hó 13-án 
tartotta ebben az iskolai évben utolsó estélyét, amelyen 
dr. Révész Kálmán kassai ref. lelkész és esperes tartott 
felolvasást Czeglédy Istvánról, a vértanú lelkészről. 

GYÁSZ ROVAT. 

Veress Zsigmond nyug. ref. lelkész, 78 éves ko-
rában Nagybányán elhunyt. 

Szép Rezső a pozsonyi ev. lyceum nyug. tanára 
58 éves korában meghalt. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 

O. Gy., B. I. T—Ó J—S U—t. Rövidesen sor kerül rájuk. 
Egy kis türelmet ! 

relelős szerkesztő : B. P a p István. 

HIRDETÉSEK-

n v m m m ^ m 
^ g ^ S V I I M O S 
L U T H E R 
J E L L E M E 

A reformációi jubi-
leumi év irodalmának 
l e g é r t é k e s e b b 

terméke. 
Ára csínos fűzésben 8 kor, 

Megrendelhető 
a M. E. K. Diákszövet-

ség kiadóvállalatánál 
VIIÍ. Üllői-út 16/B. sz. 



Megjelent i F. Varga Lajos Megjelent! 
I m á d s á g o k b i b l i a o l v a s á s s a l e g y b e k ö t ö t t h é t k ö z n a p i 
i s t e n t i s z t e l e t e k r e c z í m ű i m a k ö n y v é n e k I - s ő k ö t e t e . 

Ara fűzve K 8.—,kölveK12— Mindenki részére igen alkalmas! 

renSető Hof fmann és Kronovitz 
könyvkiadóhivata lában, DEBRECZEN, Ferencz l óz se f -ú t 4 9 . sz . 

CSUHA ANDRÁS S ' s S 
BUDAPEST, IX, RÁDAÍ-OTCi 43. Sí. I, 4. 
3után\jos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

Ifjúsági színjátékok. 
Iskolai, i f júsági és műkedvelő előadásokra alkalmas jó magyar 
nyelven írt, hatásos alkalmi sz índarabok: M á r c z i u s 15, A 
s z a b a d s á g ü n n e p e , Az ö r e g h o n v é d . A h a z a á r u l ó , T a l p r a 
m a g y a r ! A h a d i á r v á k , A K á r p á t o k b a n , A h o n v é d s z í v e , 
H á r o m k i r á l y o k , A m u s z k a v ő l e g é n y , F ő h a d n a g y úr 
s a r c z o l , E l n ö k v á l s á g , T e r é z n é n i , E r z s é b e t k i r á l y n é 
e m l é k e , R á k ó c z i l o b o g ó j a . Az egész sorozat (15 színdarab) 
12.50. tíz színdarab 9, öt színdarab 5 K, bénnentes , ajánlott 
küldéssel (utánvétellel 50 fillérrel több). Küldi : 

P á s z t o r J ó z s e f 
BUDAPEST, L, Fehérvá r i -ú t 35 szám. 

Űj könyvek. 
Bitay Béla : A mennyek országa titkairól . 
Boehmer H. : Luther im Lichte der neueren For-

schung 
Below G. : Die Ursachen der Reformation . . 
Czakó Ambró : A protestántizmus szelleme 
Daxer G. : Die Auferstehung 
Fiebig Paul : Weltanschauungsfragen 2. Aufl. . 
Frenssen Gustav : Die Brüder. Eine Erzáhlung 
Goltz Ed. : Grundfragen der prakt. Theologie 
Gunkel Hermann: Die Propheten . . . . , 
Grimm E. : Die Ethik Jesu 
Mehlhorn P.: Die Frauen uns, Reformatoren . 
Michaelis Ottó: Protestantisches Mártyrerbuch 
Nagy Lajos : Felek és prófécziák . . . . . 
Niebergall: Die Kasualrede 3. Auf. fűzve . , 

kötve . 
Podmaniczky Pál báró : A keresztyén istentisztelet 

lényege vallásos pszichológiai és dogmatikai ala-
pon kifejtve 

— A reformáczió neveléstörténeti jelentősége . . , 
Rácz Kálmán : Miért is vagyok én keresztyén . . 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, elmél-

kedések . . , . . . . ' 
Schriften d, Neuen Testaments . 8 félkötetben fűzve 

4 kötetben kötve 
Sebestyén Jenő : Nietzsche és Kálvin. Etikai tanul-

mány 

K 2.— 

M 4 .30 
M 6.— 
K 8 . -
M 1.20 
M — . 9 0 
M 5 — 
M 6 . -
M 2.— 
M 6 . -
M - . 5 0 
M 3 — 
K 2 .40 
M 3 .40 
M 4 .20 

K 1.50 
K 1.50 
K 6.-
K 12.— 
M 18.— 
M 25.20 

K 3 .— 

„Theologiai Szaklap és Könyvtijság" •• egjelenik havonta. Előfizetési 
ára egy évre 16 K, segédlelkészeknek és theologusoknak csak 10 K. — 

Fenti könyvek részletfizet e is kaphatók: 

Scholtz Testvérek r
k

eS£ 
Budapest, IX., 

r e s k e d é s e . 

Ferencz-körút 19—21. sz. 

Most jelent meg! 

Kapható 

IMÁDSÁGOK 
Biblíaolvassással egybe-
kötött hétköznapi reggeli 
:: istentiszteletekre. :: 

I R T A : 

F. VARGA LAJOS 
n a g y r á b e í r e f o r m á t u s l e l k é s z 

I. kötet ára fűzve 8 kor. 
kötve 12 kor. 

A ll- ik kötet 3 - 4 hét múlva 
jelenik meg, ára ugyanannyi lesz. 
Portóra I korona küldendő I Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
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, :: 
Bpest, IX*, Közraktár-u* 34* 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen ál ta lánosan 
elismert remekművet bocsát ja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánl ja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dijarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és íelvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: 
Alaptőke 2.551,120"— K 
Tartalékok 9.349,672 71 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 11.826,880-92 K 

23.727,673-63 K 

22.800,000"- K 

10.490,000'— K 

1.278,000'— K 

1500.000,000'— K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint . , . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000' - K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000 — K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s Közp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

W r U j d o n s á g o k ! ^ 
Kis József: 

Egyházi beszédek és imádságok 
(1917.) K 4.— 

Széles S.: 
Jézussal a viharban. Tanítások a 
világháború idején .. .. K 1.20 

Gaal J.: 
A falu gondozása. Thessedik Sámuel 
élete, alkotásai és- művei K 6.— 

Walther: 
Luther jelleme. Fordította Aj. Vik-
tor J. ' K 8.— 

Lorántffy-Zsuzsanna-Egyesület 
Emlékkönyve (1918) Ravasz László 
beszédével K. 2.— 

Kaphatók: Portóra 10% felári kérek. 

Kókai Lajosnál 
t v Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3. & A 

I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. T á r s a s á g két l egújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel . . . K 4.50 

NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4 50 
Mindkét kötet .számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából, 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. Irta 

Sántha* Károly. Ára vászonkötésben K 6,— 
Bérmentés küldéssel . . . . K 6,50 

A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
Irta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben F\ 3.— 
Bérmentes küldéssel . , K 3.20 

NŐI JELLFMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben 
Bérmentes küldéssel 

K 3.— 
K 3.30 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben . . K —,80 
Bérmentes küldéssel . K —.90 
Megrende lhe tők ; Megje l en t edd ig 46 köte t 

Hornyánszki Viktor 
könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZhl SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Káday-u tcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési és hirdetési díjak stb küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak : 
M a r j a y Károly, Muraközy Gyula, P a t a y Pál dr., 

Sebes tyén J e n ő dr . és Veres J e n ő . 

Előfizetési ára : 
Egész évre : 24 kor., félévre : 12 kor., 

negyedévre : 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fi l lér. 

TARTALOM. Vezórczikk : Levélváltás. — II. czikk: Néhány szó Ifj. Benkő István „Adminisztráció és belmisszió cz. czik-
kéhez." — Belföld. Falusi levél. Balatoni. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — 

Pályázat. — Hirdetések. 

Levélváltás, 
A genfi nemzeti protestáns egyház lelkészeinek tár-

sasága, a ,,Venerable Compagnie" nevében Lenoir Jenő 
moderátor az Országos Református Lelkészegyesületnek 
reformáeziói jubileumi felhívására a következő választ 
k ii ldte: 

Kedves ós tisztelt testvérek a Jézus és Krisztusban! 
Hálás érzelemmel emlékezünk arra a látogatásra, ame-
lyet önök nagy számmal nálunk tettek, nagy reformáto-
runk, Kálvin születésének négyszáz éves évfordulójakor. 
iLagyarorsztig református egyházai es a mienk örvende-
tesen felúj í tot ták tehát a százados kötelékeket és a szí-
vek egymásra talál tak. Sohasem feledjük el azt a jó-
akaratú és megható fogadtatást , amelyben önök szívesek 
voltak közülünk azokat részesíteni, akik elmentek az 
önök egyházait meglátogatni. Nekünk jutott az a kitün-
tetés, hogy több i f j ú theológus hallgatót kapjunk, akik 
eljöttek fakul tásunkra tanulmányukat előbb vinni és 
akik a szeretetnek kötelékeit létesítették a professzorok-
kal és tanulótársakkal. Önök fontos részt vettek a mi 
reformáeziói emlékünk felállításában. A legnagyobb 
értéket tulajdonítunk ezeknek a szívélyes érintkezések-
nek, melyek kifejlődtek és fennmaradnak a kálvinista 
Magyarország és Genf között. 

Ma, a megpróbáltatásban és keserűségben megemlé-
keznek önök i rántuk való érzelmünkről és hivatkoznak 
reá oly kifejezésekkel, melyek bennünket mélyen meg-
illetnek. A legélénkebb érdeklődéssel, nagy lelkesedéssel 
és fellángoló szimpátiával vettünk mi is tudomást az 
önök leveléről. 

Mi önökkel együt t s i rat juk azt, hogy a népek, akik 
Krisztust , mint urunkat , segélyül hívják, a háborúhoz 
folyamodtak az ellentétek kiegyenlítésére ós szégyenke-
zünk az egyházak helyzete miatt, amelyek szolgáivá 
lettek a kormányoknak a hódításra és uralkodásra vonat-
kozó bűnös vállalkozásaikban. Önökkel együt t s i rat juk 
a helyrehozhatatlan hibákat, amelyeket az istentelen 

háború Európára zúdított. És különösen nagyon f á j a mi 
lelkünk önökért mindama szorongattatások miatt , ame-
lyek a viharba belekeveredett protestáns testvéreinkre 
nehezedtek; annyival inkább, minthogy mi magunk 
megkíméltettünk. Szeretnénk, ha képesek lennénk arra, 
hogy jóvátevő cselekedetek ú t ján megvigasztaljunk min-
den megszomorodott szívet és bekötözzünk minden sebet. 

Mint önök, mi is teljes hittel tekintünk a jövőbe, 
mert csak Isten dicsőségét keressük és meg vagyunk 
győződve, hogy Isten az ő gyermekeinek szívébe lángoló, 
ellenállhatatlan szeretetet fog lehelni, hogy a megsértett 
emberiességet helyre állítsa. 

Önök kérnek minket, hogy késztísünk elő egy össze-
jövetelt, amely egyestíse a különböző országok lelkészeit 
testvéri találkozásban; önök igyekeznek a szeretetre hi-
vatkozni, hogy a romlásoknak ós a szerencsétlenségnek 
végét szabják. Mi teljes mértékben hajlandók vagyunk 
ezt a kísérletet tenni és az iniciativát elvállalni, de csak 
azon feltétel alatt, ha a siker lehetőnek fog látszani. 
Hogyan közeledhetnének a hadviselő és neutrális nem-
zetek reprezentánsai egymáshoz, mielőtt az egyházak 
öntudatára nem ébredtek felelősségüknek és hibáiknak; 
mielőtt meg nem alázkodtak és nem dolgoztak és nem 
dolgoztak a megsértett igazság visszaállításán ? A sze-
retet bizonyára ellenállhatatlan, de csak oly emberek 
között hatékony, akik éhezik ós szomjúhozzák az igaz-
ságot és akik formali ter megvetették az egyenetlenséget. 
Ha tehát önök óhaj t ják, hogy megvalósítsuk az önök 
reményét, mindenek előtt szükséges, hogy í r janak önök 
nekünk egy levelet, amely a lelkiismeret komoly vizsgá-
lata legyen és annak határozott helytelenítését tartal-
mazza, ami ebben a háborúban merénylet volt az igaz-
ság ellen. Ez a levél legyen közzétehető, hogy más ha-
sonló nyilatkozatokat provokáljon. Mert csak úgy érhet-
jük el, hogy azok, akik ismét egyesülnek, ne szeressék 
se a haragot, se az elfogultságot és megegyezhessenek 
Isten előtti bűnbánatban és megalázkodásban. Csak így 
remélhetjük, hogy a nemzetközi viszony inaugurálása 



útjából elháríthatjuk azokat az akadályokat, amelyeket 
a történelemből ismerünk. 

Mi mélységesen boldogok és hálásak vagyunk a ke-
resztyén protestánsok közötti közeledés eme vágya miatt 
és minden tehetségünkkel dolgozni fogunk annak az 
összejövetelnek előkészítésén, melyet a maga idején ösz-
szehívunk. 

-Minden tiszteletünk mellett, amellyel a genfi testvé-
rek iránt viseltetünk, nem hallgathatjuk el azt a meg-
jegyzésünket, hogy levelük egy-két részlete nagyon en-
tente-párt ízű és színezetű. Már megtörtént dolgokért 
való invektivákkal, hivatalos „helytelenítésekkel" nem 
lehet előkészíteni a jövő megértés és testvéries kibékülés 
útját . 

Erre a levélre küldte most dr. Baltazár Dezső püs-
pök az 0 . R. L. E. nevében a következő választ: 

Nagy lelki örömmel olvastuk azt a levelet, melyet 
1918. évi február hó 22-ről keltezve 1917. évi november 
hó 2-án tartott közgyűlésünk átiratára válaszul adni 
méltóztattak. Ürömünk alapját az evangéliumi szeretét 
közösségének konstatálása képezi; de növeli az önök ré-
széről tett ama kijelentés, hogy ennek az általános szere-
tetbeli közösségnek fokozásául tekintik a mi magyar 
református egyházunk és az önök egyháza közötti érint-
kezés alkalmait. Nem mulaszthatjuk el hálás köszöne-
tünket épen e tárgynál leróni önök iránt. Hálával emlé-
kezünk a jóságról, amelyet mindazon tanuló i f ja ink és 
látogatóink iránt a múltban tanúsítottak, akik önöket 
a nagy Kálvin János földjén ihletért felkeresték. Sok 
lelki erőket vettünk önöktől, várunk és kérünk a jövő-
ben is. 

Köszönjük a testvéri részvét érzésének kifejezését 
is. Önöket megvédelmezte az isteni kegyelem, hogy nem 
kellett a véres hullámok között hányattatniok, nem kel-
lett értékeket és életeket a pusztításba áldozatul vetniök. 
Ugy véljük, hogy ez a választottság kötelezi önöket leg-
jobban arra, hogy a földi értelmű ítélkezés fölé emel-
kedjenek. Nehéz dolog ez. Majdnem emberfeletti. Hiszen 
Jézus is csak úgy tudott emberek felett igaz ítélettel 
megállani, hogy részesévé lett az emberek nyomorúságá-
nak, szenvedésének. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy ha önök magu-
kévá teszik Jézusnak a békességre vonatkozó tanácsát, 
hogy t. i.: az nem ítélet, hanem szeretet ú t ján érhető el 
s ezen tanács lelkével bontják ki a hívogató zászlót, 
akkor meg is lesz annak az áldott eredménye. 

Mi nem törvényszék, hanem Jézus elé kívánunk 
állani. A törvényszék az emberi imbolygó igazság kere-
sésével és vitatásával csak ellentétekre s megosztásra 
vezetne bennünket. Ahol a bizonyítékok hitelét minde-
nik fél kétségbe vonja s ahol állításokkal szemben úgy 
állanak a tagadások, mint a nemzetközi viszonylatban, 
hogy t. i.: nincsen földi bíró, kinek módjában lenne az 
igazságot megállapítani, ahol érzelmekkel és hangulatok-
kal minden ténynek a képét változásokra lehet elfor-

dítani, ott teljesen czéltalan volna bírói szempontok sze-
rint folytatni az eljárást. De Jézus elé oda állunk nyu-
godtan. Nem az igazságunkkal, mert Pál apostolként 
magunk sem merjük megítélni magunkat, hanem azzal 
a lélekkel, amely tudja szeretni ellenségeit is, tud imád-
kozni a háborgatókért és tudja áldani azokat, akik át-
kozzák. 

Ilyen igékkel jegyzett zászlót kértünk mi az önök 
kezébe, hogy hívtak volna ott a megszentelt klasszikus 
földön tetemre minden protestáns lelkészt: tegyen bi-
zonyságot, hogy az ellentétek véres hullámai felett is 
át tudja-e nyújtani mindenki egymásnak az evangéliumi 
békesség, a krisztusi szeretet kezét. 

Mi nem ismerünk olyan egyházat, amely a maga 
hivatalos egyetemében szolgájává lett volna a kormá-
nyoknak a hódításra vonatkozó bűnös vállalkozásukban. 
Ha van ilyen egyház, a felett szánakozunk és nem tart-
hatjuk keresztyénnek sem, mert hiányzanék belőle az, 
amely nélkül még az angyal beszéde is zengő érez. 

Lelkiismeretünket komolyan megvizsgálva kijelent-
hetjük önöknek, hogy nemcsak helytelenítünk, de kár-
hoztatunk is ebben a háborúban mindent, ami merénylet 
az igazság ellen. Ez a helytelenítésünk és kárhoztatá-
sunk azonban minden oldalra vonatkozik a nélkül, hogy 
egyes emberekre, nemzetekre vagy tényekre kívánna reá 
mutatni. Egy világháború eseményei sokkal bonyolul-
tabbak, azok rugói sokkal rejtettebbek, a felelősségek 
sokkal szétl'olyóbbak, semhogy emberi értelem az igaz-
ság teljes nyugalmával eligazodhatnék felettük. 

Mi nem emberek igazságát keressük, mert az hiába 
való volna, hanem az Istenét a Jézus által. Az Isten igaz-
sága mellett ott van a kegyelem, melynek alapja örök 
szeretet. Nem ítélet ez az igazság, hanem megbocsátás, 
megbékülés és kiengesztelődés. 

Ha az emberek e szerint az igazság szerint akarnak 
élni, mielőtt annak oltárához járulnának, menjenek haza 
és -béküljenek meg felebarátjukkal nem ítélet alapján, 
hanem szeretet alapján, mely mindeneket elfedez. 

Ennek az oltárnak papjaiul kértük és kérjük önöket. 
Ha e mellől prófétálnak, a trombita bizonyos zengésű 
lesz s az általa indított viadalban mindenki önmagát 
fogja legyőzni azzal a nemzetközi győzelemmel, amely 
a világbéke egyedüli alapja lehet. 

Fogadják el ismételt kérésünket és áldáskíváná-
sunkat! 

Néhány szó ifj. Benkö István „Adminisz-
tráczió és belmisszió" czimü czikkéhez. 

I f j . Benkő István czikkéhez nagyon sok hozzáfűzni 
valóm volna. Inkább pro, mint contra. Vártam, hogy 
majd szólnak hozzá mások is. De úgy látszik, úgy gon-
dolkoznak, mint én, hogy e rettenetes világégés e legbor-
zasztóbb fináléjában csak azokkal foglalkozzunk, amire 
a legégetőbben szükségünk van s azt is, amit meg kell 



valósítanunk, oly szűkre szabjuk, mint, a kormány által 
a ..napi" megélhetésre kiszabott szűk élelemporcziót. 

Egyelőre teháT én is két rövid megjegyzést fűzök 
B. I. nagyon okos és igazán praktikus czélt szolgáló 
ezikkéhez. 

Minden erőnkkel oda kell törekedni, hogy a háború 
végeztével minden egyházmegye a legelső és legfonto-
sabb kötelességének tekintse, hogy kivegye a belmissziót, 
mint „magánügyet", az egyes lelkészek kezéből, s tegye 
azt az egyházmegye legfontosabb közügyévé. Szívesen 
aláírom azt is, hogy a legelső közügyévé. í g y egyszer s 
mindenkorra megoldódik az a kényes ügy, hogy szabad-
elvű felfogásukkal némelyek nem tudják összeegyeztetni 
e munkát s mások pedig, olyan magamkorú kollegáink, 
a bel misszió palástjába takarózva ítéletet mondanak ele-
venek és holtak felett. 

Azt kell mondanunk, hogy majdnem minden lelkész 
végzett eddig is valamilyen belmissziói munkát, ha en-
nek lényegét tekintjük. Legfeljebb a mérték volt a kü-
lönböző, amivel egyik és másik lelkésztársunk a munkát 
mérte. Hány egylet s abban is hány vezéregyéniség álla-
pított már meg más mértéket. Ha meglesz az egyenlő 
mérték, a munkások tudják mihez tartani magukat, az 
itéletmondók pedig rendelkeznek az ítéletnél a bíró egyik 
legfontosabb kellékével, a tárgy és helyi ismerettel. Bár-
milyen fontos is, hogy ez ige testté legyen, de a háború 
végéig evvel várhatunk. Azt hiszem, ebbe B. I . is bele-
nyugszik. 

Sajnos, hogy B. I. csak most látja meg. — ez a 
második megjegyzésem — amit mi már régen láttunk, 
s amit ő így fejez ki: ..Mi magunk, akik ilyen mozgal-

.mak élén állunk, a legnagyobb aggodalommal gondolunk 
arra, hogy mi lesz belőlük, ha minket elszólít az TTr és 
talán oly lelkész kerül a helyünkbe, aki konzervativiz-
musból. vagy elveiből kifolyólag nem hajlandó folytatni 
azt, amit mi kezdettünk. Rettegünk attól a gondolattól, 
hogy a mi vetésünk nyomán baptisták, adventisták, vagy 
egyes független egyesületek arassanak." 

Az aggodalom indokolt. A veszély megvan. Ennek 
elhárítására már most kell megtenni a szükséges lépést. 
Ennél nem várhatunk a háború végéig. Törik a frontun-
kat. Bármely pillanatban kézi tusára, kerülhet a dolog. 

Sajnos, sokszor tapasztaltam, hogy az olyan magam 
korú, vagy még if jabb hősei a belmissziónak, rendesen 
ezzel kezdik működésüket: ..Én az evangéliumot hirde-
tem . . ." s alig érnek egy futamatnyira már megálla-
pítják, hogy az előd nem az evangéliumot hirdette, s 
alig kell haladni az i f jú hősnek még egy futamatnyira, 
már a körülötte csoportosuló pooesiola ..meirtért" tasriai 
a 30—40, sőt 50 éves becsületes lelkészi szolgálatban 
megőszült, a legideálisabb ker. családi életet élő öreg 
pásztorra is, mint meg nem tértre rá sem néznek, prédi-
kálását meg nem hallgatnák s ha csak alkalom kínál-
kozik, inkább hát mögött azonban, mint szembe meg-
mondogatják: „ ö kigyelme soha se hirdette nekünk az 
evangéliumot," Ezt, a, kifejezést nem maguktól találják 

ki az atyafiak. Nem is a Szent Lélek tanítja, vagy súgja 
nekik. Hanem az i f jú bojtár. 

Nem kell attól félni, hogy a belmisszió derék mun-
kásainak vetését a baptizmus stb. ara t ja le. Az alkalmi 
munkások vetését igen. De ez ellen ez idő szerint egy 
óvszer van. Hasson oda minden igazán az egyház érde-
két és előhaladását, felvirágozását a szívén viselő, ez idő 
szerint az evangéliumi mozgalmakat tápláló, irányító 
egyesület, különösen azoknak lelkes vezető gárdája, kik, 
jól tudom, nem azonosítják magukat a belmisszió ez 
alkalmi hőseivel, munkásaival, hogy munkálkodásuk ki-
indulásánál semmi egyebet, csak a tónust változtassák 
meg, vessék le a szeretetlenséget, amely lenézőleg te-
kint minden ,,meg nem tér t" lelkipásztor társa felé, ne 
azzal kezdjék a munkát, hogy az előttük járók semmit 
se tettek, az evangéliumot nem adták a szomjazóknak, 
legfeljebb prédikácziót szavaltak, politizáltak és szemé-
lyeskedtek. (Köztudomású, hogy ez utóbbi az ev. egy-
letek berkeiben teljesen ismeretlen!?) 

Régen akarom közzétenni azt a hosszabb czikkemet 
valamelyik egyházi lapba, vagy folyóiratba, melyben 
azt mutatom ki, hogy igazán nem szolgált rá az 1850— 
1890-ig élt magyar protestántizmus azokra a vádakra, 
amelyet széltében-hosszában fejéhez vagdosnak. Várom 
e tárgyban különben a Szinok kollega beígért czikkét is, 
meg a háború végét is, de annyit már most is leszögezek, 
amit ott konkluzióképen levezetek: nyugodtan hajthat-
juk le mi i f jú hősei és akarnokai a belmissziónak a 
fejünket, ha az egyház barázdáiba annyi igaz magot 
vetünk, mint amennyit az általunk úgy lecsepült, már 
jórészt jobb létre szenderült lelkészek az akkori felfogás 
szerint az egyház fennmaradását legjobban biztosító ba-
rázdákba vetettek! 

A barázdák mások. De a munkások is. Soknak 
olyan alkalmi, reklám szaga van. Hangjuk az más. Az 
nagyon régi: ,,Nem vagyok olyan, mint egyebek . . ." 
Engem ez a hang bánt, ezt hagyassák el az illetékesek . . 
az evangéliumi szeretet erejével . . . akkor nem aratnak 
a baptisták stb. Er re a nyesegető munkára is csak addig 
kérjük a. vezéregyéniségeket, míg B. I . terve megvaló-
sulhat, míg az egyházmegye veszi kezébe az ügyet. 

Bár holnap lenne már! / / ) Okos Gy. 

BELFÖLD. 

Falusi levél. 
Kedves Szerkesztő Uram! 

Igen sajnálom, hogy oly mulandó egy-egy czikkben 
megjelent gondolat élete. Szó — szellő. Ha elolvassák, 
azt mondják: ez okos dolog, vagy nem okos dolog! Ezzel 
elintézték a czikk dolgát. Talán csak Zoványinak sikerül 
olyat mondani vagy írni, amitől minden léleknek — 
legalább is ökölbe szorul a keze és elszorul — a szíve. 
Az aktivitásból azonban — ez se elég. 



Ha olyan kicsi pont nem volnék az egyházi élet 
mezején, igazán szeretnék sziklaomlás lenni és ráesni a 
nagy egyházi férfiak szívére és átváltozni nyomban: 
gonddá és rajta feküdni a méltóságos és kegyelmes szi-
veken, hogy gondoljatok ki már ti is valamit, ha csak 
lehet, már ma húzzátok ki a ti egyházaitokat és szolgái-
tokat abból a chaosból, amelyben tengődünk. 

Mi ez a chaos és mi ennek az orvossága ? 
„Egy Jubileum "-ban rámutatott kedves szerkesztő 

uram., a nála megszokott tiszta látással. Érezzük, tud-
juk. Az egyházi adózást vissza kell vinnünk a régire. 
Igen, de mi lesz az államsegéllyel ? 

Ez a kérdés pointja, ezt kérem megszívlelés tár-
gyává tenni és arra kérem lelkész társaimat, hogy ne 
csak olvassák el, hanem vigyék az ez évi egyházmegyei 
gyűlések elé, lehetőleg ez évben szülessék meg belőle 
a tett. 

Alakítandó egy kerületi építési szakosztály. Egy 
mérnök és néhány lelkész és világi bevonásával. Ez ál-
landóan az egyházi épületeken tartaná a kezét és vezetné 
a templomok, paplakások és iskolák építési ügyét. A 
rozzant épületeket lecsukná, újakat építene és ezeknek 
minden tekintetben stílszerű, ügyes, pratkikus kivitelét 
végezné az államsegélyből. 

Az egyházi adó ? Maradna a régi! Az sohase volt 
teher, de soha se is lesz! Teher, népünkön, mindig az 
építkezési kivetésekből ráeső ezerekből állott! Templom-
javítás, paplaképítés (Istenem! ez a legátkosabbO, iskola-
építés, tanítólakj a vitás, melléképületek stb. mind olyan 
gyűlöletesek, hogy ezekre ritkán ád valamit szívesen a 
nép! 

Úgy gondolom, ha sorra vennék a gyülekezetek 
épületeinek, rozzant paróchiáinak, iskoláinak az adócsök-
kentési államsegélyből finaneirozását. épen úgy, sőt még 
jobban, végezné misszióját, mert így a lelkészek és taní-
tók vére kiizzad ásáva,! az egyházi szolgák tönkrejutását 
fogja eredményezni minden jóakart mellett is. 

Engedjen meg kedves szerkesztő úr egy hasonlatot. 
Volt egy csónakom. Felfordítva kitettem a napra, hogy 
deszkái nyíljanak széjjel. Begittelve fogom visszatolni, 
az újra megdagadó deszkák így nem engedik be a, vizet. 
Kijön egy barátom a partra, ISTem tudja, mit akarok. 
Sajnálja, hogy szétszárad a osolnak, visszatolja. Elmerül, 
tele lesz egy vihar alkalmával homokkal . . . nem tud-
tuk se kiemelni, se kimerni. Ott veszett. Elrohadt. 

Ez a osolnak vagyunk mi! Merülőben, veszendőben. 
.Tót akart az államsegély — kárt eredményezett. Szaba-
dítsanak meg az államsegélytől, akkor népünk szívesen 
szolgáltatja be a terményt és az adócsökkentési áll. se-
gélyt fordítsák csak az építkezésekre és ezt a terhet 
vegye le gyülekezetünkről! 

Balatoni. 

IRODALOM. 
Harangszó után cz. könyvet adott ki Mészáros Já-

nos laskói ref. lelkész, if jabb papi generáeziónk egyik 
legtanultabb és legbuzgóbb tagja. Hatalmas hitvédelmi 
kézikönyv ez „a futkározó atyafiak", a szekták ellen, 
amelyben beszélgetések, népszerű előadások formájában, 
amelyeket ő, mint előszavában mondja, gyülekezetének 
kebelében még csak gyermekkorát élő nőegylet körében 
mondott el. Világos áttekintésben adja a szerző ebben 
református egyházunk alapigazságait, amelyeket bősé-
gesen megvilágít a biblia, egyháztörténet, a reformáto-
rok és különösen Kálvin tanításainak fényével. Valósá-
gos népszerű dogmatika, apolegetika, amelyet haszonnal 
olvashatnak nemcsak azok, akiknek a szekták ellen kell 
küzdeniük; pompás vezérkönyvül szolgálhat ez ott is, 
ahol nincsenek szekták lelkipásztoraink számára arra 
a czélra, hogy velős, mindenki által megérthető előadá-
sokban megismertessék gyülekezeti összejöveteleken a 
felnőttekkel a mi ker. református hitünk kardinális 
igazságait. A könyvet, amely a szerzőnél (Laskó, Ba-
ranya m.) 4.80 K-ért kapható, a legmelegebben ajánljuk 
lelkésztársaink figyelmébe tömeges terjesztés czéljára. 

Irodalmi pályázat. A Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság nyilt pályázatot hirdet Koszorú czímű kiadvá-
nyainak tíz füzetére. Ez évben a Koszorú füzeteinek 
tárgya a katonákat érdeklő, de a protestáns öntudat eme-
lését is szolgáló rövidebb elbeszélések, rajzok, költemé-
nyek. Számolni kell azzal a változással, melyet a világ-
háború katonáink lelkében és a magyar társadalom és 
nép életében előidézett. A család és a haza, az egyház 
és a nemzet szeretete, ősi nagy értékeinek hagyományos 
megbecsülése, .a társadalmi rend és a tulajdon tisztelete, 
a felebaráti szeretet és polgári együttérzés ápolása legvc-
nek a Koszorúba szánt munkák vezérgondolatai. Épí-
teni akarunk velük anélkül, hogy unalmas elmélkedé-
sekbe bocsátkoznánk. Ezért az elvontabb természetű kér-
déseket lehetőleg élet- és jellemrajzokban kell megvilá-
gosítani. Az előadás nyelve legyen magyaros, könnyen 
érthető, népies, de nem pórias. Egy-egy füzet terjedelme 
I—1.72 kis nyomtatott ív. A kiadásra elfogadott munka 
tiszteletdíja kis ívenként rendszerint 50 korona. A dol-
gozat a Társaság tulajdona marad. A pályázat nyit vár 
nos, jeligés levélre nincs szükség. A pályaműveket jú-
nius végéig kell a társulat titkárához ('Budapest, IV., 
Deák-tér 4.) beküldeni. Budapest, 1918 márczius 20. 
Dr. Ttaffay Sándor, titkár. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. Az ókécskei ref. egyház a Kecs-

kemétre távozó dr. Hetessy Kálmán utódiává 21 pályázó 
közül egyhangú felkiáltással Okos Gyula öcsényi lel-
készt, a peterdi ref. gyülekezet (felsőbaranyai e. m.) 
Bévárdi Lajos szavai h : lelkészt, az öcsi Bábái József 
s. lelkészt, a felsőszelii ev. gyülekezet az Eperjesre tá-
vozott báró Podmaniczky Pál helyére Endrejfu János 
lajoskomáromi, a gyékénye'si ev. egyház Horváth Lajos 
szombathelyi püspöki másodlelkészt választotta lelké-
széül . 

Egyházmegyei választások. A vértesaljai ref. egy-
házmegyében dr. Vasadi Balogh Györgyöt választották 
meg világi aljegyzőül. Az alsóborsödi ref. egyházmegyé-
ben lelkészi tanácsbirák lettek: Farkas István miskolczi 
és Pósa Péter cserépfalvi lelkészek, 



Az Egyetemes Konvent gyűlése f. hó 24—26. volt. 
A tárgysorozatnak 135 pontja volt. Részletes tudósítást 
a jövő számban adunk. 

Elitélés. A Prot, Szemlében egész terjedelmében 
megjelent Zoványi-féle felolvasást egyházi lapjaink egy-
értelműleg elitélik. Az erdélyi Református Szemle ezt 
mondja: Mi ebben a felolvasásban a szerző szempontjá-
ból nem látunk egyebet, mint egy évtizedek óta leple-
zetlenül vallott, egyébként igen hiányos és egyoldalú 
theologiai világnézet éje történetfelfogás quintessentiá-
ját; la ireformátus egyház szempontjából nem látunk 
egyebet, mint egy, az egyház szellemi életében legalább 
fél-, sőt háromnegyedszázad óta, tartó lassú theologiai 
általában jellembeli enerválódásnak egyik különösen fa-
nyar, de egyáltalában nem első és nem egyedülálló gyü-
mölcsét; végül a debreczeni tudományegyetemi reformá-
tus theologiai fakultás szempontjából, mely erre az ün-
nepi felolvasásra, a Zoványi meg nem változott szelle-
miségének kétségtelenül teljes tudatában, alkalmat adott, 
nem látunk egyebet, mint egy alig érthető botlást a 
tapintat terén. — A Sárospataki Lapokban Svingor Jenő 

Ismét a Zoványi-ügy" cz. czikkét ezekkel a szavakkal 
végzi: Tessék kijönni k. tanár úr a gyülekezetekbe és 
megnézni a mi munkánkat, akik itt harcolunk a ma-
gyar nép testét és lelkét fenyegető ezer veszedelemmel, 
a kevélységgel, a paráznasággal, a pénzimádással, a szo-
czi ál izmus elfajulásaival és már leroskadnánk az irtó-
zatos teher alatt, ha azokból a mélységekből, amiket a 
keresztyénség felséges dogmái a méh ükben hordanak, de 
amikre a tanár úr úgy tekint, mint holt csontokra, nem 
lángolnának elő örök igazságok, amelyek világítanak 
előttünk, isteni erők, amelyek legyőzhetetlenné teszik 
a mii gyönge munkánkat. És emellett be kell temetkez-
nünk a tudományos könyvekbe is, nemcsak azért, mert 
ez élvezet és lelki szükség, nemcsak, mert tudós ellen-
ségei is vannak a keresztyén egyháznak, hanem mert a 
lelkünk legdrágább kincseit, hitigazságainkat még a ma-
gunk tanáraival szemben is meg kell védelmezni. Ami 
valóságos tragikomédia!" — A Lelkészegyesületben a 
főszerkesztő. Baltazár Dezső püspök ezt mondta a Zo-
ványi-ügyről: ,,A tanügy egyetemessé tétele megköve-
teli, hogy az egyetemes egyház befolyása kiterjedjen az 
oktatási intézetek minden fokozatára, a nevelés és taní-
tás egész rendszerére. Ebből (természetesen az egészsé-
ges autonom jogok séreelme nélkül) a debreczeni királyi 
tudományegyetem református theologiai fakultását sem 
lehet kivenni. Elvégre azzal a nagy áldozattal szemben, 
amit az egyház a fakultás anyagi fenntartásával évről-
évre visel, igen vékony ellenérték volna az a dísznél alig 
többnek mondható valami, hogy egy theologiai fakultást ' 
az állaim reformátusrak nevez. Az egyház előtt, de a 
szerződést becsületesen értelmező állam előtt sem lehet 
közömbös, hogy ez a fakultás azt a célt szolgálja-é, amire 
alapíttatott. Ez a cél a kálvinizmus erősítése. Ha ezt a 
célt a fakultás elveti magától, akkor a semminél száz-
szorta, rosszabb lett s akkor nem hogy áldozni volna érte 
érdemes, hanem sietve szabadulni kellene tőle. A deb-
reczeni egyetem ref. theologiai fakultása, a magyar re-
formátus keresztyénség elveit, érdekeit, tudtományát, 
hitét, egyházát köteles szolgálni. Ha nem ezt szolgálja, 
akkor nincs többé alatta az az erkölcsi alap, amelyből 
az egyházra nézve anyagi áldozatbeli, a fakultásra néz-
ve pedig a specziális egyházi czél szolgálatának becsü-
letbeli kötelezettsége származik." — A mult héten meg-
jelent debreczeni lapokban is hasonló elitélő czikk eket 
olvastunk. Dr. Kun Béla „A tanszék szabadsága" cz. 
czikkét így végzi: A professzor nem veheti magára a 

felelősséget, hogy a keze alól kikerülő tanítványokat az 
életben a választott életpályára alkalmatlanoknak, kép-
teleneknek nyilvánítsák és így a jóhiszemű s tanulni 
vágyó fiatal embereket önhibájuk nélkül a proletárságba 
döntse. — Yargha Zsigmond kollégiumi tanárnak a Zo-
ványi bibliai kritikájára vonatkozó czikke így végződik: 
. . . zárjuk le e pont felett is a vitát azzal a bizonyos-
sággal, hogy az ily tudománytalanságok a legélesebb 
megrovást érdemlik, kellő megvilágítás után hatástalan-
ságukat önmagukban bírják s az egészséges fejlődés 
ügyének abszolúte semmit sem ártanak. — Dr. Varga 
Jenő a L. E.-ben, szólva a Z. „tüntetéséről", ezt mondja: 
Vagy gyűlöli Kálvint, vagy nem. Ha nem gyűlöli, akkor 
nem nehéz színt vallania, amire nézve elérkezett a tizen-
kettedik óra. Ha pedig gyűlöli, akkor morális köteles-
sége levonni a konzekvencziát, mely nem lehet más, mint 
áttenni támadásainak színhelyét olyan területre, mely 
kívül esik az általa veszélyeztetett körön. Ez pedig nem 
más, mint a kívánt értelemben vett visszavonulás. — A 
debreczeni ref. egyházmegye a bárándi lelkészi körnek 
lapunkban is közölt memorandumára úgy határozott, 
hogy kéri az egyházkerületet a I I . egyháztörténeti tan-
szék felállítására, amelynek főtárgya a reformátorok és 
főleg Kálvin működésének ismertetése lenne. Addig is. 
míg ez megvalósulhat, kívánatosnak tartja, hogy minden 
lehető megtörténjék arra nézve, hogy a szabad kutatás 
ezégére alatt a krisztusi eszmék, ker. hitigazságok zsi-
nórmértéke, a biblia és a Kálvin-tanítások arczul ne 
veressenek. Ezzel lezárjuk a lapunkban közölteket iga-
zoló utóaktákat. 

Ruhasegély. Nem pénzben, hanem ami ennél többet 
ér, természetben is kapnak lelkészeink, s. lelkészeink, 
theológusaink, az özvegyek és árvák ruhasegélyt. Mint 
Ősik esz Sándor, az (). R. L. E. ügyvezető titkára jelenti. 
2275 rn. férfi-szövet, 2733 m. női-szövet, 300 öltözet fiú-
és 280 öltözet leányruha áll rendelkezésre és kerül ki-
osztásra mérsékelt árakon. (Női-szövetek: 25—12, férfi-
szövetek: 66 K). A szükségelt mennyiségnek csak 1/4 
része lett kiutalva s ígv most a legjobban rászorultak 
fognak kapni a készletből. A névsort az (). R. L. E. 
elnökének felkérésére a püspökök, illetőleg theol. igaz-
gatók állítják össze. 

Adományok. A vakok bibliájára a gyuró-kuldói 
gyülekezet 25, az abauj-szinai 82.30, a fehérvár-csurgói 
18.03, a skót misszió nószövetsége 50 K-t, a ref. sajtó-
alapra a XX. hadtest ref. katonái Kovács Benedek tá-
bori lelkész útján 200, Szabó Lajos ref. lelkész 3.40 K-t. 
Mohácsy Sándor tábori lelkész Teschenből 30 koronát 
küldött. 

Szekularizáció. Az ev. lelkészek között is több 
híve van a szekularizációnak. Ezek közül egy, T) úszik 
Lajos miskolczi lelkész, mint az Ev. Orállóban közölt 
ezikkéből („Hol késel Lutheránia?") olvassuk, „Ganosr 
sába indult". Meakulpázva fejemre hamut hintve vallom 
be, mondja, tévedésemet a. szekularizációnak oly hangos 
követelésével. Tévedtem. Kapi püspöknek és a többi an-
tiszekularizátornak van igaza. Lehet, hogy ezt az igaz-
ságukat nem látják oly feketének, minit én, de — ismét-
lem — nekik van igazuk. A szekularizáczióra éppen az 
evangélikus egyház sírásóinak van szükségük. Megölne 
minket. Most látom. — Az átkongreganizált katholikus 
társadalom, mely jóhiszemű, együgyű híveinket is be-
fogta hadi szekerébe, oly erősen fel van készülve az eset-
leg f orrad a lom szerűen és kívülről megteremtendő sze-
kularizációra. hogy soha olyan fellendülés a reakció sö-
tét berkeiben nem lehetne, mint akkor . . . A szekula-
rizáció oly hatalmas hitéleti felbuzdulást, az örökségek-



nék, hagyományoknak olyan özönlését jelentené a „ki-
fosztott. koldus sorsra juttatott" anyaszentegyház szá-
mára, hogy azzal mi nem versenyezhetünk. Mi készü-
letlenek és talán tán teljesen alkalmatlanok vagyunk a 
szekularizáczióra. Ez nálunk a terhektől való teljes és 
általános meglépés- alakjában, tehát az egyéni szekula-
rizáczióként ma is él. Nem tetszik látni? Hol itt a nagy 
egybeforrás az egyházzal? Hol itt az egyházért élés-
lialás nagy szándéka? Hol itt a hozományról és járulé-
kairól lemondó felekezeti öntudat, mely inkább szerel-
mét (?) fojt ja el mint reverzálist követelő igényét? Hol 
itt az a kihívó, tüntető templomosság és ünnepmegülés? 
Hol itt az iskolaszervezés komoly átgondoltsága,, áldo-
zatos fenntartása?" — Bizonyára van túlzás ebben a 
keserű hangú czikkben, de van megszívlelésre méltó 
igazság is, amelynek summája: Dolgoznunk, készül-
nünk kell — míg nappal vagyon! 

A pozsonyi ev. gyülekezet egyike azoknak, ame-
lyek a legtöbb alapítvánnyal dicsekedhetnek. Most újab-
ban Toperezer Károly né, Andrae Emilia 10,0244 K-t 
hagyományozott. 

ISKOLA. 
Oóczi Imre 40 éves jubileumi alapítványára eddig 

az időközi jövedelemmel együtt 8196 K 38 f gyűlt össze. 
A gyűjtést még folytatják és az alapítványi tőkét addig, 
míg a 10 ezer K-t el nem éri, az 0 . R. T. E. igazgató-
sága kezeli. 

EGYESÜLET. 
A Hangya a Budapesti Ref. I f júsági Egyesületek 

Katona-otthonának 1000 K-t adományozott, Szövetsé-
günk elnökének, Bernát Istvánnak meleg ajánlata foly-
tán. Ezzel kapcsolatban említjük, hogy a Hangya 10 
éves fennállása emlékére 3 millió K-t szavazott meg a 
földmívelő nép czéljaira. Egy milliót adott a Magyar 
Gazdaszövetségnek a gazdák védelmére és 2 milliót a 
többtermelés czéljaira alapítvány gyanánt. 

iparosképző egyletnek 50 éven át volt titkára, a Luther-
Társaság jegyzője, életének 76-ik évében elhunyt. 

Elhunytak még: Kiss József bejczei ref. lelkész 67 
éves, Szöllössy Ferencz mokcsakerészi ref. lelkész 66 éves 
korában. 

Pályázat tanár i ál lásra. 
A budapesti Baár-Madas református felső leány-

iskola igazgató-tanácsa az 1918—19. iskolai évre pályá-
zatot hirdet egy német-franczia szakos rendes, illetve 
helyettestanári állásra. 

A megválasztandó teljes képesítésű rendes tanár 
évi fizetése, lakáspénze, korpótléka állami fizetéskiegé-
szítéssel együtt teljesen ugyanannyi lesz, mint a hasonló 
szolgálati idejű állami felső leányiskolái tanároké. Pá-
lyázhatnak protestáns vallású okleveles középiskolai ta-
nárok. esetleg szakvizsgázott tanárjelöltek, férfiak és 
nők egyaránt. Egyenlő képesítés esetén reform, vallású 
tanárok és nőpályázók — kik az intézettel kapcsolatos 
internátusban is alkalmazást és teljes ellátást nyerhet-
nek — előnyben részesülnek. 

A megválasztott tanár az Egyházi Törvények AT 
t.-czikk 83. §-a értelmében szak-, esetleg rokontárgyak 
tanítására 20 óráig kötelezhető. 

A pályázati kérvényhez csatolandók: keresztlevél, 
érettségi bizonyítvány, tanári oklevél, az előbbi alkal-
mazásokról szóló bizonyítvány, az esetleges irodalmi 
működés, a katonakötelezettség irányában fennálló vi-
szony igazolása, orvosi bizonyítvány. 

Amennyiben megfelelő minősítésű rendes tanár hiá-
nyában az állás szak vizsgázott tanárjelölttel töltetnék 
be, a helyettestanár díja havi részletekben évi 2000 ko-
rona és háborús segély. Megfelelő működés után a meg-
választott helyettestanár állandósítását remélheti. 

A pályázati kérvények a Baár-Madas ref. felső 
leányiskola igazgató-tanácsához czímezve 1918 június 
hó l-ig az intézet igazgatóságához I., Attila-uteza 101. 
nyújtandók be. Az állás 1918 szept. 1-én foglalandó el. 

Budapest, 1918 ápr. 24. 
Dr. Darányi Gyula 

az igazgatótanács elnöke. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

GYÁSZROVAT. HIRDETÉSEK. 
Borsos István fölszentelt ref. lelkész, a pápái ref. 

főgimnázium 30 éven át volt tanára, a főiskola könyvtár-
noka életének 56-ik évében Budapesten meghalt. Özve-
gye, szül. Tseppen Olga, 4 leány-árvája, özvegy édes-
anyja, 7 testvére, közöttük Borsos Károly mezőtúri fő-
gimn. igazgató és széleskörű rokonság gyászolja a korán 
elhunyt kiváló tudóst és pedagógust. Holttestét a pápai 
temetőben helyezték nyugalomra a templomban és a 
sírnál tartott istentisztelet után. 

Kézdi vásárhelyi Jancsó ÁdámXié, szül. nádudvari 
Hónis Hermina, néh. Jancsó Ádám kecskeméi ref. fő-
gimn. tanár özvegye, f. hó 18-án életének 86-ik évében 
Kecskeméten meghalt. Az elhunytat fia: Jancsó Dezső 
és testvérei: Bónis Károly ny. főgimn. tanár, Kálmán 
Dezső kölesdí ref. lelkész és családjaik gyászolják. 

Falvay Antal, a budapesti Deák-téri ev. polgári és 
elemi leányiskola nyug. igazgatója, a budapesti prot. 

DWvMTÍTÍtR^ 
SK3SE2© VILMOS 

L U T H E R 
J E L L E M E 

A reformációi jubi-
leumi év irodalmának 
l e g é r t é k e s e b b 

terméke. 
Ára csinos füzesben 8 kor, 

Megrendelhető 
a M. E. K. Diákszövet-

ség kiadóvállalatánál 
VIII. Üllői-út 16/B. sz. 



Ellenség a front mögött* 
É p i t ő e r e j ű e r k ö l c s i o l v a s m á n y k a t o n á k s z á m á r a . A Kálvin-
S z ö v e t s é g k i a d v á n y a . Ára 30 f i l l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálv in-

S z ö v e t s é g t i t k á r s á g á n á l ( I X , R á d a y - u . 28.) 

CSUHA ANDRÁS ?m\Im 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-ÜTCA 43. SZ. I„ i 
űutányos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

Ajánlható uj könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. (1917) Ára 4 K 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhányán épült fel ez a 

10 beszéd, ill. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. Függelékül 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ára K 3.40 
Lic. Rácz KálmSn : Miért is vagyok én kéresztyén? Ára K 6.— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. 

Ára . . K 12.— 

M o s t j e l e n t m e g : 
F. Varga Lajos: Imádságok, bibliaolvasással egybekötött hét-

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet. Ára fűzve K 8.— 
kötve K 12.— 

A II. kötet néhány hét múlva jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

\Á7alther Vilmos: Luther jelleme. Fordította ifj . Viktor János 
Ára . ' K 8.— 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

P o r t ó r a a b o l t i á r l O V o - á t k é r j ü k . 

Kaphatók: 

Scholtz Testvérek t Z S r 
Budapest, IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Most jelent meg! 

K a p h a t ó 

IMÁDSÁGOK 
Biblíaolvassással egybe-
kötött hétköznapi reggeli 
:: istentiszteletekre. :: 

I R T A : 

F. V A R G A L A J O S 
n a g y r á b e í r e f o r m á t u s l e l k é s z 

I. kötet ára fűzve 8 kor. 
kötve 12 kor. 

A ll- ik kötet 3 — 4 hét múlva 
jelenik meg, ára ugyanannyi lesz, 
P o r t ó r a I k o r o n a k ü l d e n d ő ! K a p h a t ó 

Hegedűs és Sándor p ro t . i r od . k ö n y v -

k i a d ó h i v a t a l á b a n 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
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, :: 
Bpest, IX*, Közraktár-u* 34. 

(Saját székházában.) 

A „ H A N G Y A " k ö t e l é k é b e e z i d ő s z e r i n t 
t ö b b m i n t 1 7 0 0 s z ö v e t k e z e t t a r t o z i k , m e -
l y e k é v i á r u f o r g a l m a m e g h a l a d j a a z é v i 

8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 k o r o n á t . 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczí-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá a jánl ja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű, vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré" 
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én : 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120-— K 
9.349,672-71 K 

11.820,880-92 K 

23.727,673-63 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 22.800,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . . . . 10.490,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett életkárokban több mint . , . . 1.278,000'— K 
Biztosított érték tűzben 1917. évben több 

mint 1500.000,000 — K 
Biztosított érték jégben 1917. évben több 

mint . . . . . . . . . . . . 110.000,000 — K 
Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-
ménye a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s Közp. SegélyZŐ -Társulat Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

k 

Ú j d o n s á g o k ! 
Kis József: 

Egyházi beszédek és imádságok 
(1917.) K 4.-t-

Széles S.: 
Jézussal a viharban. Tanítások a 
világháború idején .. .. K 1.20 

Gaal 
A falu gondozása. Thessedik Sámuel 
élete, alkotásai és művei K 6.— 

Walther: 
Luther jelleme. Fordította Aj. Vik-
tor J .. K 8 — 

Lorántffy-Zsuzsanna-Egyesület 
Emlékkönyve (1918) Ravasz László 
beszédével K. 2.— 

Kaphatók: Portóra 10% felárt kérek. 

Kókai Lajosnál 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben . . K —.80 
Bérmentes küldéssel . K —.90 
Megrende lhe tők ; M e g j e l e n t e d d i g 46 kötet . 

Hornyánszki Viktor 
könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 

I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. Társaságo két l egú jabb k iadványa . 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel . K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ára kötve . . . . . K 4.— 
Bérmentes küldéssel . K 4 50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot, íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. Irta 

Sántha Károly. Ára vászonkötésben . . . . . K 6.— 
Bérmentes küldéssel K 6,50 

A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 

NŐI JELLFMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr, Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . 
Bérmentes küldéssel 

K 3.— 
K 3.30 



PROTESTÁNS 

EGYHAZItsISKOLAI 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: 
Marjay K&roly, Muraközy Gyula, Pa tay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veres Jenő. 

Előfizetési. ára: 
Egész évre : 24 kor., félévre 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérczikk: Református koncentráció. Sebestyén Jenő. — Krónika. Tábori lelkészeink. Uj női pályák. Még 
egy női pálya. — Belföld. Az Egyetemes Konvent gyűlése, p. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — 

Gyászrovat. — Hirdetések. 

Református koncentráció. 
A konventi ülések alkalmából, bár nem hivatalos, 

de igen fontos tanácskozások voltak a Ref. Sajtóegye-
sület vezetői és egyházunk legelső vezérei között a napi-
lap kérdésében. Ebből az alkalomból két súlyos gondo-
lat az, amely a szűkebb körű tanácskozások keretéből a 
nagy nyilvánosság elé is kikívánkozik. Az egyik a re-
formátus honcentráció gondolata, a másik pedig az az 
álláspont, hogy napilapot; nem lehet csinálni a politika 
miatt. Ez alkalommal csak az elsőre akarunk i t t ref-
lektálni, ímert ligy érezzük, hogy jelentőség dolgában 
minden mást messze felülmúl. 

A református koncentráció gondolatát, tehát azt, 
hogy közös erővel és céltudatos programmal legyenek 
az egyházért való munkában a magyar reformátusság-
nak legalább egyházi vezérei végre egyek, mi is hirdet-
jük régóta. De véleményünk szerint ez a koncentráció 
csia/k akkor lehet egységes, tömör, maradandó s így mun-
kában gazdag, eredményekben és sikerekben termékeny, 
ha elvi alapon s mindennemű egyéni és kerületi parti-
kuláris érdek és személyi kultusz félretételével, kizáró-
lag nagy közös elvek és ideálok szolgálata érdekében 
történik. 

Ez azt jelenti, hogy ha összeülnek végre — mint 
halljuk — az egyházi vezérek és az egyházi sajtó mun-
kásai, előbb egyezzenek meg maguk között, csináljanak 
határozott és egységes programmot minden irányban az 
egyházi élet számára. Mindenesetre lelkiismeretesen s 
minden személyi tekintet félretételével kezeljék a szi-
gorú, a becsületes, a komoly, a maradandó megegyezést. 
Hiszen ez az újabb Zoványi-ügy is nagyszerű reménye-
ket nyúj that nekünk erre nézve. Mert már eddig is meg-
látszanak az egyébként sajnálatos botránynak értékes 
gyümölcsei, amelyeknek valószínűleg csak Zoványi nem 
örül; és pedig ezek: 1. Kiderült, hogy Zoványinak a 
magyar református egyházban, hála Istennek, semmi ta-

laja sincs. 2. Elevenné lett újra, mint minden támadás-
kor, az igazi hívekben a hitükről való féltő szeretet és 
élő bizonyságot tevő hűség, amely a kálvinizmus tanul-
mányozására is serkent sokakat. 3. A legfontosabb azon-
ban az a példás egyöntetűség, amellyel az egész magyar 
ref. egyházi sajtó állást foglalt a Zoványi-féle tanok 
ellen, bár sok kérdésben közöttük ívéieniényejltérés és 
harcz is volt nem egyszer. Olyan örvendetes jelenség 
ez, amelyet nem szabad észre nem vennünk; annál is 
inkább, mert biztató jel a jövőre s főleg arra nézve, 
hogy valamint a tan- és lelkiismereti szabadság ma-
gyarázata kérdésében s a kálvinizmus védelmében ilyen 
nagy harmóniában megtudtunk egyezni, -minden re-
ménységünk meglehet arra nézve is, hogy megtudunk 
egyezni sok egyéb kérdésben is, annál is inkább, mert 
hiszen az eddig harczban álló felek mindegyike meg-
győződéssel állítja azt, hogy ő a történelmi kálvinizmus 
alapján áll és érte küzd. Ha azonban így áll a dolog, 
akkor tulajdonképpen íigazi nagy jelvii ellentéteknek 
nem szabad, mert nem lehet, közöttünk fennállani; de 
ebben az esetben meg a megegyezés egyenesen köteles-
ség, mert az egyház legmagasabb rendű érdekei is ezt 
parancsolják. És mennél tisztább lelkesedéssel és önzet-
lenebbül szolgáljuk ideáljainkat, annál korábban és an-
nál biztosabban kell találkoznunk azokkal, iakik hasonló 
motívumoktól vezéreltetve dolgoznak az iegyház érde-
kében. 

Mindenkinek kell érezni ma a történelmi felelős-
séget, s aimíg egyfelől férfiúi kötelessége az, hogy csak 
elvekért küzdve, azok mellett mindvégig kitartson, ad-
dig másfelől kötelessége az is, hogy a saját énjét, érzel-
meit, hangulatait minden tekintetben ez elvek szolgálata 
alá rendelje; sőt mi több, még azokkal is ezeket szol-
gálja! Dr. Sebestyén Jenő. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 



KRÓNIKA. 
Tábori lelkészeink. 

Napilapjaink április 25-iki számát meglehetős ve-
gyes érzelmekkel tehették le kezükből híveink szerte az 
országban, még inkább tábori lelkészeink a frontokon. 
A lapok mindegyikében jó félhasábos tudósítás számolt 
be különböző hangzatos címeken arról, hogy a konvent 
legutóbbi ülésének az elején mint magasztalt fel gróf 
Tisza István egy jezsuita tábori papot, milyen gyenge 
szolgálati bizonyítványt adott egy evangélikus tábori 
lelkésznek és mint állított pellengére egy református tá-
bori lelkészt. „Annál a hadosztálynál, — mondotta — 
amelynél szolgálatot teljesítek, van egy katholikus lel-
kész, egy jezsuita pap, akii igazán kifogástalanul telje-
síti kötelességét. Ha künn járok a rajvonalban, úgyszól-
ván minden negyedik nap elém kerül. A hadosztálynál 
van egy evangélikus lelkész is, aki valahányszor hív-
tam, kijött a rajvonalba. Többször kénytelen voltam egy-
házi funkcióknál az ő segítségét igénybe venni, még ha 
református katonáról volt is szó, mert az én ezredemnél 
. . . van ugyan egy református pap, de ezt két hónap 
alatt egyetlenegyszer sem láttam künn a rajvonalban. 
Hívattam többször, de nem jött . . . Elképzelhető, mi-
lyenek lehetnek a viszonyok más ezredeknél, ahol a pa-
rancsnoknak teljesen közömbös, vájjon künn jár-e <a pap 
a rajvonalban, vagy sem." — E mellett az egész or-
szágba és a frontokra is több százezer példányban szét-
röpített nyilatkozat mellett lehetetlenség legalább né-
hány percre mélységes szomorúsággal meg nem álla-
nunk. Mélységes szomorúsággal azért, mert egyházunk 
életében történhetnek nagy események: egy árva szóval 
sem emlékeznek meg róluk napilapjaink, vagy ha meg-
emlékeznek is, akkor sincs sok köszönet benne. De ami-
kor egyik világi vezető férfiúnk jónak látja végigsuhin-
tani tábori lelkészeink hátán, úgy, hogy egyházunk 
egész teste belé sajog, telik — félhasáb is! Pedig erre 
a suhintásra is nagyon elkel néhány megjegyzés. — 
A legelső az, hogy gróf Tisza István nagyfokú tájéko-
zatlanságot árul el benne a tábori lelkészek beosztását 
illetőleg. Hadosztályonként csak a reformátusok, vagy 
az evangélikusok közül van egy-egy tábori lelkész és 
pedig a legtöbb olyan hadosztálynál is, .amelynek a le-
génysége jórészt protestáns: ellenben minden ezrednél, 
minden kórházban stb. külön kath. tábori lelkész van. 
Míg tábori lelkészeinknek a hatáskörükbe tartozó 4—5 
vagy még több ezred keretében többször 30—40 helyre 
szétszórt híveiket kell látogatniok, addig a ka,th. tábori 
lelkész állandóan ott lehet egy ezredhez tartozó híveinél, 
í gy igazán nem csoda, ha ia jezsuita tábori pap úgy-
szólván minden negyedik nap az ezredes úr elé került, 
az evangélikust, meg a reformátust pedig hivatnia kel-
lett. — Második megjegyzésünk az, hogy nem gondol-
ja-e a főgondnok úr, hogy az a ref. tábori lelkész éppen 
akkor másfelé lehetett elfoglalva, vagy — mint közön-
séges halandó — éppen akkor talán beteg volt? Ha jól 

értesülünk, ebben az esetben éppen erről az utóbbiról 
volt szó, ami utóvégre nem nagy csoda olyas valakinél, 
aki a háború kezdete óta teljesít szolgálatot és pedig, 
mint halljuk, feljebbvalóinak megelégedésére. Azt is 
tudjuk, hogy törődik katonáinak lelkigondozásával is, 
aminek élénk bizonysága az, hogy több izben gyűjtött 
körükben szép összegeket a vallásos iratok költségeire. 
— Harmadik megjegyzésünk: feltéve, hogy ez a tábori 
lelkészünk csakugyan olyan lelkiismeretlen és papi pa-
lástjára méltatlan teremtés, vájjon a ref. főgondnok úr, 
mint ezredes, nem tudta-e az ő kötelességmulasztását 
másképpen megtorolni, mint úgy, hogy odahurcolta ezt 
a még mult évben történt dolgot az egyetemes konvent 
és ezzel együtt az egész nyilvánosság szine elé?! — Ne-
gyedik megjegyzésünk: feltéve, hogy 123 tábori leiké-
szülik közül ez az egy csakugyan ilyen felháborítóan 
kötelességmulasztó volt, ennek az egynek a mulasztása 
miatt valóban nem kellett volna egész tábori lelkész-
karunkat, melyben annyi derék, önfeláldozó, hivatását 
valóban mjintaszerűleg betöltő lelkész van, meggyanú-
sítani azzal a kijelentéssel: „Elképzelhető, milyenek le-
hetnek a viszonyok más ezredeknél, ahol a parancsnok-
nak teljesen közömbös, vájjon künn jár-e a pap a raj-
vonalban, vagy sem." Ilyen bántó általánosítás mellett 
lehetne-e vájjon tisztességes kormányról, tisztességes 
pártról, tisztességes vármegyéről, tisztességes testületről 
beszélni?! — Utolsó megjegyzésünk: vájjon gondolt-e 
gróf Tisza István arra, hogy szavait egy szenzáció-éhes 
kőnyomatos-tudósító lesi a karzatról és mitsem törődve 
azzal, hogy ez az ügy a ref. egyház legbensőbb magán-
ügye, vagy — a legsúlyosabb kifejezéssel élve — házi-
szennyese, nem pedig az egész magyar közvéleményé, 
iesújtó és legalább is igazságtalanul általánosító Ítéletét 
a kőnyomatos révén szétröpíti az egész országba — a 
kipellengérezett tábori lelkész nevével megtoldva?! — 
Egyházunk egyik íogondnokától méltán elvárhattuk 
volna, hogy ilyenekre is gondoljon, mielőtt tábori lelké-
szeinket és vélük együtt egyházunkat is meghurcolja az 
egész közvélemény előtt. 

Uj női pályák. 

A világháború nagy változást okozott a nők életé-
ben. A különböző gyárak, közüzemek, postaforgalmi és 
kereskedelmi irodák . . . ezrével vették föl azokat a 
leányokat, akik korábban csak a cselédminóségben szol-
gáltak. Hasonlóképpen történt az iskolázott nők körében 
is. A különböző köz- és magánhivatalok, vállalatok, 
bankok, a közigazgatás soha nem tapasztalt mértékben 
nyitották meg ajtaikat a nők előtt. Majd következett a 
katonaság. Roppant nagy számmal — körülbelül 70 ez-
ret — vett fel szolgálatba i f jú nőket. Láttuk, hogy 
15—16 éves gyerekleányok, minden felügyelet nélkül, 
alkalmaztatnak katonai fegyelem, férfi, i f j ú tisztek pa-
rancsnoksága alatt. -Elgondolhatjuk, hogy közülük, a 
sok alkalom és a saját gyengeségük miatt is, milyen 
sokan elvesztették tisztaságukat. Felebbvalóik is a hi-



vatalos 'hatalmukkal mint éltek vissza?! Ez , a sok vá-
rosban egész a k ö zbotránkozásig menő baj , szemet szúrt 
a felsőbb, sőt a legfelsőbb1 parancsnokságoknál. A na-
pokban volt báró Hazay Samunak, az egész hadsereg 
utánpótlási főnökéneik elnöklésévfel / tanácskozájs. hogy 
vájjon a- hadseregnél alkalmazott, sőt már a f ront mö-
gött dolgozó nők erkölcsét hogyan lehetne hathatós vé-
delem alá venni. A terv az, hogy női felügyelőket al-
kalmaznak. Szép és égetően sürgős a terv, csak sike-
rüljön! Kérdezni valónk is van. A fogyatékos hírlapi tu-
dósításból. — ez. persze nem lévén szenzáció, nem ér-
dekelte a. . .magyar" sajtót, (csak lehetett volna ilyen cí-
meket adni: ,.A parancsnokló tábornok fekete miséje, 
vagy Mire használják a női katona-ailkalmazottakat") 
— nem lehetett kiolvasni, kik voltak a tanácskozásra 
meghíva, A katholikus és egyéb egyesületek igen. De 
a mi református kiváló nőá közül senki se. Nekünk, 
azok közt az i f j ú nők közöt ezrével vannak híveink, 
akiknek tisztasága, hite. jövője, üdvössége van vesze-
delemben. A Loránt f fy Zsuzsanna-Egyesület elnöknő-
jét, Szilassynét, Dessőffy Emmát , Vargha. Gyulán ét stb. 
ott szerettük volna látni. De hát mi nem számítunk, 
szervezetlenek vagyunk ós nincs sajtónk, azaz, hogy 
talán lesiz. "Legyen is! 

Még egy női pálya. 

Szomorúság csak elgondolni is, hogy hány szép, 
i f jú , egészséges leány marad és hervad el pártában, 
mert valahol messze, délen, vagy északon megöltek egy 
i f jú t . H á n y leány, akit a jó Isten is hitvesnek, anyának 
teremtett, egyedül éli le életét. Eokozódik a b a j ott, ahol 
nem állott módjukban ezeknek az i f j ú nőknek valami 
kenyérkereső pályát találni , diplomát szerezni. H á n y 
napkisasszony és tanítóieány néz szomorú szemekkel a 
bizonytalan jövendőbe? H á n y i f j ú feleség maradt özve-
gyen? Elesett a kenyérkereső, vagy eztáin fog elmenni 
az apa, a testvér, a minden élők ú t ján . Milyen sokan 
vannak, akik a nőiségükből nem tudnak, nem akarnak 
kivetkőzni, akik szeretik a gyermeket. Örömmel tudat-
hat iuk ezekkel, hogy egy nagyszerű hivatás, egy tisz-
tességes kenyeret adó, igazi női életpálya nvilik meg Ő 
előttük is. Lelkipásztorok, tanítók, buzgó tanárok, igazi 
presbyterék adjátok tudtára ezen nőtestvéreinknek a kö-
vetkezőket: Az Országos Stefánia Szövetség (Budapest, 
VTTT. ker.. Vas-utca 10. sz.) Budapesten és az ország 
nagyobb városaiban védőnői kurzusokat rendez. E kur-
zusok két hónapig tar tanak. A felvétel, a lehallgatása 
ingyenes. Sőt igazolt esetben még ingyen a lakás és az 
ellátás is. Nem kell más előképzettség, mint négy pol-
erá.ri, sőt intelligens nőknél ennél kevesebb is elég. Az 
ilyen diplomát nyert nőket az anya- és csecsemővédelem 
országos szervezésével megbízitt Stefánia Szövetség jó 
fizetéssel védőnőknek alkalmazza. A kezdőfizetés 2000—• 
3000 korona. Most folyik a, szervezés. Akik most vé-
geznek, mind álláshoz jutnak a. vidéki Stefánia Szövet-
ségi fiókoknál az egész országban, lehetőleg lakóhelyü-
kön. vagy ahhoz közel. Gyönyörű a hivatásuk: édes 

anyáknak és kicsiny gyermekeiknek házanként való fel-
keresése, gondozása, oktatása, védelme. Igazi Krisztusi 
munka, keresztyén szolgálat. A háború után ezt a mun-
kát államosítani fogják és a már állásba került Stefánia-
szövetségi védőnők mind állami tisztviselők lesznek, 
őrállók, ezrével kellene a mi leányainknak, i f j ú özve-
gyeinknek ezen ú j pályára lépni! Forduljon mindenki 
bizalommad a fönti címen az Országos Szövetség ügy-
vezető igazgatóságához. 

BELFÖLD. 

Az Egyetemes Konvent gyűlése. 
Egyetemes Konventünk (folyó hó 24—26-án tar-

tot ta évi rendes gyűlését az Abbonyi-utcai székházban 
dr. Baltazár Dezső püspök és gróf Degenfeld József fő-
gondnok elnöklete mellett. 

A tárgysorozat 135 pontból állt. Az ülés első tár-
gyai között volt a konventi elnökség jelentése a hadba-
vomdt katonák lelki gondozásáról. A háború kezdete 
óta 173 lelkészt hívtak be; most 123 tábori lelkészünk 
van szolgálatban. Bejelentette aiz elnökség, hogy a tá-
bori lelkészek felügyeletével dr. Bal tazár püspököt 
bízta meg és hogy a lehetőség szerint igyekezett gon-
doskodni arról, hogy katonáink megfelelő vallásos ira-
tokkal lát tassanak el. Egyéb sok ezer irat , bibliai rész, 
Kis énekeskönyv mellett a "Református Katonák L a p j a 
240 ezer példányban jutott el katonáinkhoz. Kínos fel-
tűnést keltet t gróf Tisza Is tván felszólalása, amelyet 
az Összes napilapok is közöltek, amelyről más helyen 
emlékezünk. 

A lengyel református egyház segélyezésére 10026 
K folyt be, va mi kerületünkből 2281 K . az erdélyi egy-
házkerület mentesítve volt. 

A Parochiális Kön yv tár-]A z ottság jelentését dr. 
A ni al Géza terjesztette elő. Ebben az évben csak Vargha 
Zsigmond munkájának I I . kötetét lehet szétküldeni. — 
Forgács Gyula könyve még mindig nem kész. A kény-
szerült takarékosság folytán a parochiális könyvtár va-
gyona több, mint 90 ezer korona. Az ügyre vonatkozó-
lag az a megjegyzésünk, hogy az elmúlt években mégis 
csak lehetett volna, esetleg kevésbé finom papíron, né-
hány könyvet kiadni. 

A Közalap ügyeíirőfl dtr. Benedek Zsolt referált , 
örvendetes, hogy az egyházközségek évi járulékaiból 
(kerekszám 215 ezer korona) csak nagyon kevés maradt 
hátralékban. Az alap vagyona imimár 7,336.277 koro-
nára emelkedett. Az 1917. évi bevétel 776.203 K volt, 
amelyből 331.489 K tőkésíttetett, 53.000 K volt a diasz-
póra, 10.000 K az egyszersmindenkori ós 215.119 K a 
tőkekamatsegély; a lelkésznyugdíjintézetnek 70.441 K 
(a jövedelmek 15 %-a), a diakonissza-intézetnek 6000 
K jutott . Egyéb égetően szükséges belmissziói és a tör-
vényben megállapított hitoktatási czélokra a közalapból 
semmi sem jutott ; a katonák vallásos iratokkal való el-



rint nyer felosztást a 4 kerület között. Az Egyetemes 
Tanügyi Bizottság által előterjesztett ügyekről már elő-
zőleg megemlékeztünk. A gyűlés Baltazár püspök imá-
jával zárult. p. 

látására sem adott ez az alap semmit, pedig ez is szük-
séges missziói munka! Az időközi kamatokból lehetne 
erre fordítani valamit. 

A Guntáv Adolf-alapra a gyülekezetek részéről 
mindössze. 2023 K folyt be, segélyként 2061 K oszta-
tott ki. 

A másik nagy, 10 év óta fennálló intézményünkről, 
a lelkészi nyugdíj- és özvegy-árva gyámintézetről is 
dr. Benedek terjesztette elő a "bizottsági jelentést, amely 
örvendetes gyarapodásról számol be. Tiz évvel ezelőtt 
az alap az özvegy-árva gyámintézettől 2,234.145 K-t 
vett át; ez most már 11,719.690 K-ra emelkedett. Ma 
2210 tagja van. Bevétele 1,672.742 K (ebben 533.333,K 
államsegély) kiadása 1,387.303 K. A mult évben 98 
lelkész részesült nyugdíjban, 637 özvegy és 656 árva 
gyámdíjban. Az özvegyek ellátási díja bizony még 
mindig szerény 840 K! A háborús viszonyok miatt a 
mult évben mindössze 11 lelkész ment nyugdíjba, úgy, 
hogy e címen a kiadás 16.000 K-val volt kevesebb az 
előirányzatnál. Az alap háborús kölcsönt is adott a lel-
készeknek (130.000 K). 

Nagy figyelemmel fordult a konvent az adóalap ós 
ezzel kapcsolatos ügyek felé. Adósegély címen 2,137.837 
K folyósíttatott (kerületeinkben 341.280 K). — Tudva-
levő, hogy a 10 éves ciklus lejártával milyen zavaros 
az adócsökkentési segélyek folytán előállott helyzet. Az 
adóalapról szóló szabályrendelet-tervezet ezért most sem 
került tárgyalás alá. Ezzel és a, dunai kertiletek felter-
jesztésével kapcsolatban a konvent gróf Tisza István. 
György Endre. Németh István, Kálmán Gyula, Nagy 
Imre, stb. felszólalásai után határozatilag kimondotta, 
hogy az ügyre vonatkozólag a kerületeket a mult évi 
44. sz. határozatában utasítja, amely szerint az átme-
neti idő alatt, míg a zsinat ebben az ügyben nem intéz-
kedik, mindenhol a békés, méltányos megegyezés viendő 
keresztül és ahol ez nem sikerül, ott a közigazgatási 
biróság segélye veendő igénybe, amire dr. Benedek 
Zsolt lapunkban közölt cikke is reámutatott. A kon-
vent az államsegély felemelésére nézve is megteszi a 
szükséges lépéseket. 

A „külmissziói" jelentés szomorú volt: hogy ame-
rikai testvéreinkről semmi hír nincs, a- romániai viszo-
nyok is még mindig nagyon gyászosak. A tanítás Pites-
íiben mult évi januárban, Bukarestben junius hó 1-én, 
Ploestiben október 12-én kezdődött. Brailaban pedig 
majd csak most kezdődik. Csak a bukaresti iskolai dol-
gokról van jelentés. A mult évben ott 117 fiú-, 139 
leánytanuló, 42 óvodás fiú és 63 leány volt. Romániá-
ban 1 lelkész. 2 lelkésztanító, 3 tanító és 8 ta.nító- és 
óvónő teljesített szolgálatot a mult évben, akik mind-
nyájan részesültek segélyekben. 

A közjogi bizottság jelentéseit Boér Elek dr., a 
közigazgatási bizottságét Péter Károly terjesztette elő. 
A lelkészek folyó évben is kapnak háborús segélyt; az 
5 kerület 430.000 K-át, amelyből 130 ezer korona az 
erdélyi lelkészeké, a többi a lelkészi állások száma sze-

IRODALOM. 
A Ref. Egyházi Könyvtár legközelebbi kiadványa 

dr. Yarga Zsigmond: Az ókori keleti népek művelődés-
története cz. művének II . kötete kikerült a sajtó alól s a 
jövő hónapban expediálása is megkezdődik. A rendkívüli 
nyomdai viszonyok következtében egyelőre a parochiális 
könyvtárbizottság a művek további kiadását kénytelen 
volt megszüntetni, úgy hogy Forgács Gyula péczeli lel-
kész Cura pastoralis-ós belmisszió cz. művének szedése 
is, amely már 13 ívig haladt, abbamaradt. Reméljük, 
hogy a béke e téren is visszahozza a normális állapoto-
kat s az Egyházi Könyvtár kiadói munkája újra teljes 
erővel megindulhat. A kiadványok szünetelése alatt sem 
szünetel azonban a művek előkészítése s reméljük, hogy 
egyházi íróink munkássága lehetővé teszi, hogy a nor-
mális viszonyok helyreálltával az elmaradt könyvillet-
mények egyszerre legyenek az egyházak rendelkezésére 
bocsáthatók. A parochiális könyvtárbizottság legutóbbi 
gyűlésén az írói tiszteletdíj emelését is tervbe vette s bár 
meggyőződésünk szerint ez csak másodrendű szerepet 
játszik íróink munkásságában, kétségtelen, hogy a tisz-
teletdíjnak a viszonyokhoz mért megfelelő emelése szin-
tén elő fogja mozdítani egyházi irodalmunk nagyobb 
arányú művelését. Dr. Antal Géza, előadó. 

EGYHÁZ. 
Egyházkerületi gyűlések. Mint már előzőleg jelez-

tük, a mi dunamelléki egyházkerületünk f. h. 30-án tartja 
tavaszi közgyűlését, amelynek fontosabb tárgyai: a kecs-
keméti ref. tanítónő-képző intézet felállításának, a lelké-
szek neveltetési segélyének ügye. A bizottsági ülések 
28-án kezdődnek. A tiszáninneni egyházkerület közgyű-
lése június 4-én lesz iMiskolczon. 

Káplán-elhelyezés. A dunamelléki püspök Závory 
Eleket Kisharsányra, Kemenczkv Károlyt Drávafokra, 
Bak Antalt Kiscsányba, Paksy Sándort Ma dacsára, 
Bagó Bálintot Sárbogárdra helyezte segédlelkészekül. 

Püspöki vizitáció. Dr. Baltazár Dezső püspök mult 
hó 20—21-én generális vizitációt tartott a gyulai egy-
házban. 

A bányai ev. egyházkerület f. hó 25-én tartotta 
rendkívüli közgyűlését, amelyen eperjesi Scholtz Gusz-
táv püspök szóval is bejelentette lemondását. Földváry 
Elemérnek, a pesti egyházmegye felügyelőjének felszó-
lalása után a közgyűlés mély hálájának és elismerésének 
kijelentésével vett bucsut püspökétől és elrendelte a sza-
vazást. A beadási határidő május ,30; az esetleges szű-
kebb körű szavazásé jun. 15. A püspök választási mozga-
lom előreláthatólag nagyon élénk lesz. Dr. Raffay, Wag-
ner G. Adolf, Sárkány Béla, Kovács Andor orosházi 
lelkész a jelöltek. Az első szavazás alkalmával valószí-
nűleg egyik sem kap abszolút többséget. 

Tőkekamatsegélyek. A konvent a mi egyházherii-
1 etünk ben a következő tőkék a m at segél veket szavazta 
meg: Bellye 100 K, Czún 400 K, Kórógy 200 K, Kis-
kőrös 300 K, Mány 200 K, Pestújhely 500 K, Tengőd 
650 K, Tószeg 200 K. Az 5%-nak megfelelő tőkekölcsö-



nök a szabályszerűen kiállított kötelezvények beküldése 
után fogna<k a Magyar Földhitelintézet útján folyósít-
ta-tni. 

Kanonoki fizetés. A konventnek most lefolyt gyű-
lésén szóba került és nagy vitát szült a kálvinista lelké-
szek lélekbántó anyagi helyzete, amibe díj levelük ter-
mény beli részének nevetségesen alacsony áron történt 
megváltása juttatta őket a háborús években. Állítólag 
azt mondta a vitában valaki, — nem tudjuk kicsoda*) — 
hogy már csak azért sem követelheti a lelkész termény-
járandóságának természetben vagy a piaczi napi árban 
való kiszolgáltatását, mert több helyen előfordulna az a 
helyzet, hogy a kálvinista papnak kanonoki, vagy éppen 
püspöki fizetése volna! Nem voltam ott, amikor e sza vak 
elhangzottak. De velem egvütt sok százezer ember így 
olvasta a napilapok tudósításában. (Pl. Budapesti Hir-
lap ápr. 26.) Mivel nem hallottam, nem tudom, hogy érv 
akar-e ez a kiszólás lenni, vagy maró gúny, vagy a jobb 
állapotot rikítóan beállító „aláfestés", vagy gyógyulást 
sürgető szatira? Az azonban megállapítható, hogy sok 
száz református lelkipásztornak az arczába kergette a. 
vért az a fönti mondat! Hát így is lehet és szabad már 
mi rólunk beszélni? Ennyire vagyunk? Hát Magyaror-
szágon a szocziálista szakszervezetben szervezett fém-
gyári munkásnak 20—21 éves korában lehe t— és tessék 
utána járni, hogy van is! — évi 15.000—16.000 korona 
jövedelme a rendes munkaidőben végzett munkájáért? 
A Vasúti konduktornak — nem számítva a mellékest és 
egyéb sokféle kedvezményt — 8600, korona fizetése, alig 
24 eves kis bankfiúnak évi 18.000 korona jövedelme le-
het? És mindez természetes? Csak az a méltánytalan, 
nem illő, megrovandó, hogy van — horribiie dietu! — 
olyan lelkészi állás, ahol kanonoki, vagy éppen püspöki 
fizetése van a református papnak? Hát á fényes, kopott 
ferenczjózsef kabát, a foltos palást már talán ránk is van 
telekkönyvezve?Furcsa mérték az, amellyel nálunk mér-
nek! Nem tudjuk, mennyi az a bizonyos kanonoki, vagy 
az a felhányt püspöki fizetés, de ha még annyi volna is, 
akit díjlevele szerint jogosan megillet: vegye fel! És 
neveljen belőle derék polgárokat a magyar hazának! Az 
illető felszólaló, aki a kanonoki fizetéseket annyira saj-
nálja a magyar kálvinista- papoktól, nézze meg a mind-
jobban elnéptelenedő theologiai akadémiákat, beszélges-
sen végig néhány meghitt negyedórácskát a nélkülöző, 
rongyoskodó káplánokkal és a mindenki által elhagyott 
papokkal és aztán is hasonló kifejezésekkel és nyomós 
érveléssel szónokoljon a papság mellett és toborozza a 
leendő pásztorokat: még megérheti, hogy megköszöni ezt 
neki a magyar református egyház, csak az a kérdés, 
hogy a n ? M arjay Káró / y. 

A nem katholikus keresztszülők. Mint áz E. K. írja, 
ezentúl a nem katholikusok még elnézésből sem lehetnek 
keresztszülők a most Pünkösdkor életbelépő ú j Kódex 
szerint. Ez azt jelenti, hogy az anyakönyvbe semmi eset-
ben sem szabad eretnekeket vágy schiz malitusokat beírni 
még akkor sem, ha a szülők ehhez ragaszkodnak; ha 
egyáltalán nem lehetne hamarjában a keresztségnél meg-
jelent nem katholikusok helyett megfelelőt kapni, akkor 
keresztszülők nélkül kell keresztelni. Az új Kódex egyéb-
ként minden tekintetben ridegebb a nem katholikusok -
kai szemben, mint elődje. így az 121.4. számú határozot-
tan eltiltja a más vallásúak elhunyta feletti harangoz-
tatást a felszentelt harangokkal. Szóval halad a meg-
értés és biztatók a jelek erre nézve! De katholikus sajtő-
akczióra a protestáns pénz is jó . . . non olet! 

*) Gr. Tisza István főgondnok mondta. (Szerte.) 

Kitüntetés. A király dr. Szászy Bélát, néh. Szászy 
János pócsmegyeri református lelkész fiát, dunamelléki 
egyházkerületünk tanáesbíráját és a budapesti reformá-
tus egyházközség buzgó presbiterét, igazságügyi h. ál-
lamtitkárrá nevezte ki. Melegen gratulálunk! 

A szamosujvárí gör. kath. román püspöknek évi 
fizetése egyéb járandóságokon kívül 21.000 K, Háborús 
pótlék czímén 1917-ben 20, ebben az évben 30 ezer koro-
nát kap . . . Hát a mi püspökeink és papjaink?! 

Emlékezés. Thessedik Sámuelnek, a 18-ik század-
ban élt szarvasi ev. lelkésznek emlékezetét újította fel 
a M. T. A. ülésén Gaál Jenő, a Magyar Gazdaszövetség 
igazgató-választmányának tagja, Thessedik a kisgazdá-
kat nevelte intenzív gazdálkodásra ós ő volt egyik szer-
vezője a keszthelyi gazdasági iskolának. 

ISKOLA. 
Kérelem. A budapesti ref. theol. akadémia igazga-

tósága kéri a lelkész urakat, hogy amely egyházak a 
pünkösdi ünnepek alkalmával nem fogadnak legátust, 
szíveskedjenek azt f. hó 11-ig közölni az igazgatósággal. 

A dr. Szőts Farkas alapítványra, melynek czél.ja 
egy jóravaló, szegénysorsú theológus internátusi teljes 
ellátásnáak biztosítása, újabban a következő adományok 
érkeztek: Benedek Antal 20, IJrházy Sándor 10, Sógor 
Endre 10, Szüts Károly 20, dr. Gállffy Imre 20, Honvéd 
zászlós 10, Rarragh Hugó 10, Kontra László 10, Ősei 
Károly 20, Kiss (Béla 10, Száz Kálmán 5, Einzig Pál 20, 
Leskó Vilmos 10, Batta Béla 10, összesen 185 K. A már 
nyugtázott 5708 K-val együtt 5893 K. Az ifjúság nevé-
ben hálás köszönettel nyugtázza: Csekey Sándor, theol. 
szenior. 

A budapesti ref. theol. akadémia tanári kara a kö-
vetkező 3 tanévre újból dr. Pruzsinszky Pált választotta 
meg igazgatóul. A választást Petri Elek püspök meg-
erősítette. 

A budapesti ref. theol. akadémián a félévi kollok-
viumok f. hó 1-től 27-ig tartanak. A zárókonferencia 
május hó 27-én d. u. 4 órakor, az évzáró vizsga 28-án 
cl. e. 9 órakor lesz. 28-án d. u. 5 órakor lesz a theol. 
választmány ülése és 6 órakor a tanévzárás. 

A sárospataki ref. theol. akadémián konferenczia 
lesz főleg lelkészek számára a következő programmal: 
Május 28-ikán d. e. Marton János: A reformátor. And-
rássy Kálmán: A felnőttek oktatása falun. 1). u. Dr. 
Kováts István: Egyházjogi és egyházpolitikai kérdések-
Réz László: A vallásos nevelésről, b) Május 29-ikév d. <\ 
Dr. Makkái Sándor: A modern vallás-lélektan problémái. 
Vas Mihály: Mit tehet a lelkész egyházközségének és 
híveinek anyagi gyarapodásáért? D. u. Dr. Ravasz 
László: A temetési beszéd feladatáról. — c) Csütörtö-
kön." május 30-án délelőtt Nagy Béla: A Ritsehl-féle 
theol. iskola felfogása a szentháromságról és Krisztus 
istenségéről. Idrányi Barna: A falusi lelkipásztor, mint 
békebíró. Délután Dr. Sebestyén Jenő: A kálvinista, 
egyetemről. —- Az előadásokon kívül vallásos elmélke-
déseket tartanak: Dr. Tüdős I. püspök (első reggel), 
Czinke I., Janka K., Svingor Jenő és dr. Ravasz L. 
(utolsó este). Egy délután kirándulás a főiskola szőlő-
jébe. máskor a Rákóczi vár, a főiskolai könyvtár és 
szépészeti múzeum megtekintése. Ingyenes szállásról le-
hetőleg mindenki számára igyekeznek gondoskodni. Az 
együttes étkezés díja naponként 8—9 korona lesz (reg-
geli, ebéd, vacsora). — Kívánatos, hogy azok, akik köny-



nyen tehetik, hozzanak magukkal vajat, friss főzeléket 
vagy tojást; ezek árát a tápintézet mindenkinek meg-
téríti. Részvételi díj személyenként 5 korona. A theol. 
kar nevében minél számosabb jelentkezést kér (az ide-
érkezés időpontjának megjelölésével) május 15-ig Nagy 
Béla, th. dékán. 

A tanár és tanítványa. A. „ Világ"-ból vesszük át 
ezt a közleményt, amely élénken illusztrálja azt a hal-
latlanul könnyelmű háborús vizsgarendszert, amelyről 
az Egyetemes Tanügyi Bizottság ülésén is szó esett. 
„A háború kitörése előtt egy IV-ik polgárista fiú meg-
kapta bizoznyítványát a negyedik polgáriról. A követ-
kező tanévben, miután szeptemberben felvételi vizsgát 
tett, elvégezte a középiskola Y-ik osztályát; a harma-
dik tanév márciusában, miután a VI. osztályról bizo-
nyítványt kapott, bevonult katonának. Mint katona, a 
tisztiiskola befejezése után, 1918. áprilisában három-há-
romheti tanfolyamon a VII . és VI I I . osztályokból vizs-
gázik és érettségizik. Egyszóyal ez a polgárista két év 
és hat hét alatt a IV.-ik polgára befejezésétől egyetemi 
hallgató lehet. Ennek a diáknak volt tanára a polgári 
iskolában pedig, aki elvégezte a polgári iskolai tanár-
képző három évfolyamát, hosszabb időt töltött el a harc-
téren, mindkét lába eltört, hét éve tanít, csak osztály-
vizsgával a YlII-ikról a rendes érettségivel lehet egye-
temi hallgató. A levél nyomán, amely e szavakkal vég-
ződik: hát így mérik az igazságot? valami mélységes, 
háborús keserűség fog el bennünket is." — Minket is! 

Érettségi vizsgái elnökök a dunamelléM ref. egy-
házkerület főgimnáziumaiban: Budapesten Nagy Fe-
rencz pesti esperes, Kecskeméten Pertjri Elek püspök, 
Kiskunhalason Lévay Lajos vértesaljai esperes, Kun-
szentmiklóson Bakó Józszef nagykőrösi lelkész, Nagy-
kőrösön Takács József ker. főjegyző. 

EGYESÜLET. 

A Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai rt. április 
2(>-iki rendkívüli közgyűlése egyhangúlag kimondotta, 
hogy a rt. alaptőkéjét 300.000 koronáról 1000 darab 
20.0 K névértékű újabb részvény kibocsátásával félmil-
lió koronára, emeli föl. Az igazgatóság május hó dere-
kán boesájtja ki az újabb részvények jegyzésére a föl-
hívást. Mint értesülünk, azok befizetésének határideje 
október 31. lesz. Hisszük, hogy híveiník ezt a 200.000 
koronát is fölül fogják jegyezni, mint az elsőt. 

A Református Sajtóegyesületbe 1000 K-ás párt-
fogó tagul újabban herceg Odescalchi Gyuláné (Buda-
pest) lépett be. 100 K-ás alapító tagokul újabban a 
következők léptek be: Veress Imre Iriny, Kátai Endre 
Duna szentgyörgy, Kulifay László Aba, Y. Sipos Ida 
Fóth, Özv. Schulek Gézáné Miskolcz, Rákóczy Ká-
roly Székelyudvarhely, özv. Pap Eleimérné G-yorok, 
Muzsnay Ferencz Derzsibánya, Orsz. Ref. Lelkészegye-
sület (200 K), Horváth Bálintné Bpest, Dercsényi Ber-
talan Bpest, gróf Degenfeld Sándor Erdőstzáda, idősb 
Fábián János Csorvás, id. Sánta Lajos Csorvás, Bakó 
Ignácz Szatmárnémeti, Maller László Bpest, Arany 
Gusztáv Pacsér, Megyercsy Béla Bpest, Sógor Endre 
Sámod, Szekrényessy Károly Bpest, özv. Kovács Sán-
dorné Bpest, F. Varga Lajos Nagyrábé, Hettesheimer 
Henrik Ószivácz, dr. Kovácsy Sándor Bpest, dr. Nagy 
Mihály Halmi, Győry János Takácsi, Ruttkay Albert 
Bpest, Gergely István Bpest, özv. Péchy Mihályné, gr. 
Degenfeld Mária Szamoscsikó, Olajos Pál Törökszent-

miklós, Ref. egyház Érendréd, Ref. egyház Szabadka, 
Nagy Ferencz Kórós, dr. Kiss Károly Bpesti, Nagy Já-
nos Sárbogárd, Kis Dániel Sárbogárd, Szabó Sándorné 
Sárbogárd, Mező Katalin Sárbogárd, Ivineth István 
Sárbogárd, Kiss István Sárbogárd, özv. Szakács Ist-
vánné Sárbogárd, Mészöly Áron Sárbogárd, Vörösmarty 
Gyula Sárbogárd, Tatai Benőné Sárbogárd. Az egye-
sület egymásután rendezi a sajtó-vasárnapokat. A pa-
cséri sajtó-vasárnapon begyűli perselypénz és adomá-
nyok összege 1920 K-ra emelkedett, ezenkívül -tagdíj 
fejében 148 K-át küldöttek be onnan. Április 14-én dr. 
Kováts István Sárbogárdon prédikált sajtómozgalmunk 
érdekében, ottani ref. nőegyletünk aznap délutáni köz-
gyűlésén pedig előadást tartott. A gyűlés keretében 
megalakult első sajtó-hölgybizotfságunk, amely azóta 
10 alapító-, 93 rendes- és 5 segítőtagot, tehát csaknem 
1400 koronát gyűjtött össze az egyesület céljaira. Dr. 
Kováts István április 21-én a budapest-fasori templom-
ban prédikált a sajtóról. Ez alkalommal 118 K persely-
pénz gyűli össze, többen beléptek nyóimban itagokul, 
30-an pedig tagok toborzására vállalkoztak. — A Ref. 
Sajtóegyesület a konvent ülései alkalmával: április hó 
25-én is rendezett barátságos összejövetelt. Ezen 38-an 
vettek részt, köztük a konvent 15 tagja. Ott volt mind 
az öt püspökünk és a konvent világi elnöke, gróf De-
genfeld József is. Az egybegyűltek nagy örömmel vet-
ték tudomásul, hogy aznap hagyta jóvá a belügyminisz-
ter alapszabályainkat. A sajtóegyesület rendes első csü-
törtöki összejövetele május hó 2-án volt. Mindkét alka-
lommal, lelkes föl szólal ások keretében, fontos kérdések 
kerültek megbeszélésre. 

A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület, mint erről an-
nak idején megemlékeztünk, belmissziói tanfolyamot 
rendezett nők számára. A 3 hónapon át tartó kurzus, 
amelyen mintegy 35-en veitek részt nagy buzgalommal 
és kitartással, mult hó 27-én zárul t . 'özv. Misley Sán-
dorné, Szalay Teréz, Yictor Erzsébet, dr. Szőts Farkas, 
B. Pap István, clr. Kováts István, id. és ifj . Yictor Já-
nos, Megyercsy Béla, i f j . Benkő István voltak az elő-
adók. A jól sikerült tanfolyam ünnepélyes bezárása 
30-án délután volt szeretetvendégség keretében, a kur-
zus hallgatói által tavaszi virágokkal díszített asztalok 
melleit. Megyercsy Béla imája után Misley Sándorné, a 
hallgatók kedves ..Róza nénije" üdvözölte a megjelen-
teket az Egyesület nevében. Ezután B. Pap István és 
dr. Kováts István mutattak reá a kezdeményezés nagy 
jelentőségére, női munkások nagy feladataira a belmisz-
szió terén és mondtak buzdító szavakat. Dr. Patay Pál 
biblia-magyarázatával és imájával és énekkel végződött 
az emlékezetes szép zárünnepély. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Beniezei és micsinyei Beniczky Árpád, a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerület buzgó, áldozatkész 
felügyelője, április 26-án meghalt. 

Demeter Gyula adorjáni ref. lelkész (Szatmár m.) 
30 éves korában meghalt. Özvegye és 2 árvája siratja a 
•korán elhunytat. 

Kaposi Molnár Viktor nyug. államtitkár, a brassói 
magyar ev. egyházmegye felügyelője, kiváló modern kul-
turpolitikus életének 59-ik évében Budapesten hirtelen 
elhunyt. 



Ellenség a front mögött* 
É p i t ő e r e j ű e r k ö l c s i o l v a s m á n y k a t o n á k s z á m á r a . A Kálvin-
S z ö v e t s é g k i a d v á n y a . Ára 30 f i l l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálv in-

S z ö v e t s é g t i t k á r s á g á n á l ( I X , R á d a y - u . 28.) 

CSUHA ANDRÁS M 
BUDAPEST, IS, RÁDAY UTCA 48. SZ. I, 4. 
űutdnyos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

Ajánlható uj könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. (1917) Ára 4 K 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhányán épült fel ez a 

10 beszéd, ill. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. Függelékül 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ára K 3.40 
Lic. Rácz Kálmán: Miért is vagyok én kéresztyén? Ára K 6.— 
Ravasz László: Látásoki könyve. Beszédek, elmélkedések. 

Ára K 12.— 

Most jelent m e g : 
F. Varga Lajos : Imádságok, bibliaolvasással egybekötött hét-

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet. Ára fűzve K 8.— 
kötve K 12.— 

A II. kötet néhány hét múlva jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

Walther Vilmos: Luther jelleme. Fordította ifj. Viktor János 
Ára K 8.— 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

Portóra a bolti ár 10%-át kérjük. 

K a p h a t ó k : 

Scholtz Testvérek ffi 
Budapest, IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Most jelent meg! 

Kapható 

IMÁDSÁGOK 
Bíblíaolvassással egybe-
kötött hétköznapi reggeli 
:: istentiszteletekre. :: 

I R T A : 

F. V A R G A LAJOS 
nagyrábeí református lelkész 

I. kötet ára fűzve 8 kor. 
kötve 12 kor. 

A ll-ik kötet 3 — 4 hét múlva 
jelenik meg, ára ugyanannyi lesz, 
Portóra I korona küldendő! Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. írod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
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, :: 
Bpest, IX*, Közraktár-u* 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen ál ta lánosan 
elismert remekművet bocsát ja ki 

az ország legnagyobb 
h a n g s z e r g y á r a 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
császári és királyi u d v a r i száll í tó, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá a jánl ja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az iizleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m'ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120"— K 
9.349,672-71 K 

11.820,880-92 K 

23.727,673-63 K 

22.800,000 - K 

10.490,000-— K 

1.278,000'— K 

1500.000,000-— K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . , . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint , , . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
< mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000 - K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s Közp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

W r U j d o n s á g o k ! ^ 
Kis József: 

Egyházi beszédek és imádságok 
(1917.) K 4.— 

Széles S.: 
Jézussal a viharban. Tanítások a 
világháború idején .. .. K 1.20 

Gaal | . : 
A falu gondozása. Thessedik Sámuel 
élete, alkotásai és művei K 6.— 

Walther: 
Luther jelleme. Fordította Aj. Vik-
tor J K 8.— 

Lorántffy-Zsuzsanna-Egyesület 
Emlékkönyve (1918) Ravasz László 
beszédével K. 2.— 

Kaphatók: Portóra 10% felárt kérek. 

Kókai Lajosná l 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

i h A 
I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 

A Magyar Prot. írod. T á r s a s á g két l egújabb k iadványa . 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 
Bérmentes küldéssel K 

NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ára kötve K 
Bérmentes küldéssel . 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak ós leányok számára. írta 

K 

4.— 
4,50 

4.— 
4 50 

K 6.— 
K 6.50 

K 
K 3.20 

K 3.— 
K 3.30 

Bérmentes küldéssel K 

A BIBLIA NÖI ALAKJAI. 
Irta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben 
Bérmentes küldéssel 

NÖI JELLFMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr, Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . . 
Bérmentes küldéssel 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben . . K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
M e g r e n d e l h e t ő k ; M e g j e l e n t e d d i g 46 kötet . 

Hornyánszk i Viktor 
könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-u tcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak : 
M a r j a y Károly, Muraközy Gyula, P a t a y Pál dr., 

Sebes tyén J e n ő d r . és Veres J enő . 

Előfizetési á r a ; 
Egész évre : 24 kor., félévre: 12 ker. , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fi l lér. 

TARTALOM. Vezérezikk: Református tanárképzés. Dr. Patay Pál. — Krónika. Érdekes számok. Az iskolák lejáratása-
Magyar vallás. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenet. — 

Pályázatok. — Hirdetések. 

Református tanárképzés. 
Ami a tanárok megértő jóbará t já t : Riedl Fr igyes 

egyet, professzort aggasztotta és arra bírta, hogy a Ta-
náregyesületi Közlöny egyik régebbi számába czikket 
írjon a tanárok válságáról és a megoldás módjáról, az, 
úgy Játszik, bennünket reformátusokat még nem nagyon 
izgat. Pedig ugyancsak közelről érdekel. Ha az állami 
középiskolák számára előreláthatóan nem tudnak nevelni 
elegendő t anár t az állami egyetemek, vájjon mi lesz a 
mi református középiskoláinkkal ? Református keresz-
tyén nevelésre és taní tásra mily mértékben alkalmas ta-
nárok között válogathatnak majd a fenntartó testületek? 
Nem elég csak panaszkodni a református szellem hanyat-
lásán, alkalmat és módot is kell nyúj tan ia a hivatalos 
egyháznak arra, hogy a hamvadó, de még mindig eleven 
parazsat lángra lobbanthassák a jövendő nemzedék neve-
lőinek lelkében arra hivatott férfiak. Nem akarok hosz-
szasan elmélkedni a ref. tanárok egyházi szempontból 
is végtelenül fontos munkájáról , csak annyi t jegyzek 
meg, hogy ha egyházunknak nem is fennmaradása, de 
kul turál is téren való súlya és tekintélye függ tőle. Riedl 
Fr igyes azt í r ta : A tanárok képzése nem kevésbbé fon-
tos az államra,' mint a tiszteké. Szerintem a pap- és ta-
nítóképzés mellett a tanárképzés ilyen fontos érdeke az 
egyháznak is. Riedl terve: bennlakásra berendezett ta-
nárjelölt-intézetek szervezése a Ludovika Akadémia vagy 
az Eötvös-kollégium mintájára . Ref. egyházunk az ál-
lamnak is segítene és a saját érdekét is szolgálná, ha 
egyelőre a fővárosban feláll í tana egy ilyen ref. tanár-
képző intézetet. 

A ref. theol. akadémiával kapcsolatos főiskolai in-
ternátus a bölcsészhallgatók eltávozásával más fakultású 
hallgatóknak nyú j tha tna otthont. Bárcsak minden ref. 
diáknak nyúj tha tna valamit egyházunk! 

A tanárképzőt a Lónyai-utczai ref. főgimn. kibőví-
tendő internátusával kapcsolatban lehetne feláll í tani 

akár az egyetemes egyház, akár a dunamelléki ref. egy-
házkerület segítségével. 

A tanárképző tagjainak kötelezővé lehetne tenni a 
theológián előadandó ref. iskolázás történetének és a ref. 
nevelés elméletének 2 vagy 3 féléven át való hallgatását. 
A kivitel módja és az egész intézmény szervezetének 
kidolgozása egyébként bizonyára kisebb feladat lenne, 
mint az anyagi eszközök előteremtése. A ref. theol. akad. 
tantermei délutánonként és a Ráday-könyvtár szinte 
kínálkoznak a ref. tanárképző-intézeti előadások szá-
mára. A r. kath.-nál csírájában meg van már a katli. 
tanárképző, egy áll. főgimn. tanár buzgóságból évek óta 
vezet 20—25 jelöltet. Most komolyan gondolnak arra, 
hogy ezt a magán kezdeményezést hivatalosan és intéz-
ményesen tovább folytassák. Magának a ref. tanárképző 
intézetnek a gondolata régi, de a tanári pályára készülő 
diákok és a ref. nevelés szempontjából nemcsak aktuális, 
de egyenesen halaszthatat lanná vált a kérdés. H a nem 
akar juk, hogy a leggyengébb és a ref. keresztyén szel-
lemmel csak esetlegesen ismerős elemek töltsék meg a 
jövendőben középiskoláinkat, most kell cselekednünk. 
Ha valamilyen szocziális munkára, belmissziói mozga-
lom támogatására kérünk és várunk áldozatot híveinktől 
ós nem kapunk, vagy kivételes egyénektől kapunk, azzal 
vigasztaljuk magunkat , hogy a mi kálvinista híveink 
csak a kul turál is misszióját értékelik egyházunknak. 
Nos, most i t t az alkalom, hogy a Kalocsa Balázsokhoz 
hasonló nemes gesztussal áldozzanak a ref. ku l tura ol-
tárán ! 

* I 
A fiú-középiskolák mellett egyházunk nagy remé-

nyeket fűz leány-középiskoláihoz. Há t ezek számára ki 
gondoskodik ref. szellemű tanerőkről ? A középiskolai 
képesítésű ref. tanárnőkre mindig nagyobb szükség lesz. 
A Lorántff'v Zsuzsanna Egyesület Leánykollégiuma 
kész alkalom egyházunknak, hogy annak keretében meg-
szervezze a tanárnőképzőjét. Anyagi lag támogassa ezt 



az önzetlen munkát a hivatalos egyház, a bennlakás kér-
dése meg lesz oldva a nőhallgatók számára. Ami a tanár-
képzést illeti, a férfi-tanárjelöltekkel egyszerre vehetné-
nek részt a nők a szükséges előadásokon. A magyar ev. 
ker. diákszövetség és leány-diákszövetség nagyszerű se-
gítséget nyúj thatna a jellemképzés szempontjából a ta-
nárképzőnek. 

Lehetne szó arról, hogy úgy a férfi-, mint a nőhall-
gatók egyúttal végeznék a theológiát. A paptanárok és 
paptanárnők képzése előnyösen módosíthatna ref. neve-
lésünk jelen állapotán. 

A jelen alkalommal csak .középiskolai tanárképzé-
sünkről óhajtottam megemlékezni. 

Az egyháznak a feladata és szerepe természetesen 
nem zárult le tanárainak képzésével. A nyúj tot t segít-
ségért legalább 5 évre ref. iskolához való elköteleztetést 
kívánhatna meg tanárjelöltjeitől, vagy pedig az élvezett 
segély visszafizetését. Ugyanolyan kedvezményeket és 
kikötéseket lehetne alkalmazni velük szemben, mint a 
theológusokkal. Ez azonban részletkérdés, amelynek 
megoldásában többféle szempont érvényesülhetne. A lé-
nyeges az volna és ennek meg kellene lennie, lia a ref. 
tanárképző soha meg nem valósul is, hogy az egyház 
tanárait becsülje meg, értékelje őket, éreztesse velük 
hivatalos képviselői által, hogy munkájukat sokra tart ja. 
Nagyobb fizetést — fájdalom — úgy sem adhat, mint 
az állam, legalább a megbecsülésben járjon elől egyhá-
zunk. Eddig is megtette, a jövőben, saját érdekében is, 
tegye meg még inkább, hogy tanárainak tegye lehetővé 
a külföldi tanulmányútat. 

A Kath. Tanáregyesület lapjában, a Magyar Kö-
zépiskolában a kath. autonomia megvalósításával kap-
csolatban előkerült a szó a kath. tanárok újonnan ki-
alakuló helyzetéről. Eléggé nyiltan kifejezték egyesek 
aggodalmukat, hogy esetleg olyan jelenségek léphetnek 
fel, mint a többi felekezeti vagy községi iskolák igaz-
gató-tanácsaiban, hogy az igazgató-tanácsosok közül 
egyesek, „alkalmazottaiknak" tekintvén a tanárokat, 
felettük basáskodhatnak. Nem hisszük és nem akarjuk 
hinni, hogy ez minálunk általános jelenség lenne, szór-
ványosan jelentkezhetett, de ideje völna, hogy örökre 
eltűnjék. Nem értik meg az ilyen emberek a ref. keresz-
tyénség szellemét és nem méltók arra, hogy a ref. szel-
lemű nevelést irányítsák vagy felülbírálják. A kölcsö-
nös tisztelet és megbecsülés teremthet sikeres együtt-
működést és örömmel végzett munkát. Ellenkező eset-
ben tanárainknak csak a köteles, kiszabott, kedvetlen 
munkája a mienk, de szelleme, lelkesedése nem. 

Az iskolák államosításának mindig szaporodnak a 
hívéi, nem volna kívánatos, ha a ref. iskolák tanárai ked-
vezőtlenebb anyagi helyzetük, főleg meg nem becsülte-
tésük miatt a legbuzgóbb harczosaivá szegődnének énnek 
.az irányzatnak. Az állami tanárokkal teljesen egyenlő 
anyagi és egyéb kedvezmények birtokában, a ref. neve-
lésnek egyházi és nemzeti szempontból való pótolhatat-

lanságáról meggyőződve s az egyház részéről megbe-
csülve, a mi tanáraink volnának ügyünk legbuzgóbb 
harezosai. Legyünk meggyőződve arról, hogy csak 
anyagi eszközökkel nem fogjuk elérni a tanárság ref. 
szellemének és tudományos színvonalának az emelését, 
de legyünk arról is meggyőződve, hogy csak ideálok 
hangoztatásával, vagy az örökös kritizálással nem vál-
toztatunk a helyzeten. 

Együ t t kell nyúj tania az egyháznak az anyagi se-
gítséget a ref. szellemű képzéssel már a tanárjelöltnek 
s megbecsülő szeretetet, megértést a dolgozó, nevelő ta-
nárnak. I)r. Patay Pál. 

KRÓNIKA. 

Érdekes számok. 

A „Huszadik Század" áprilisi számában olvastuk 
ezeket a sorokat: „A Papirközpont kimutatása szerint 
a napilapok évi papírfogyasztása vaggonokban kifejezve 
a következő: Pesti Hirlap 520, Az Es t 390, Pesti Napló 
90, Magyarország 80, Az Újság 80, Pester Lloyd reggeli 
lapja 75, esti lapja 35, Neues Pester Journal 67, Világ 
52, Népszava 42, Budapesti Hirlap 30, Budapest 27, Al-
kotmány. 26, Magyar Hirlap 17. Nem csekély mértékben 
adnak e számok felvilágosítást a politikai erőviszonyok-
ról. Szavakba áttéve e számokat, ezt a politikai képet 
kapjuk: A naczionálizmus fönnen uralkodik, mely irány 
ellen egyrészt egy kisebb erejű radikáiizmús (Világ), 
másrészt egy még gyengébb klerikálizmus (Alkotmány) 
küzd. A szervezett munkásság (Népszava) több erőt kép-
visel a szervezett katholiczizmusnál . . ." Érdekes szá-
mok'és érdekes sorok. De reánk, magyar kálvinistákra 
nézve szomorúak. íme a sajtó, mint a politikai, hatalom 
birtokosa. A most forrongásban, átalakulásban levő és 
az eljövendő ú j társadalom képét betűkkel megrajzoló, 
igazi tényezők. A világnézetek élet-halálmérkőzésének 
nehéz napjait éljük. Mindegyik világnézet sietve verbu-
válja a maga katonáit; Csali mi alszunk. Azaz, hogy 
nem, már dörzsöljük szemünkből az álmot, már nyújtóz-
kodunk. De a fenti számok is kiáltva kiáltják, hogy el-
múlt a tétlenségnek, közönynek és itt az ébredésnek 
ideje! Napilap nélkül nem birjuk a harezot. E nélkül az 
ellenünk küzdő, idegen hadseregbe öltöztetik be katoná-
nak fiainkat és leányainkat. Ügy járhatunk, mint a kö-
zépkori Svájcz: fiainkból alkotott zsoldos seregek fordul-
nak ellenünk, mert „nem tudják, mit cselekesznek.". Ne 
nyugodjunk hát addig, míg a fönti számok közé oda nem 
kerül a mi napilapunk papírfogyasztása is súlyt, erőt 
bizonyító számokban. Sürgős teendőnk minden erőnk 
összegyűjtésével előkéssülni a mi nyomdánkban nyoma-
tott nagy, szívós napilap kiadására. Meg lehet csinálni. 
Azért némuljon el közöttünk a viszály és pártoskodás . . . 
Szervezett kálvinizmus, tied a jövő! 



Az iskolák lejáratása. 

„A szabadkai főgimnázium hat tanulója 1916-ban 
bevonult, katonának. Most másfél évi szolgálat után en-
gedélyt, kapott a hat diák, hogy két hónap alatt tanulmá-
nyaikat, befejezhessék. A. VII. osztály kurzusából le is 
vizsgáztak s ennek eredményeként a, hat katona közül 
hármat osztályismétlésre, egyet javítóvizsgára utasítot-
tak. Kettőt átboosátottak, de őket is figyelmeztette az 
igazgató, hogy a május 4-én kezdődő nyolezadik osztály-
beli tanfolyamra ne iratkozzanak be, mert el fognak 
bukni. A megbuktatott diákok panaszra mentek a tan-
kerületi főigazgatóhoz, aki azt k megjegyzést tette, hogy 
a tankerület 43 községi iskolájában mindössze egy nyol-
czadikos diákot buktattak meg két hónapra. A katona-
diákok innen a kultuszminisztériumba mentek, ahol 
Madách Emánuel miniszteri tanácsos fogadta őket, meg-
ígérte nekik, hogy egy másik gimnáziumban újból vizs-
gázhatnak." A napilapokban olvastuk e híradást. Régebb 
idő óta foglalkoztatja már tanárainkat az a lehetetlen 
állarpot, amelybe középiskoláinkat juttatták a meggon-
dolatlan rendeletek. Szót sem vesztegetünk arra, hogy 
ime, a bukott diákok végig házalják, végig kilincselik 
volt tanáraik felsőbb hatóságait a kir. tankerületi fő-
igazgatótól a kultuszminisztériumig. .Jellemző és szo-
morú helyzet. Inkább-azt tesszük szóvá, hogy mi a ezélja 
a magyar kultuszkormánynak ezzel a vizsgáztató, de 
még a gvorstalpalásnál is gyorsabb rendszerrel ? Csak-
ugyan a.z, amit a tanárkarok egyhangúan panaszolnak: 
le akarja végleg járatni a magyar középiskolákat ? Mert 
ezt, ezúton csakugyan könnyen elérheti! Két hónapnál 
alig több idő alatt VTT. és "VITT. osztályt elvégeztetni 
stb. alig lehet, komoly munka. Szenved miatta a tanár 
is, a tanítvány is. Milyen kínos helyzetekbe kerül a ko-
moly, emberszerető, de esküvel erősített, hivatását is-
becsülő tanár lelkiismerete ? Jobb erről hallgatni. Nem 
más ez, mint az iskolák lejáratása. Ne hibáztassa senki 
azokat a. szabadkai tanárokat, még csak azokat a sze-
gény diákokat se! "De hibáztatjuk a rendeletek értelmi 
szerzőit. Ha már mindenképpen bizonyítványhoz óhaj-
tották juttatni a katona és a besorozott diákokat, nem 
egyszerűbb lett volna, ha miniszteri rendelettel minden 
vizsgának és tanfolyamnak az elengedésével középiskolát 
végzetteknek nyilváníttatnak. Ennél az igazolványnál 
nem sokkal van több értelme a, „hadibizonyítványok"-
nak. í gy megkímélték volna a tanárt is, a diákot is sok 
lelki gyötrelemtől, az iskolákat pedig a nagyon-nagyon 
veszedelmes lejáratástól. 

Magyar vallás. 

Valami Pezenhoffer Antal nevezetű, túlbuzgó „ma-
gyar" megirigyelte a magyar kálvinistáktól a történelmi 
csengésű „magyar vallás" megtisztelő "vevet. Annyira 
megirigyelte, hogy azóta sem nappala, sem éjszakája 
nincsen. Azt Pezenhoffer úron kívül mindenki tudja szé-
les e magyar honban, hogy a magyar vallás nevet nem 
mi adtuk magunknak. Ha így történt volna, nem sokat 

érne. Ezt a nevet a magyarság megtiszteltetésképpen, 
megbecsülése jeléül adta a múltban. És a magyar vallás 
követői mindeddig méltók voltak a szép névre. Nem is 
ötvenkrajczáros név ez, mert nem pénzen vásároltuk, ha-
nem egyében: drága véren, magyar véren, magyar köny-
nyön, magyar honszerelmen, magyar hűségen vészes, 
bajos időkben úgy érdemeltük ki. Pezenhoffer úr még 
fsten tudja hol ,,hoffer"-eskedett akkor. P. úr azonban 
mindezt nem tudja, vagy, ami még rosszabb, nem akarja. 
Jobb ügyhöz méltó buzgalommal a jezsuiták újságjában 
nagyképűen, statisztikai adatokkal agyonspékelt nagy 
„tanulmányt" ír, amelyben leszedi rólunk a keresztvizet, 
akarom mondani, a. szép „magyar vallás" nevet. így 
kezdi: „Aki református lelkészek közt gyakrabban meg-
fordult, annak bizonyára feltűnt az. a dogmaszerű igaz-
ság erejében pózoló kijelentés, liogy ők képviselik a ma-
gyarságot . . . " stb. P. úr, higyje el, nem szoktunk pó-
zolni e dogmaszerű igazsággal! Ahogyan mi túlságosan 
is őszinte és szókimondó magyarok és kálvinisták egy-
általában nem szoktunk semminkkel sem pózolni. Vitat-
kozásba, perbe nem szállunk e titulus felett senkivel. 
Valamikor kaptuk a nemzettől, megszenvedtünk, meg-
szolgáltunk érte, büszkék is vagyunk rá. Akinek fáj , 
ne használja. Nekünk bizony a múltból kevés örökség 
jutott, de azt a keveset is irigy markok tépdesni ipar-
kodnak. Bizony különös. A világháború negyedik évé-

N ben P. úrnak nincs egyéb baja, mint hogy elperelje a 
jussunkat ? Így szolgálja az összetartást, a magyarok 
közös nagy ügyét ? A pártfeletti r. kath. sajtó számára 
így toborozza a szinqiíagyarokat felekezeti különbség 

- nélkül?' 

IRODALOM. 

IJnpi dolgozatok. I r ta Jánosi Zoltán debreczeni ref. 
lelkész. X. kötet. Alkalmi egyházi beszédek. Ara kötve 
10 kor. Debreczen. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhiva-
tala. 8 r. 230 1. — Először is azt emeljük ki, hogy ez 
a könyv, mint egy vállalat folytatólagos kötete, épen 
olyan terjedelemben, nyomását, papírját intve épen 
úgy jelent meg, mint a háború előtt, ami nem csekély 
dolog. Tizenöt beszéde közül egy pár német Geroh és 
Rag az után van készítve, a többi eredeti, Jánosinak azzal 
az erősen kidomborodó egyéniségével, amely minden írá-
sát és beszédét jellemzi. Az átdolgozott beszédekre ezt 
mondja egy jegyzetében: „Alfajában teljes joggal mond-
hatom, hogy idegen szerzők után készített beszédeimben 
is több az eredetiség, mint sok eredeti beszédben és külö-
nösen némely, az idegen szerzők használatát hivalkodva 
kárhoztató és az eredetiséget hivalkodva magasztaló fia-
tal és öreg óriásnak tíz idegen könyvből szerzett tizen-
egyedik könyvében." (69. 1.) Az bizonyos, hogy Jánosi 
originálitása érzésben, gondolkozásban, felfogásban és 
eljárásban egyedül álló és senkivel össze nem hasonlít-
ható. Ezért érdemes beszédeit olvasni és tanulmányozni. 

Baja Mihály költeményei. Lapunk olvasói bizo-
nyára örömmel vesznek tudomást arról, hogy Baja Mi-
hály turkevei lelkésznek a napokban Debreczenben 
Csáthy Ferencz egyetemi könyvkereskedő kiadásában 



verses kötete jelent meg, melynek czíme „Babiloni vizel-
ni ellett'' találóan jellemzi a belső tartalmat is. Megtalál-
juk benne az Amerikában írt hazasíró nótákat, melyek-
hez a különböző tartalmú lírai, háborús és vallásos ver-
sek sorakoznak, mindegyik külön fejezetekben. A 8 és 
fél ív terjedelmű vaskos kötet külsőleg is pompásan ér-
vényesül s a kiadó szolgálatot teljesít vele, midőn a pro-
testáns közönséggel most közelebbről megismerteti ezt 
a melegszívű poétát. A mű ára 6 (ihat) korona s meg-
rendelhető Kókainál Pesten és Gsáthynál Debreczenben. 

Lencz Géza: „Der Aufstand Bocskays und der Wie-
ner Friede". Eine kirchenhistorische Studie mit 20 Ab-
bildungen. Debreczen, 1917. Verlegt bei Hegedűs und 
Sándor. — A mult század negyvenes éveinek elején, 
amikor a szabadabb fejlődésnek gátjai lassankint már 
összeomlottak, Török Pál. a pesti egyháznak akkoriban 
ifjú papja a jövő feladataira irányítván tekintetét, a 
többek között azokról a kötelezettségekről is beszélt, 
amelyekkel a múltnak tartozunk. A „Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lap" első számában (1842) szemlét 
tartva az elvégzendő munka fölött, így szól a többi kö-
zött: „A háromszázados mult még kellően felderítve 
nincsen." Azóta kétségtelen, sok történt, több kiváló tu-
dós a kívánatos világításba helyezte a többi között a 
XYTI. század első éveinek eseményeit is, amelyeknek 
középpontjában Bocskay István és korszakos'alkotása a 
bécsi béke áll. Egész kis könyvtárat töltenek meg az ide-
vonatkozó önálló munkáik, értekezések, tanulmányok. 
Arra, aki ezek után á szóbanforgó kérdéssel óhajt fog-
lalkozni, nagy munka vár; nemcsak az eddig feldolgo-
zott anyagot kell áttanulmányoznia, hanem azt is, amely 
eddig kikerülte a figyelmét, mert minél jobban elhagy-
juk azt a kort, amelynek emlékeit pergamen-okmányok 
őrzik, minél jobban közelítjük meg az újabb századokat, 
a számba veendő anyagnak mennyisége annál nagyobb, 
a részletekre kiterjedő és mégis egyöntetű feldolgozás 
annál'több nehézségbe ütközik, az elmélyülés annál fon-
tosabb. Csak a mindent áttanulmányozó, mérlegelő szor-
galom és ügybuzgóság tud e téren maradandóbb becsű 
eredményt elérni, mely kedvérzettel., tárgy a iránt, rokon-
szenvvel. időben is szívesen hozza meg a maga áldozatát. 
Tdevonatkozólag mondja Schiller: „Wer will, dafi er 
Grofíes sehafft, Yereinige auf den kleinsten Punkt die 
allergröBte Kraf t . " — Szerző a tudósnak érdeklődésével, 
szinte páratlan szorgalommal több mint egy évtizeden 
át gyűjtötte, rendszerezte a bécsi békére és a Bocskai) 
Istvánra vonatkozó anyagot, felkutatta az országos, sőt 
a bécsi levéltáraikat is. A hazai vallási viszonyokat az 
ellenreformáczió koráig röviden vázolván, bemutatja a 
mozgalomnak indító okait, a pápai és az udvari politi-
kának kölcsönös viszonyát. Magyarországra és Erdélyre 
való hatását, feltárja a nagy küzdelmet, melynek hon-
és fajszeretet, merész bátorsággal egyesült bölcs mér-
séklet a mozgatója, miközben kibontakozik a jellegzete-
sen magyar kálvinista állam férfiúnak, Bocskay István-
nak, nemkülönben a nevéhez fűződő kultureseménynek, 
a bécsi békének jelentősége. A nagy apparátussal írott 
mnuka megfelelő világításba helyezi a tényeket. A szerző 
puritán igazelműséggel, nem tekintvén sem jobbra, sem 
balra, megvalósítani igyekszik a szabályt: „cherchons 
le fait, voyons ce qui en resulte" nem állapodik meg a 
felszínen, nem hangoztat jelszavakat, nem jár megtapo-
sott utakon, tekintetünket a mélységekbe irányítja, tiszta 
fogalmakat ad. Mindenütt tények állanak előtérben, ko-
molyan, józanul. Érdeme a szerzőnek, hogy minden ízé-
ben magyar tárgyú könyvét a német olvasóközönség szá-
mára németül írta meg. Sokszor volt már szó arról. 

mennyi félreértésnek, tévedésnek oka az, hogy a külföld 
a magyar és közelebbről a magyar egyházi viszonyok 
felől hiányosan, vagy rosszul van értesülve. Lencz könyve 
igen alkalmas ponton ismerteti meg egyik fázisát annak 
az erőfeszítésnek, mely itt századokon át az államot sza-
bályozó erők egyensúlyáért, tehát az államszervezet 
javért folyt, e ponton a német közönség alkalmat nyer 
arra, hogy a magyarnak két jellemző vonását megis-
merje: elszánt lelkesedését jogainak védelmében és a mél-
tányosságra való hajlandóságát a megegyezésben, pr. 

EGYHÁZ. 

Uj esperes. A vasi közép ev. egyházmegye az el-
hunyt Kund Sámuel helyére Zongor Béla körmendi lel-
készt választotta meg espereséül. 

Lelkészválasztás. A bácskossuth falvai ref. egyház 
Dévai/ Lajos dunaföldvári, a dunaföldvári Hetessy Vik-
tor báeskossuthfalvai lelkészt csere útján, a dunabog-
dányi ref. egyházközség Garaczi Imre vecsési 'h. lelkészt, 
egyhangú meghívással választotta lelkészéül. 

Adományok. A vakok bibliájára Urházy Sándor 
kápolnásnyéki ref. lelkész 10, Neszveibik Katalin 5. 
Homolya Etelka 4, Debreczeni Mária 3, Tóth Sándorné 
3. Monduk Béláné 1.70, Roth Arnoldné 5 K-t küldött. 

A fóti ref. egyházban április 28-án jól sikerült val-
lásos estély volt. amelyen Nagy Ferencz esperes mondott 
megnyitó beszédet, a budapesti ref. theol. akadémia 
énekkara több éneket adott elő, Ballmann Teréz énekelt. 
Gaál István és Teleki Sándor theologusok szavaltak. Az 
estély szép jövedelmet adott az egyházfentartási alapra. 

A békéscsabai ev. egyház kép viselőtestülete szóza-
tot, intézett a bányakerületi hívekhez, amelyben dr. Sze-
berényi Lajos Zs. lelkészt ajánlja püspökül. 

A máramarosi ref. egyházmegye, legutóbbi közgyű-
lésén Peleskey Sándor viski lelkész indítványára ki-
mondotta, hogy belép a Ref. Sajtóegyesületbe és fel-
hívja az összes egyházklzségeket az egyesületbe való be-
lépésre. Bizonyára az összes egyházmegyék és kerületek 
is hasonlóképen cselekesznek. 

Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlése a püs-
pökké választott Nagy Károly helyére nagy lelkesedés-
sel és egyhangú bizalommal dr. Ravasz Lászlót, a theol. 
fakultás tanárát választotta lelkészi főjegyzőjévé. Sze-
retettel gratulálunk'és kívánunk sok áldást az új munka-
körben! 

A kolozsvári ünnepnapok. Emlékezetes, szép ünne-
pélyek voltak f. hó 4—5-én Kolozsváron az egyházkerü-
leti közgyűléssel kapcsolatban. A közgyűlés 4-én d. e. 
9 órakor nyilt meg Nagy Károly püspök imájával, Zeyk 
Dániel főgondnok elnöklete mellett, A közgyűlésről en-
nek tagjai, a kerületek küldöttei (mind a 4 püspök ott 
volt) testületil eg vonultak át a Farkas-ut-ezai templomba, 
a néh. dr. Kenessey Béla püspök emlékére rendezeti 
gyászünnepélyre, amelyen dr. Ravasz László mondott 
remek emlékbeszédet a, I I . Péter 1:12—19 alapján. A 
gyászünnepély végén a Kolozsváron felállítandó leány-
nevelő intézet Kenessey-alapítványára történt; az ala-
pítvány most már, mint örömmel hallottuk, több mint 
25.000 K. D. u. jól sikerült orgona-hangverseny volt a 
leánynevelő intézet javára. Az 5-én d. e. folytatólagosan 
tartott közgyűlésen Péter Károly ker. titkár felolvasta 
az ú j püspök királyi megerősítéséről és eskütételéről 
szóló jelentést, amely után Nagy Károly püspök, az 
egyházkerületi gondnokok, a konventi elnökség, az egy-



házkerületi küldöttek, esperesek és közgyűlési tagok 
kíséretében ment a Farkas-utczai, igazi „székesegyház-
nak" beillő ősrégi templomba, ahol a köz- és karének, 
dr. Baltazár Dezső püspök imája, beszéde, a püspök eskü-
tétele után történt a püspöki felszentelés. Az úrasztala 
mellett térdelő püspökre először dr. Baltazár, majd a 18 
erdélyi esperes mondott áldást kézfeltétellel. Az espe-
resi kar éneke után (...Jövel Szent Lélek") Nagy Károly 
püspök lépett a szószékre és prédikált az Esaias 52.T 
alapján mély meghatottsággal és mondott imát és áldást. 
Istentisztelet után következett a küldöttségeknek a püs-
pöki lakáson megejtett tisztelgése. Elsősorban a konvent 
és a testvérkerületek és ezek iskoláinak küldöttei járul-
tak a püspök elé. Ezeknek nevében gr. Degenfeld József, 
a konventnek elnöke mondott meleg üdvözlő szavakat; 
a kormány képviseletében a kolozsvári főispán, az 0 . K. 
L. E. nevében dr. Baltazár Dezső, az evangélikus testvér-
egyházak nevében Paulik János és Kiss Gusztáv besz-
terczei városi lelkész, az unitáriusok küldöttsége élén 
Ferencz József püspök, az erdélyi egyházkerület nevében 
Zeyk Dániel legidősb főgondnok, a Kálvin-szövetség, az 
If júsági Egyesületek nemzeti bizottsága és az Evangé-
liumi Ker. Diákszövetség nevében együttesen dr. Bernát 
István mondott üdvözletet. Ezután jöttek a kerületi kol-
légiumok, a helyi hatóságok és kulurintézmények kül-
döttei. A püspök mindegyiknek talpraesett, meleg mél-
tánylással fogadott választ adott. A közebéden, amelyen 
mintegy 2'50-en vettek részt, sok szép, lelkes köszöntő 
szó hangzott el. — D. u. volt a templomban a kerületi 
reformáeziói emlékünnepély, amelyen Nagy Károly 
püspök imádkozott és egy szép magánének után (,.Jézus 
a tengeren") dr. Kecskeméthy István mondott a szószék-
ről eszmékben gazdag emlékbeszédet. Egy zeneszám és 
közének („Erős várunk") volt a szép ünnepély befeje-
zője. — A mi kerületünket az ünnepélyeken Petri Elek 
püspök vezetésével, Takács József lelkészi. Benedek 
Sándor világi főjegyző. Nagy Ferencz pesti e. m. espe-
res. dr. Bernát István tanácsbíró. Szövetségünk elnöke 
és B. Pap István képviselte. — Befejezésül nagy elis-
meréssel és köszönettel kell megemlékeznünk arról a ki-
tüntető szívességről, amellyel az új püspök és a kerület 
a küldötteket fogadta, valamint arról a gondos és körül-
tekintő rendezésről, amelynél fogva minden olyan éke-
sen és szép renddel folyt le. 

Sajtó ünnep Nagykőrösön. A Református Sajtóegye-
stilet Nagykőrös városában rendezte első sajtóünnepét, 
mely minden tekintetben fényesen sikerült. Délelőtt a 
templomban ünnepi istentisztelet volt, melyen Haypál 
Benő mondta az előimát, Mihó Ernő zeneiskolai igaz-
gató, a ceglédiek gyönyörű hangú kántora, Stradella 
Himnuszát énekelte szólóban, dr. Kováts István pedig 
prédikált. Este 8 órakor fényes sikerű miivészest volt a 
Városi Szálló színháztermében, mely szorongásig meg-
telt. A polgári leányiskola és a tanítóképző növendékei-
ből alakított nagv vegyeskar két énekszáma nyitotta 
meg az estélyt. Beliczay: Tündérkirály és a hold c. 
svéd balladáját és Marschner : Tavaszi dalát énekelték 
szép összhangzatban Ricsey György tanítóképzőintézeti 
zenetanár vezetésével. Patonay Dezső, a nagykőrösiek 
buzgó lelkésze, az ünnep helyi rendezője, tartott ezután 
emelkedett hangú megnyitó beszédet. Majd Farkas Ilona 
tanítónő Gyóni Géza: „Alexis levele Alexejához" és 
Emőd Tamás „A doktor úr" c. költeményét szavalta el 
drámai erővel és kedves közvetlenséggel. Komáromi 
Kacz Endre neves festőművészünk mutatta be ezután, 
hogy a vonónak épp oly művészi kezelője, mint az 
ecsetnek. Svendsen Romanze-át, Beethoven Menuetto-ját, 

Pugnani Preiudium-át és nehéz Allegro-ját adta elő hege-
dűn kiváló muzsikusunknak, dr. Kováts Lajosnak .zon-
gorakísérete mellett. Haypál Benő elragadó ünnepi 
beszéde váltott ki utánuk nagy lelkesedést a hallgató-
ságból. Szünet után Mihó Ernő gyönyörködtette a kö-
zönséget — Ricsey György zongorakíséretével — Gold-
marck Katzbachi trombitásá-nak és Gunod Faust-jából 
Valentin imájá-nak eléneklésével. Számait meg is kellett 
még toldania másik kettővel. Baja Mihály túrkevei lel-
kész olvasott fel ezután több megkapó verset ..Babiloni 
vizek mellett" címmel most megjelent verses kötetéből. 
Dr. Kováts Lajos zongoraszólója következett ezután, ki 
Chopin Nocturne-jét és Ábrányi Magyar szonátá-ját adta 
elő mély átérzéssel és igazi művészettel. A tanítóképző 
fegyelmezett kara fejezte be a szép estét három magyar 
népdal előadásával. A lelkesedés úgyszólván számról-
számra fokozódott, amit még az a körülmény sem tudott 
ellensúlyozni, hogy közvetlenül a színházi est előtt ér-
kezett a városba 1200 katona, kiket 60 vaggon gabona 
rekvirálására küldtek oda. A nagy lelkesedés biztos 
záloga annak, hogy a sajtóünnepséget követőleg meg-
induló taggyüjtő propaganda eredménye elé is a leg-
szebb reményekkel nézhetünk. Másnap délelőtt dr. Kováts 
István fölkereste a ref. főgimnázium felsőbb osztályú és 
a ref. tanítóképző növendékeit és rövid buzdító beszéd 
keretében a sajtó fontosságát vázolta előttük. Az Egye-
sületnek legközelebbi sajtóünnepélye Szekszárdon lesz, 
Pünkösd másnapján. 

ISKOLA. 
A mezőtúri ref. egyház presbitériuma Kónya Gábor 

lelkész indítványára egyhangúlag kimondotta, hogv ki 
vánatosnak tartja egy ott felállítandó tanítóképző inté-
zet létesítését. 

A pápai ref. főgimnázium nemrég elhunyt kiváló 
tanárának, Borsos Istvánnak emlékére volt hálás tanít-
ványai emlékalapítványt óhajtanak gyűjteni. Az adomá-
nyok Faragó János főgimn. igazgatóhoz küldendők. 

Látogatás. Az Egyetemes Konvent legutóbbi gyű-
lésén legfőbb felügyeleti jogából kifolyólag dr. Baltazár 
Dezső és Nagy Károly püspököket bízta meg azzal, hogv 
a 4 theologiai akadémiát és a debreczeni egyetemmel 
kapcsolatos lelkészképző intézetet meglátogassák. 

EGYESÜLET. 

A „diáknap" május 5-én volt. Az összes budapesti 
templomokban a diákszövetség javára adakoztak. Este 
a Vörösmarty-utezai nagyteremben lefolyt estélyen dr. 
Nagy Sándor lelkész tartott előadást és Halmi János 
s. lelkész bibliamagyarázatot. Ének- és zeneszámok tet-
ték változatossá a jól sikerült estélyt. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
a ..diáknapot" megelőző estén, f. hó 4-én tartotta évi 
ünnepélyét a Yörösmarty-utczai (skót missziói) nagyte-
remben. Közének és Gombos Ferencz imája és a Bet.há-
nií' Egyesület énekkarának éneke után Kayser Margit 
az Evangéliumi Leány diákszövetség és ifj . Yictor János 
a M. E. K. Dsz. munkájáról adott beszámolót. Molnár-
Yargha Gizi zongorajátéka után Vargha Gyuláné, a 
Betháuia Egyesület elnöke és dr. Koezogh András, a 
B. R. K. I. E. elnöke mondtak üdvözlő szavakat. A theol. 
akadémia énekkarának éneke után Deme László titkár 
szólt arról, hogy mit vár a ker. diákmozgalom a magyar 



keresztyénségtől. A szép ünnepélyt Takaró Géza biblia-
magyarázata, imája és közének zárta be. 

A Diákszövetség nagyszabású művészestélyt rende-
zett .-Kecskeméten a városi színházban a „Diákok Háza" 
alapja javára e hó 4-én és. 5-én. Az estély ok szereplői 
voltak: Sebeők Sára és Szemere Árpád operaházi művé-
szek. Némethy Ferencz hegedűművész, továbbá Oorodini 
Margit és Hudeczek Margit zongoraművésznők, akik két-
zongorás számokkal szerepeltek. Az ének- és hegedűszá-
mokat Antony Károly kísérte. A város közönsége fele-
kezeti különbség nélkül vett részt a nagysikerű estélye-
ken, amelyeknek anyagi eredménye is több ezer korona. 
A Diákszövetség czéljait az estélyeken dr. Rényi György 
és Fiers Elek ismertették. 

Statisztika. Az 1917. évben Magyarországon 70.181 
házasságot kötöttek. A múlt évben 59.707, 1914-ben 
136.337, 1913-ban, a háború előtt 172.052 volt a házas 
ságkötések száma. •— Elve született a mult évben. 
271.217; 1916-ban: 292.389; 1914-ben: 648.865. — A 
halálozások száma a mult évben (a háborúban elhuny-
takon kívül) 362.123, 7 éven aluli 111.428. Hazánk la-
kossága a mult évben ismét 90.906 lélekkel fogyott. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Borza Mór hetényi ref. lelkész életének 60-ik, hűsé-
ges szolgálatának 32-ik évében meghalt. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
/.. 1. A a. örömmel üdvözöljük Kálvin szövetségünk t ag ja i 

sorában. Az évi tagsági díj 5 K ; alapító t . d í j 150 K. A tagsági 
dí jak a Szövetség pénz tá rába (IX., Kálvin-tér S.) küldendők. 

PÁLYÁZATOK. 
A kiskunhalasi ref. főgimnázium fenntartó testü-

lete pályázatot hirdet 1. egy matematika-fizikai,- 2. egy 
természetrajz-földrajzi tanszékre. Pályázhatnak refor-
mátus vallású okleveles tanárok vagy tanárjelöltek. Ka-
tonai szolgálatot teljesítők is pályázhatnak. 

A rendes tanár javadalmazása: 2600 korona állami-
lag kiegészített fizetés, 600 korona lakbér, 200 korona 
ötödéves korpótlék, minden gyermek után 400 korona 
államilag kiegészített családi pótlék és a háborús segély. 
A fenntartó testülettől kapott fizetés 10 évi szolgálat 
után 2800, 20 évi után 3200 koronára, a lakbér ugyan-
ezen idő alatt 600, illetve 700 koronára emelkedik. 25 évi 
szolgálat után a lakbér a fizetés 20%-a. 

A más iskolákban töltött rendes tanári évek beszá-
míttatnak. 

Helyettes tanár évi javadalmazása 2000 korona és 
a háborús segély. 

A megválasztott tanárnak kötelessége tárgyait és 
a rokon tárgyakat heti 20 óraszámon belül előadni , és 
egyéb iskolai teendőket, osztályfőnökség, szertárkezelés 
stb. végezni. A heti 20-on felüli órák díjaztatnak. 

Születési kivonattal, képesítést és eddigi szolgálatot 
igazoló bizonyítványokkal felszerelt kérvén vek az igaz-
gató-tanács elnökségéhez f. évi augusztus l-ig adandók 
be. Az állást szeptember elsején kell elfoglalni. 

Pataky Dezső, igazgató. 

A miskolci ref. felső leánjdskola és leánygim-
názium fenntartó-testülete pályázatot hirdet két rendes 

és három helyettes tanári állásra, amelyek u j osztályok 
megnyitása folytán szerveztettek. 

A rendes tanári állásokra pályázhatnak olyan 
protestáns vallású tanárok és tanárje 1 öltek, férfiak és 
nők egyaránt, akiknek a. magyar—-francia, vagy német— 
francia, vagy német-—latin, vagy magyar— némernyelv-
ből van középiskolai tanári oklevelük. A megválasztott 
tanároknak lakáspénze, törzsfizetése korpótléka és há-
borús segélye állami íizetéskiegészitéssel teljesen ugyan-
annyi lesz, mint az egyenlő szolgálati idejű állami 
felső leányiskolái és leánygimnázium rendes tanároké, 
jogos és kötelezett tagjai lesznek a nem állami tanárok 
részére szervezett Országos Tanári Nyugdíjintézetnek. 

A helyettes tanári állásokra pályázhatnak olyan 
protestáns vallású tanárok vagy tanárjelöltek, akiknek 
bármely középiskolai szakcsoportból legalább tanári 
alapvizsgálatuk van. Fizetésük 1600 K és 400 K 
lakáspénz, valamint az állam által folyósított háborús 
segély. Megfelelő működés után a megválasztottak 
állandósításukat remélhetik. 

Nőpályázók az intézettel kapcsolatos internátusban 
is alkalmazást nyernek s lakást és teljes ellátást nyer-
nek, amellett teljes fizetésüket megkapják. 

A kellően felszerelt kérvények május hó 25-ig az 
iskola igazgatóságához küldendők. Az állások aug. hó 
'31-én foglalandók el. 

Miskolc, 1918. ápr. 15. 
A z 'tg rizga tós(\g. 

lindapest elragadó szép hegyvidékére (budapest—visegrád— 
nagymaros—dömösi vonal) és a természeti szépségekben gazdag 
Aldunára, a világhírű Kazán szoros, .Vaskapu (Ada-Kaleh-sziget) 
és II erk ulcsifiirdö gyönyörű tájékára kellemes kirándulások tehe-
tők <i Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási Részvény Tár-
saság gőzösein. 

A KiMuna-ághan (Budapewl—Visegrád—Nagymaros—D8-
mös között) közlekedő gőzösök Budapest -balpar t Eötvös-téríől 
d. e. S óra 30 perczkor, d. u. 12 óra 30 perczkor (utóbbi vegyes-
j á r a t . m á j u s 16-tól 11. és I I I . osztállyá}), továbbá délután 2 óra 
20 perczkor és 5 órakor utóbbi csak júl ius 1—augusztus 31. 
közöt t indulnak (Budapest jobbpar t Pálfíy-Jsérröl 10 perczczél ké-
sőbb) s Szentendre, Pócsmegyer, Leányfalu, Tahi tó t fa lu , Tahi . 
Dunabogdány. Kisoroszi. Visegrád és Nagymaros érintésével Dö-
mösig közlekednek. 

Visszafelé Döntősről reggel 5 óra, délután 12 óra 45 percz-
kor (utóbbi csak jú l ius 1 -augusztus 31. között) , továbbá este 0 
óra 30 perczkor és 7 órakor (május 16-tól vegyes jára t k izárólag 
I I . és ITT. osztállyal) — Nagymarosról és Visegrádról mindenkor 
20, illetve 25 perczczel később — indulnak a ha jók és ér in t ik a 
már fentebb felsorolt ál lomásokat . — A menetd í jak a helyi j á r a t ú 
gőzösökön való u t a z á s r a rendkívül mérsékeltek. 

A főváros közelében nyaralók előnyére igen mérsékelt á rú 
jegyfüzetek is ada tnak ki. Az á l lamhivata lnokok részére szolgáló 
jegyfüzetek ára különösen mérsékelt . Csoportos iskolai k i rándulók 
köznapokon 50%-os menetdí jkekdvezményben részesülnek. 

Az aldunai vonalon a világhírű Kazánszoroson át —- (mely 
Euró púnál; egyik legnagyszerübl>, legfenségesebb vvziútja) — a 
modern kényelemmel berendezett szalongőzös (Zimonyból, illetve 
Háziasról Orsóra felé minden vasárnap, lcedd és pénteken Orsó-
vá ról liáziás illetve Zimony felé pedig minden hétfő, csütörtök 
és szómba Ion) közlekedik. Zimonyig, Báziásig, vagy Orsováig 
előt te való napon vasút ta l tö r tén ik az utazás. (A zemum—orsovai 
vonalon a háború alatt, a cs. és k i r . központi száll í tási vezetőség 
t a r t j a fenn a személyjáratot . ) . 

A Magyar Ki rá ly i Folyam- és Tengerhajózási R.-T t a r t j a 
fenn továbbá a budapesti helyi h a j ó jára tokat . —< ideiglenesen 
Vigad6-tér—Szt.-MargitszigH—Óbuda közöt t — továbbá a buda-
pesti átkelési j á ra toka t , va lamin t naponként i h a j ó j á r a t o t Buda-
fok- Ercsi—Szigetül falu között . 

iskolák csoportos tanulmányi kirándulásoknál hétköznapo-
kon, 50% utazási kedvezményben részesülnek. 

Menetrendkönyvecskék, továbbá a „ D u n a " c. hajózási ka-
lauz a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási /?észvény-Tár-
saság Igazgatóságánál dí jmentesen kapha tók . 



B U D A P E S T 
VIII. N A P - U T C A 13. 
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TELEFON : József 3 

Ellenség a front mögött 
É p i t ö e r e j ű e r k ö l c s i o l v a s m á n y k a t o n á k s z á m á r a . A Kálv in-
S z ö v e t s é g k i a d v á n y a . Ára 30 f i l l . M e g r e n d e l h e t ő a K á l v i n -

S z ö v e t s é g t i t k á r s á g á n á l ( I X , R á d a y - u . 28.) 

CSUHA ANPRÁS K i 
BUDAPEST, IX, RÁDAY-UTCA 43. SZ. 1 , 4. 
tJután^os áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

Ajánlható uj könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. (1917) Ára 4 K 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhányán épült fel ez a 

10 beszéd, í 11. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. Függelékül 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ara K 3.40 
Lic. Rácz Kálmán: Miért is vagyok én kéresztyén? Ára K G.— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. 

Ara í< 12. — 

M o s t j e l e n t m e g : 
F. Varga Lajos : Imádságok, bibliaolvasással egybekötött hét-

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet. Ara fűzve K 8.— 
kötve K 12.— 

A. II. kötet néhány hét múlva jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

Walther Vilmos: Luther jelleme. Fordította ifj. Viktor János 
Ára K 8.— 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

P o r t ó r a a b o l t i á r 1 0 ° / 0 - á t k é r j ü k . 

Kaphatók: 

Scholtz Testvérek t X S r 
Budapest, IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

[Most jelent meg! 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • IMÁDSÁGOK 1 
• • • • 
• • Biblíaolvassással egybe- : 
• • • • • • kötött hétköznapi reggeli • 
» • • • • • • • 

:: istentiszteletekre. :: : 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • 

I R T A : í 

F. VARGA LAJOS j 
• • 
• • 
• • nagyrábeí református leikész ; 

• 
• • • • • • • • I. kötet ára fűzve 8 kor. : 
• • • • 
• • kötve 12 kor. • 
• • • • • • • • A ll- ik kötet 3 — 4 hét múlva j 
• • • • • • jelenik meg, ára ugyanannyi lesz, : 
• K a p h a t ó • 
• • 
• • 

P o r t ó r a 1 k o r o n a k ü l d e n d ő ! i K a p h a t ó 
• 
• 

\ Hegedűs BS Sándor k i a d ó h i v a t a l á b a n 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet. f 

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, :: 
Bpest, IX*, Közraktár-u* 34* 

(Saját székházában.) 

A „ H A N G Y A " k ö t e l é k é b e e z i d ő s z e r i n t 
t ö b b m i n t 1 7 0 0 s z ö v e t k e z e t t a r t o z i k , m e -
l y e k é v i á r u f o r g a l m a m e g h a l a d j a a z é v i 

8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 k o r o n á t . 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

ez ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a Javított Rákóczi-tárogató feltalálója 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánl ja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

GAZDÁK 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 , IX . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré~ 
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az iizleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képvisejők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és lelvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120-— K 
9.349,072-71 K 

11.826,880-92 K 

23.727,673 63 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 22.800,000'— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . . . . 10.490,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiűze-

tett életkárokban több mint . . . . 1.278,000'— K 
Biztosított érték tűzben 1917. évben több 

mint 1500.000,000 — K 
Biztosított érték jégben 1917. évben több 

mint 110.000,000 - K 
Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000-— K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-
ménye a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s Közp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

w Könyvújdonságok! 
Tavaszi Sándor dr.: 

Az emberiség életének filozofiája K 
Az ismeretelmélet és a megis-

merés psj'chologiája . . . . K 
Schleiermacher filozofiája . . . . K 

Csopják Attila: 
Mi a lélek ? (Bibliai és tudomá-

nyos alapon) I< 
Szeberényi L. Zs. dr.: 

Mózes vagy Jézus? K 
\?eres István dr.: 

A neveléstudományok múltja és 
jelene . K 

Annié Bosani: 

1 . 5 0 

4 . — 

.80 

. 5 0 

6.-

3.-

- . 5 0 

Világunk . átalakúlása K 
Rabindranath Tagors: 

Az én problémája K 
F. Varga Lajos: 

Imádságok (Bibliaolvasással egy-
bekötött hétköznapi reggeli 
istentiszteletekre) I. kötet 
fűzve 1\ 8 . — k ö t v e . . . . K 12.— 

Kókai Lajosná l 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

^ < 3 4 
f M M M M I t a 

I f j ú s é i g r i k ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. T á r s a s á g két l egújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ara kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 

NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel . K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot, íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. Irta 

Sántha Károly. Ara vászonkütésben K 0.— 
Bérmentes küldéssel K 6,50 

A BIBLIA NÖI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 

NŐI JELLFMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . . K 
Bérmentes küldéssel K 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben . . K 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megrende lhe tők ; M e g j e l e n t e d d i g 46 kötet . 

Hornyánszki Viktor 
könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 

3.— 
3.30 

.80 



PROTESTÁNS 

KOLAILAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-u tcza 28., a hová a kéziratok, 
előtizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN SZÖVETSÉG. 

Felelős szerkesztő: 
BÍLKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak : 
M a r j a y Károly, Muraközy Gyula, P a t a y Pál dr. ; 

Sebes tyén J e n ő dr . és Veres Jenő . 

Előfizetési ára : 
Egész évre : 24 kor., félévre : 12 ker. , 

negyedévre : 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fi l lér. 

TARTALOM. I. czikk : Dr. Szőts Farkas, p. — II. ezikk: Pünkösd ünnepén. Marjay Károly. — III. ozikk: Adósegély 
és lelkészi javadalom. Tisza István. — IV. czikk: Válasz. Tisza István. — Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — 

Pályázat. — Hirdetések. 

DR S Z Ő T S F A R K A S 
Most a temetés, a 

fá jda lmas búcsúvétel 
u tán írom e néhány 
sornyi méltatást . Ér-
zem, hogy ezzel csak 
előzetes, futólagos 
munkát végezhetek, 
nem méltót ahhoz az 
élethez, amely olyan 
gazdag volt küzdelmes 
munkában, sikerekben 
és áldásokban s amely-
nek története jelentő-
ségénél fogva tu la j -
donképen egy darabja 
egyházi és iskolai éle-
tünk u jabbkor i histó-
r iá jának . 

Most csak egy 
czipruság a frissen han-
tolt s irra és vázlatos 
ra jz arról a nemes 
ügyek szolgálatában 
eltöltött életről, amely 
a mult vasárnapon, a 
a ha jna l hasadásával 
vett olyan meglepően 
gyors befejezést. Mi, 
akik közelében voltunk 
az év eleje óta lá t tuk 
erői hanyat lásá t . De 

1851—1918. 
csakmuló ba j r a gondol-
tunk. Hi t tük , hogy a 
tavasz napfénye és 
kedves rózsáinak i l lata 
üdülést, gyógyulás t 
hoz a gyötrődő test-
nek és léleknek. De 
nem így történt . 
Emésztő kór fosztogat-
ta gyors iramban a 
nemrég még oly ru-
galmas test és ener-
gikus lakójának erőit 
a végső összeroppa-
násig. 

Szőts Fa rkas a 
Marosvásárhely mel-
letti Jeddből indult el 
a nehéz, küzdelmes, de 
mindig előre, felfelé 
vezető útra . Az ottani 
paróchiában, régi Áro-
ni-családból született , 
mint 10 testvér között 
— 7 f iu, 3 leány — 
a legidősebb. A t y j a : 
Szőts Lajos, a n y j a : • 
Végh Róza volt. Éles 
eszét gyors ítélőképes-
ségét, mohó munkavá-
gyá t és készségét kora 



özvegységre jutot t anyjától , attól az istenes, munkás 
papnétól nyerte örökségül, akinek a hálás fiu egyik 
koszoruíüzetben olyan szép, tanulságos emléket emelt. 

A megboldogult kor- és eleitől kezdve tanuló-társa 
volt püspökünknek. Együ t t tanultak a marosvásárhelyi 
kollégiumban és jöttek onnan a pesti theologiára 1870-
ben. 16-an szubseribáltak akkor. Még 7-en élnek annak 
az évfolyamnak hallgatói közül, amely sokáig szinte le-
gendás hírű volt sok jeles tanulója folytán. Az egymás-
sal nemesen vetélkedők közül többen jutottak vezető ál-
lásokba, mint Takács .József czeglédi lelkész, kerületünk 
^jegyzője, Tóth Sándor bácsfeketehegyi lelkész és az 
alsó-baranya—bács-szlavóniai egyházmegye esperese. 

Szőts Farkas még évtizedeken át együtt haladt a 
mi szeretett püspökünkkel. Együ t t mentek Marburgba, 
onnan Utrechtbe. A nagy emberismerő és értékelő Tö-
rök Pál mindkettőt az általa alapított pesti theologia 
tanáraiul szemelte ki és foglalta le jó előre. Ballagi Mór, 
aki az ó-szövetségi tudományokat és a rendszeres theo-
logiát adta elő, nyugalomba készült. Tanszékét ketté vá-
lasztották és a theol. választmány Petri Eleket már 
1876-ban az ó-szövetségi és Szőts Farkast, aki közben 
egy évig Lónyay Menyhért házánál volt nevelő, 1877-
ben a rendszeres theologiai tanszékre állította helyettes 
tanárul. 

1877-ben választotta meg a kerületi közgyűlés 
mindkettőjüket, Farkas József és Kovács Albert mellé. 

Pesten akkor is élénk, mozgalmas egyháztársadalmi 
és irodalmi élet volt. A kálvinista családok jóformán 
mind ismerték egymást, összetartottak, érintkeztek egy-
mással; a nagy püspök, Török Pál, a kálvin-téri paróchia 
volt a hatalmas összekötő kapocs, az akkori még patriár-
ehális viszonyok között. Ami pedig az irodalmi életet 
illeti, a Prot. Egyházi és Iskolai Lap akkor még jófor-
mán igazi „egyetemes" újság volt; ebben ós a Kovács 
Albert szerkesztette Egyházi Reform-ban folytak le az 
első egyetemes zsinatot és az ú j érát előkészítő csaták. 

Szőts Farkas eleitől kezdve résztvett az akkori egy-
házi és irodalmi mozgalmakban, különösen pedig azok-
ban, amelyek a nyolezvanas évek elején indultak meg 
külföldi behatások folytán. Ö is ott volt azon- úttörő 
munkások között, akik a megújulás, a pezsdüiőbb élet 
korszakát inaugurálták a mindinkább növekvő budapesti 
egyház körében. Ott volt a tanácsban ülők, az irányító, 
kezdeményező munkát végzők között mindenütt, valahol 
az egyházi élet reneszánszát előmozdító ú j alkotásokról 
volt szó. Lapunknak tanári szolgálatának kezdete óta 
munkatársa, majd 1889-től 1904-ig felelős szerkesztője 
és tulajdonosa volt. Végig lapozva az általa szerkesztett 
évfolyamokat, látjuk, hogy mily lelkes harczosa volt a 
megboldogult és az általa toborzott i f jú gárda az ébredő 
és ébresztgető, újabb meg újabb munkákat termelő bei-
missziói mozgalomnak, amelynek mindvégig oly hűséges 
védelmezője és barát ja maradt. 

Sokoldalú munkásságának egyik fontos részlete volt 
az, amelyet a Magyar Prot. Irodalmi Társaság szolgá-

latában Kenessey Béla távozásával mint titkár és mint 
a Protestáns Szemle szerkesztője töltött (1896—1913). 
Az ő titkári működésének első éveiben volt a Társaság-
aranykora. 0 rendezte azokat a nagysikerű, egyház-
társadalmi eseményszámba menő vándorgyűléseket, azo-
kat a felejthetetlen szép, talán már soha vissza nem térő 
ünnepnapokat, amelyekre még most is oly kellemesen 
emlékszünk. 

Külön fejezetet érdemel a feljegyzés arról a nemes 
munkáról, amelyet hosszú éveken át, mint a Protestáns 
Árvaegylet egyik legbuzgóbb választmányi tagja, isko 
lai bizottságának elnöke oly nagy szeretettel teljesített. 
Eveken át ott volt, mint mindig örömmel és hálával üd-
vözölt, pontos elnök az árvagyermekek vizsgáján. 

E vázlat során csak röviden mutathatok reá arra, 
hogy az egyház is sok téren vette igénybe az ő nagy 
képességeit és munkabírását. 1901 óta volt tanácsbírája 
kerületünknek, több évtizeden át volt presbitere buda-
pesti egyházunknak, igazgató-tanácsosa volt főgimná-
ziumunknak, Baár-Madas intézetünknek, amelynek 
rendtartási szabályzatát is ő készítette. Ott volt azoknak 
tanácsában, akik a mi nagy reményekre jogosító kecske-
méti leány-árvaházunk és nevelő-intézetünknek alapozó 
munkáit végezték. 

És végül életének egyik legmaradandóbb hatású, 
áldásos munkája az volt, amelyet mint az 1912-ben lé-
tesült Ráday-utczai főiskolai internátus felügyelője tel-
jesített (j éven át, nejével, az ő mindvégig hűséges munka-
társával. Egyházkerületünk e drága, féltett alkotásának 
gondozása körül végzett odaadó szolgálata méltó koro-
nája volt mindannak, amire őt az IJr méltatta. A kezdet, 
a megindulás és azután á háborús évek nagy nehézségei 
daczára a mi főiskolai internátusunk minta-intézetté, 
igazi otthonná izmosult a gondos, szeretetteljes vezetés 
mellett. A Ráday-utczai ház mint a jó rendnek, ékesség-
nek, megelégedésnek hajléka száll át azoknak kezére, 
akik az úttörők és mutatók nyomába lépnek. 

Volt része elismerésben, kitüntetésben. 30 éves ta-
nári szolgálatának jubileuma alkalmával a vaskorona-
rend I I I . oszt. lovagja lett, a mult évben pedig Őfelsége 
az udvari tanácsosi méltósággal tüntette ki mindnyá-
junk örömére. De a királyi kitüntetés mellett jóleső ju-
talom volt rá nézve az, hogy mostani és volt hálás tanít-
ványai ós tisztelői 40 éves tanári jubileuma alkalmából 
több mint 6000 K-t adakoztak az ő és nejének nevét 
hordozó alapítványra, amely egy szegény theologus i f jú 
internátusi költségeinek fedezésére fog szolgálni. Azt 
hiszem, hogy még sokan küldenek majd a tisztelet és 
hálás elismerés jeléül ennek az alapítványnak gyarapí-
tására ,,egy-egy szál virágot". 

* 

A theologia dísztermében volt a koszorúkkal borí-
tott ravatal. Onnan temettük enyhe, könnyező, szép ta-
vaszi napon. A temetésre a halálos ágyon is vágyva, várt 
fiai közül csak az idősb érkezett meg a német főhadi-



szállásról, az if jabbik az olasz harcztérről csak utána 
jött meg. A nagy terem zsúfolásig megtelt nagy részt-
vevő közönséggel. Csali hiányosan sorolhatjuk fel a meg-
jelenteket. Ott voltak: főgondnokunk, a kultuszminisz-
térium képviseletében dr. Neményi államtitkár, az egye-
tem részéről dr. Hegedűs István, Takács József főjegyző, 
Tóth Sándor, Kiss Zsigmond, Nagy Ferencz esperesek, 
a helybeli lelkészek, a közeli lelkészek közül többen, a 
budapesti presbitérium tagjai közül számosan dr. Ko-
vácsy Sándor főgondnok, Kósa Zsigmond gondnok veze-
tésével; a testvér főiskolák képviselői: dr. Kecskeméthy 
István, dr. Révész Imre Kolozsvárról, Erdős Károly 
Debreczenből, Rohoska József Sárospatakról, dr. Antal 
Géza Pápáról. A testvér ev. egyház és főiskolák kép-
viseletében; Kapi Béla dunántúli püspök. Kaezián Já-
nos budapesti esperes, dr. Raffay Sándor lelkész, dr. 
Kovács Sándor pozsonyi, dr. Obál Béla eperjesi theol. 
tanárok; a budapesti ref. főgimnázium, a Baár-Madas 
intézet tanárai testületileg, a Prot. Arvaegylet, a Ló-
rántffy Zsuzsán na-egylet választmányi tagjai, a többi 
bel missziói egyesületek képviselői, az árvaház növendé-
kei Broeskó Lajos igazgató vezetésével stb. stb. 

A theol, i f júság énekkarának éneke után, melyet 
Arokháty Béla vezetett, Petri Elek püspök mondott 
imát és B. Pap István taná.r olvasta fel a Róm. XIY. 
7—9. verseit és szólt az elhunytnak nagy szolgálatairól, 
amelyek a gyász és fájdalom mellett Isten iránti hálára 
és megnyugvásra indítanak és az Urnák, nagy ügyeknek 
szentelt életre buzdítanak. Ezután Csekey Sándor sze-
nior mondott a főiskolai internátus lakóinak nevében 
szép, hálás szeretettel áthatott búcsúszavakat. Az ének-
kar éneke után indult a szomorú menet a kerepesi teme-
tőbe, ahol a székesfőváros által felajánlott sír mellett 
dr. Pruzsinszky Pál igazgató búcsúzott az elhunyttól 
a szeretet és elismerés szavaival. A „Nincs már szivem 
félelmére" győzelmi éneke mellett ejtettünk egy-egy 
marék földet a porrészeket gyorsan elnyelő sírba és 
mondottunk áldást kedves halottunk haló poraira, p. 

Pünkösd ünnepén. 
Beteljesedett, amit a búcsúzás izgalmas perczeiben 

igért kedves tanítványainak az égbeszálló Mester. Yet-
tek erőt, minekutánna a szent Lélek eljött reájok. Tíz 
csodálatos nap telt el ama felejthetetlen jelenet óta, ami-
kor ámuló szemmel látták felemeltetni az Tstenfiát, míg 
csak a felhő el nem fogá, ragyogó selyem palástjába bele 
nem takará ama Szentet. Ez a tíz nap: a várakozásnak, 
az élő reménykedésnek, a lélekvárásnak, a szent, komoly 
készületnek ideje volt. Ismételve olvassuk a tudósítást: 
mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az 
imádkozásban és könyörgésben . . . , mindnyájan egy 
akarattal együtt valának . . . és megtelének mindnyájan 
szent Lélekkel . . . És minekutánna erőt vettek, lettek 
tanúi a megfeszített, de feltámadott s dicsőséggel meny-
beszállott Idvezítőnek. 

Piros pünkösd napja újra ránk köszöntött. Hajdan 
magyaroknak kiváltképpen kedves ünnepnapja. Ekkor 
nyíló kedves virágát pünkösdi rózsának, a legszebb leá-
nyát pünkösdi királynőnek nevezte el. Ah, hova tűnte-
tek áldott, boldog idők?! Ma a pünkösdi rózsa színe is 
a kiömlő tengernyi magyar vér bíborát jut.ta/tja eszünkbe. 
Ma a pünkösd királynői szomorúságban, égő könnyek-
ben, pártában hervadnak el . . . De talán az emberfeletti 
próbák megkomolyították a népünket? Talán az egyp-
tomi tízcsapást is megszégyenítő „ostorozások" önvizs-
gálatra indítottak bennünket? 

Keressük a jeleket. Milyen kevesen kísértük fel a 
Mestert a mennybe vivő magasságokra. Áldozó csütörtö-
kön is lent maradtunk az élet vásárjában, zajában, tüle-
kedéseiben. Fehér ruhás angyaloknak nem kellett ben-
nünket, égbe nem nézőket, a leszállásra figyelmeztetni. 
Egy szívvel-lélekkel mi magyarok nem az imádkozásban 
és könyörgésben valánk foglalatosak, hanem az élet örö-
meinek, a pénznek, a haszonnak, a véres aranynak haj-
szolásában. A magasabb, az égi dolgok, a lélek javai 
iránt valami rettenetes közöny ülte meg népünk szívét. 
Ahelyett, hogy egy akarattal mindnyájan együtt lettünk 
volna a közös bajban, az élet-halál veszedelemben, együtt 
siettünk volna, mint édes testvérek az atyai házba: irtó-
zatos párt-tusákat vívtunk, egymást bántottuk, gyanú-
sítottuk, marczangoltuk . . . Vak vezéreink elöljárók a 
rosszban. Népünk szétszagagtva . . . sok-sok becsület 
megtépázva . . . J a j , ne csodálkozzunk, épen az maradt el, 
aki a pünkösdöt ünneppé tette: lélek, az erő, a bizonyság-
tévőket támasztó szent Lélek. Micsoda, szomorú pünkösd 
ez! Kétszeresen, sokszorosan szomorú! Pünkösdöt ki is 
tudna igazán ünnepelni a lélek, az erő nélkül? Sokan azt 
sem tudják, mi a szent Lélek . . . Sokan, ha akarnák is, 
nem tudják, hol, kinél, hogyan keressék, kérjék. Te sze-
gény, sokat szenvedett, árva, testvértelen magyar nép, 
de sajnállak! Méltó vagy, hogy megsirassalak. Ki tudna 
rád, te reád haragudni, sok bűnöd, rettenetes megtéve-
lyedéseid ellenére is? Hiszen te nem tudod, mit cselek-
szel, hogy önkezeddel szegényíted, nyomorítod meg ten-
magad. Mióta vezetnek a bűneid miatt hályogos szemű, 
vak vezérek?! Panaszkodol, hogy véreznek, felújulnak 
a régi sebek? Hiszen te önkezeddel téped föl a.z áldott, 
gyógyító kötéseket . . . Régen nem akarsz te már iga-
zán, gyökeresen, végleg meggyógyulni. 

Ha volna valaki, aki megfogná remegő kezed és jó 
irányba vezetne, de boldog, szép, tiszta, igaz és nagy 
tudnál te még lenni. Ha azok a kettős tüzes nyelvek, a 
pünkösdi lélek lángjai megtalálnák a szívedbe vezető 
útat: milyen csodák történnének veled, benned, körülöt-
ted . . . Sok nemes, nagy, szép tulajdonságod, elfelejtett 
erényed hogy napvilágra jönne . . . Mennyi lezárt imád-
ság ostromolná a nagy Eget . . . 

Ti, akik szeretitek vétkeiben is ezt a népet, nemze-
tet, siessetek, még nem késő! Adjatok, készítsetek a szá-
mára pünkösdöt! Adjatok neki lelket, újat , hogy az vi-
gyen minden magyar szívbe hitet, élőt; erőt, valóságost; 



hadd találja meg már azt az egy akaratot. Nem látjátok, 
hogy' várja, epedve, szomjasan, véresen, könnyezve, de 
várja a pünkösdöt — a magyarok pünkösdjét . . . Nagy 
múltú magyar református Sión, magyarok szebb, dicső-
ségesebb jövendőjének várományosa, értsd meg, ez a te 
kiváltságos, felülről nyert, gyönyörű hivatásod, nagy 
küldetésed, hogy élő hiteddel, imádságaiddal, egy aka-
ratoddal te készítsd el, te hívd elő, te virraszd ki a ma-
gyarok örömtől és élettől, megújulástól piros pünkösdjét. 

Marjay Károly. 

Adósegély és lelkészí javadalom* 
Fenti címmel a „Protestáns Egyházi és Iskolai 

Lap" április 21,-i számában megjelent oikkre annak szer-
zője volt szíves felhívni figyelmemet. Hálára kötelez e 
szíves előzékenység, mert alkalmat nyúj t arra, hogy re-
formált közvéleményünk előtt megteh essem annak né-
mely részére felvilágosító megjegyzéseimet. 

Mindenekelőtt egy dolgot szeretnék tisztába hozni. 
Abban, hogy a jelenlegi háborús drágaság végte-

lenül súlyos helyzetbe sodorta lelkészeinket s hogy ezen 
a helyzeten úgy a mai bajokat leküzdő ideiglenes, mint 
a jövőt állandóan biztosító végleges rendszabályokkal 
segítenünk kell — nincsen nézeteltérés közöttünk. Bár-
miként magyarázza valaki egyházi törvényünk idevágó 
rendelkezéseit s azoknak a kérdés jogi oldalára való ki-
hatását, a bajt senki nem tagadhatja s annak orvoslására 
mindenkinek segédkezet kell nyújtania. A kérdés csak 
az, hogy a segítség olyan módon történjék, amely a tör-
vénnyel ellentétben nem áll és számos egyházunk bei-
békéjét fedúlással nem fenyegeti. 

Ebből a szempontból mindenekelőtt azt kell meg-
állapítanunk. hogy egyházi törvényünk az adócsökkenési. 
segélyt sehol 10 évi ciklushoz nem kötötte. Az adózási 
törvény 14. §-ának abba az intézkedésébe, hogy az egy-
szer megállapított segélyt tíz éven belül csak az egy-
házközség saját jövedelmeinek csökkenése címén lehet 
felemelni, ilyen értelmet annyival kevésbbé lehet bele-
magyarázni, mivel az a törvény egyéb rendelkezéseivel 
világos ellentétben állana. Hiszen az adócsökkentési se-
gélyre vonatkozó összes többi rendelkezések nyilvánva-
lóan nem időhöz kötött, hanem állandó természetűek és 
a jogszabály állandó voltára mutat éppen a díjlevelekre 
vonatkozó rendelkezés is. A 13. §. — azonosan a kétség-
telenül nem tíz éves ciklushoz kötött 11. §-ho>z — a díj-
levelek „átalakítását" rendeli el, amennyiben ez a díj-
leveleknek az adózási rendszerrel való összhangba hoza-
talára szükséges. Szükséges pedig ez az ösíszhangba-
hozatal mindazokra a díjlevelekre nézve, amelyek a régi 
termény adózási rendszerrel összhangban, a belhivatalno-
kok járandóságait is tetemes részben a hívek által szol-
gáltatott terményekben állapították meg. Ha most az 
adócsökkentési segély igénybe vétele folytán a hívek tér-
in cnyadóját a törvényben körülírt és kizárólag pénz-

szplgáltatásból álló normál adókulcs váltotta fel, a meg-
zavart összhangot csakis a díjlevélnek pénzre „átalakí-
tása" állíthatta újból helyre. Mert, hiszen világos, hogy 
teljesen bizonytalanná tesszük az egyházközségek anya-
gi helyzetét és minduntalan! megzavartatás veszélyének 
tesszük ki azok pénzügyi egyensúlyát és az egyház bel-
békéjét — ha a belhivatalnokok fizetése nem a hívek 
adóterhóvel azonos szolgáltatásokból áll. Terményt kell 
a belhivatalnok oknak adni, ha a hívek terményben adóz-
nak, viszont pénzre kell átváltoztatni, a belhivatalnokok 
fizetésének illető részét is, ha a hívek terményadója 
pénzadóra változik át. Már pedig ez az átváltozás tör-
ténik az adócsökkentéssel kapcsolatos normál adókulcs 
elfogadása által. 

Feltétlenül szükséges volt tehát, hogy a törvény 
13. §-a a díjlevél „átalakítását" rendelje el. 

Ezt az átalakítást egyáltalán nem szabad összeté-
veszteni azzal az intézkedéssel, ha valamely egyházköz-
ségben a lelkész és a hívek abban egyeznek meg, hogy 
a terményszolgáltatásokat pénzben fogják teljesíteni és 
a termény helyett adandó pénzértékre vonatkozólag bi-
zonyos időre megállapodást létesítenek. Ebben az esetben 
ugyanis úgy az adózási, mint a fizetési alap változat-
lanul a. termény-szolgáltatás marad és csakis arra a meg-
.váltási kulcsra készül megállapodás, amellyel ezt a szol-
gáltatást pénzben leróni lehessen. 

A törvény nem ezt cselekszi, amidőn a normál adó-
kulcsban a pénzadózást hozza be s a díjlevelekre vonat-
kozólag is ^nem ezt, hanem ezek „átalakítását" rendeli 
el. Az előbbi esetben változatlanul marad a díjlevél, 
csak az abban körülírt szolgáltatás leróvási módja mó-
dosul: ez utóbbiban maga a, szolgáltatás változik meg s 
ami addig terménybeli tartozás volt, a terményárak hul-
lámzásától merőben független pénzértékben nyer kifeje-
zést. és amilyen természetes, hogy az előző rendszabályt, 
t. ii. a változatlanul fenntartott termény járandóság 
pénzértékének megszabását csak bizonyos időre lehetett 
engedélyezni, épen olyan világos, hogy magának a já-
randóságnak átváltoztatása csakis állandó jellegű lehet. 

Ez t kellett a I I I . te.-nek elrendelnie.: ezt kellett 
volna a 13. §. imperativ rendelkezéséhez képest, az adó-
zási segély igénybe vételével egyidejűleg mindazoknak 
az egyházközségeknek megcsinálniok. amelyek díjleve-
lei terményre és nem pénzre szólottak. 

Fájdalom, a törvénynek ez a rendelkezése az egy-
házak igen jelentékeny részében papiroson maradt. Az 
adócsökkentési segélyt megállapító konventnek nem ál-
lott módjában, hogy annak érvényt szerezzen, mert hi-
szen a konvent hatásköre a díjlevelek átalakítására nem 
terjed ki. Kénytelen volt a konvent arra az álláspontra 
helyezkedni, hogy az adócsökkentési akció során hozott 
konventi határozatok a régi díjlevelet hatályától meg 
nem fosztják: hatáskörét lépte volna túl, ha a díjleve-
lekbe beleavatkozott volna. Mindazonáltal magában a 
most gyakran emlegetett 1909. évi 67. sz. konventi hatá-
rozatban is világosan rámutatott a konvent, hogy a kér-



dós törvényes rendezése csakis a díjlevél „átalakítása" 
lehet. 

Miután azonban ez talán a legtöbb helyen mind a 
mai napig nem történt meg, számos egyházunk abba a 
szerencsétlen helyzetbe jutott, hogy olyan díjlevele van, 
amelyik a törvény imperativ rendelkezésével merőben 
ellenkezik, formailag azonban fennáll, mert a díjlevelek 
megváltoztatására vonatkozó szabályszerű eljárás során 
ái nem alakíttatott. A dolog anyagi konzekveneziája pe-
dig az. hogy a régi díjlevelekben előírt termény-tartozá-
sok megváltására, az úgynevezett konventi értékelés alap-
ján megállapított pénzösszeg a mai viszonyok mellett 
merőben elégtelen; a régi díjlevelekben megállapított 
termény-szolgáltatások vagy azok mai folyó árának ki-
szolgáltatása ellenben elviselhetetlen terhet róna a hí-
vekre s a lelkész illetményeit nem egy helyen államtit-
kári vagy miniszteri fizetés magasságára emelné fel, — 
úgy, hogy, ha gazdasági vonatkozásaiban nézzük a dol-
got, világos, hogy az egyik álláspont végső konzekven-
c iá inak alkalmazása éppen olyan sérelmes volna a lel-
készre, amilyen sérelmes volna a másik állásponté a hí-
vekre nézve; míg jogi szempontból nézve, hasonlóan azt 
mondhatjuk, hogy az egyik jogi szempont a TTT. fez. 
13. §-á,nak imperativ rendelkezéseibe, a másik pedig a 
formailag még ma is érvényes díjlevelekbe ütközik. 

Világos tehát, hogy úgy a gazdasági, mint a jogi 
szempont a méltányos megegyezés útjára utal bennün-
ket.' Lelkészeinknek meg kell adnunk azt az illetmény-
javílást, amelyre a mostani rettentő háborús drágaság 
alatt s minden valószínűség szerint — ha kisebb mér-
tékben is — a háborút követő időszaknak eltolódott gaz-
dasági viszonyai között is szükségök lesz. Ezt a segélyt 
nyújtania kell egyfelől az államnak, s az állam által 
rendelkezésükre bocsátott forrásokból az egyetemes egy-
háznak. másfelől a híveknek is. mert hiszen kétségtelen, 
hogy a pénz vásárlási képességének eltolódása a pénzben 
kifejezett egyházi adózás terhét lényegesen könnyítette 
s? a hívek a mai viszonyok között magasabb egyházi adó 
elviselésére képesek. 

A kérdés végleges rendezése csak az ú j egyházi tör-
vényben a zsinati tárgyalások során remélhető, "fis nem 
is baj, hogy telik belé egy pár esztendő, mert hiszen a 
végleges, rendezéshez célszerűen csak akkor foghalunk, 
amidőn helyesebben ítélhetiük meg a háború utáni gaz-
dasági viszonyokat, mint jelenleg. 

A jelen sürgős feladata az ideiglenes orvoslásban 
rejlik. Ebben a tekintetben tett az álfám lépéseket a —-
fájdalom — nagyon is késedelmesen kiutalványozott csa-
ládi segélyek és egyéb kisebb hadisegélvezés terén. "De 
tenniök kell a híveknek is. "fis minden jel arra mutat, 
hogy erre meg is van "bennők a hajlandóság. A sikerhez 
csak az szükséges, hogy lelkészkarunk is a megértő meg-
egyezés és kölcsönös méltányosság állánontjára 1 énjén 
és a maga egyoldalú és a TTT. te. 13. §-ába ütköző ál-
láspontjának merev erőltetése által maga. ellen ne inge-
relje az egyházközség hangulatát. Erre az útra tereli az 

utolsó konvent idevágó határozata a. lelkészeket és az 
egyházközségeket. Nyomatékos felhívással fordul az egy-
házi hatóságokhoz, amidőn őket egész befolyásuknak az 
ilyen megegyezés melletti latbavetésére hívja fel. Ehhez 
a. felhíváshoz kell csatlakozniok mindazoknak, akik úgy 
a lelkészi kar jól felfogott érdekének, mint — ami ettől 
úgyis elválaszthatatlan — az egyházak belbékéjének va-
lóban barátai. 

Ez a szándék vezéreli jelen sorok megírásában is. 
Adná Tsten, hogy átmenjen lelkészi karunk köztuda-
tába, miszerint e kérdés az egymással ellentétben álló 
jogi szempontoknak és a hívek és a lelkészi kar anyagi 
érdekeinek méltányos összeegyeztetését kívánja meg s 
hogy e kérdés mindenkit kielégítő megoldásának egye-
düli útja ez. 

1918. május 14. 
Tisza István. 

Válasz. 
A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" május 5,-i 

számában „Tábori lelkészeink" czímen megjelent közle-
ménnyel polémiába bocsátkozni nem szándékozom, a 
fényállás felderítése végett azonban szükségesnek vélem 
megállapítani, miszerint annál a hadosztálynál, amelyik-
nek lelki gondozási viszonyairól a konvent ülésén meg-
emlékeztem (11. honvéd lovas hadosztály), egy-egy ró-
mai katholikus, evangélikus és református tábori lelkész 
volt szolgálatban, úgy; hogy az általam elismeréssel ki-
emelt róm. kath. tábori lelkész hatásköre éppen úgy ki-
terjedt a hadosztály összes létszámára, mint evangélikus, 
illetve református kartársáé. 

Annak a körülménynek, hogy a református tábori 
lelkész 2 hónap alatt egyszer sem mutatkozott a csapa-
toknál. egyik oka az volt, miszerint ismételten hátra-
küldette magát a mögöttes országrészbe élelmiszer-bevá-
sárlás czéljából és ilyenkor huzamosabb ideig maradt 
távol. Egyszer, amidőn visszaérkezéséről értesülve, nyom-
ban felkértem az ezred meglátogatására, tényleg azt 
ízen te vissza, hogy lázas és nem jöhet; amidőn azonban 
néhány nap múlva újból érdeklődtem iránta, a hadosz-
tálytörzstől azt a választ kaptam, hogy ismét bevásár-
lásra a mögöttes országrészbe utazott. 

Ezek a tények nézetem szerint elég tárgyi alapot 
szolgáltattak konventi felszólalásomra. Abban a hitben 
vagyok, hogy ilyen jelenségek nyilvános bírálata csak 
használhat a közügynek, egyházunk presztízsét pedig 
éppen ezek nyilvános megrovása és kérlelhetetlen kikü-
szöbölése, nem pedig elpalástolása által mozdítjuk elő. 

Tisza István. 
A fent közölt válaszra csupán az az egy tisztelet-

teljes és nem is magát a tényállást illető megjegyzésünk 
van, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz az elvi felfogáshoz, 
amelynek czikkünkben kifejezést adtunk, ahhoz t. i., 
hogy az illető ügyről a napi sajtó orgánumaiban meg-
jelent hangzatos czímű és más egyház javára elkönyvelt 



közlemények egyáltalában nem használtak a mi amúgy 
is sokfelől tépázott egyházunk presztízsének. Elpalásto-
lásnak szószólói természetesen soha sem voltunk; a kér-
lelhetetlen kiküszöbölés ellen sincs egyetlen szavunk 
sem, de nézetünk szerint ennek megvan a maga rövid, 
rendes és tapintatos útja-módja. 

EGYHÁZ. 
Lelkészbeiktatás. Április hó 28-án iktatta be Lé-

vay Lajos, a vértesaljai ref. egyházmegye esperese a 
pátyi lelkészi hivatalba if j . Somogyi Kálmánt, az egy-
ház volt h. lelkészét. A beiktatáson részt vettek az ifjú 
lelkész atyja: Somogyi Kálmán ádándi lelkész, egyh. 
ker. tanácsibíró, a szomszédos lelkészek közül többen és 
Peterdy Károly bicskei járásbíró. A beiktatás után az 
ú j lelkész az Ap. Csel. XX. 24. v. alapján mondott be-
szédet. 

Fej fa és kereszt. A katonai hatóságok több helyen 
a református katonák sírját is kereszttel jelöltették meg. 
A konvent lelkészi közbenjárására a es. és kir. hadügy-
minisztérium elrendelte, hogy a református katonák sír-
ját a nálunk szokásos fejfával kell megjelölni. Hogy 
alkalmilag hivatkozni lehessen rá, a rendelet számát is 
ide iktatjuk: Abt. 10—Y. L. 2213—1018. 

Vallásos estély. A kapovári református egyházköz-
ség 1918. évi május hó 15-én (szerdán) délután fél 6 
órakor templomában egyházi célokra jövedelmező vallá-
sos estélyt tartott, amelyen Haypál Benő budapesti ref. 
lelkész tartott beszédet a sajtó jelentőségéről. 

Adomány. Darányi Mihály ref. tábori lelkész egy 
istentisztelet alkalmával .,kitett sapkájában" a verseei 
templomra 145 K-t, a Katonák vallásos irataira 100 K-t 
és a. Református Katonák Lapjára 87 K-t gyűjtött és 
küldött be hozzánk. Az Összegeket rendeltetési helyükre 
juttatjuk. 

ISKOLA. 
A dr. Szöts Farkas alapítványra koszorú-megváltás 

címén a következő adományok érkeztek: Lorántffy Zsu-
zsán na-Egyesülct Leánykollégiuma 70 K, Baár-Madas 
ref. felső leányiskola tantestülete és növendékei 100 K, 
Luka László 50 K, Németh Zoltán 50 K, báró Rad-
vánszky Gézáné 100 K, összesen 370 K. Az alapítványra 
eddig befolyt 5893 K-val együtt 6263 K. A főiskolai in-
ternátus ifjúsága nevében hálás köszönettel nyugtázza: 
Csekely Sándor theol. szénior. 

Nyugdíjutalványozás. A vallás- és közoktatásügyi 
rnagy. kir. miniszter Nagy Károly volt kolozsvári ref. 
theol. akad. r. tanár részére 6480 K évi nyugdijat és 1000 
K évi lakbérnyugdíjat utalványozott. 

A debreczeni egyetem hittudományi kara és a 
Zoványi ügy. Minden kommentár nélkül vesszük át a 
Debr. Prot. Lapból a következő hiradást: A kar egy-
hangúlag hozott határozattal kijelentette 1. hogy az év-
záró ünnepélyen a rektor mellett a theologiai dékánnak 
is értekezés vagy beszéd tartásával történni szokott sze-
replését ez alkalom mai nem óhajtja; 2. hogy a deczem-
beri felolvasás tartalmáról s irányzatáról tudomással nem 
birván, azért a teljes felelősséget a felolvasóra hárítja s 
a felolvasással sem előzetesen, sem utólag szolidaritást 
nem vállal. 

GYÁSZROVAT. 
Pro memória kiadjuk azt a gyászjelentést, amelyet 

b. e. dr. Szőts Farkas elhunyta alkalmából a család adott 
kí, azzal a megjegyzéssel, hogy a szomorú gyászesetről 
a budapesti ref. theol. akadémia fenntartó testülete és 
tanárkara és a. főiskolai internátus if júsága is 'adott je-
lentési. Az előbbin Fii. I. 21, az utóbbin Dániel XII."3. 
volt a találó Ige. — Mondanunk sem kell, hogy ezekre 
helyből és vidékről sok száz részvétirat érkezett. 

Szőts Farkas né szül. Fromm Anna úgy a maga, 
mint gyermekei, unokái és a kiterjedt rokonság nevében 
mély fájdalommal jelenti, hogy férje Szőts Farkas a 
budapesti református theologiai akadémia tanára, a fő-
iskolai internátus felügyelője, m. kir. udvari tanácsos, a 
vaskoronarnd III. oszt. lovagja, a theologiai tudomá-
nyoknak tiszteletbeli doktora, a dunamelléki református 
egyházkerület tanáesbírája, presbiter stb. május hó 12-én 
reggel 4 órakor, áldásos életének 67-ik, boldog házassá-
gának 35-ik évében, súlyos szenvedés után az Úrban 
csendesen elhunyt. Drága halottunk porrészeit május hó 
15-én délután 4 órakor a református theologia díszter-
mében (IX., Ráday-utea 28.) tartandó gyászszertartás 
után a kerpesi-úti temetőben helyezzük nyugalomra. — 
..Boldogok a halottak, kik az Úrban halnak meg." Buda-
pest, 1918. május hó 12., — Szőts Ernő, Kollener Ár-
pádné. szül. Szőts Irén, dr. Szőts Farkas gyermekei. 
Szőts Eniőné, szül. Kiss Margit;, dr. Szőts Farkasné, 
szül. Kulcsár Aliee menyei, Kollener Árpád veje. Szőts 
Gábor, Kollener Éva, Kollener A dá in unokái. Fromm 
Antal apósa. 

186 r o m szeám. 

Pályazatí hirdetés. 
A nagykőrösi és dunamelléki reform, tanítóképző 

intézet fenntartó testülete pályázatot hirdet eltávozás 
folytán megüresedett vallástan-, történet- és földrajzi 
rendes tanszékre. Pályázhatnak református vallású 1. 
tanítóképzőintézeti, 2. középiskolai oklevéllel bíró taná-
rok. Ref. lelkészi oklevéllel bíró s a pedagógiai tantár-
gyak tanítására képesített egyének előnyben részesülnek. 
A megválasztott tanár évi fizetése a, fenntartó testülettől 
2400 K törzsifizetés, mely a szolgálati -időnek megfelelő 
fizetéskiegészítési államsegéllyel egészíttetik ki, az ál-
lami tisztviselőkével egyenlő lakbér, melv a TX. fiz. 
oszt.-ban 600, a VITI-ban 780, a VIT-ben 960 K és 5 
izben 200—200 korona korpótlék. 

A megválasztott tanár jogosult és kötelezett tagja, 
az Orsz. tanári nyugdíjintézetnek s állását 1918. szep-
tember hó 1-én tartozik elfoglalni. :— Amennyiben nőt-
len tanár választatnék meg, kötelessége lesz az intézeti 
köztartás (internátus, konviktus) felügyelői tisztének be-
töltése, melyért azonban a köztartásban teljes ellátást 
(koszt, lakás, fűtés, világítás, takarítás) nyer. 

A pályázat határideje: 1918. jún. hó 15. A pályá-
zati kérvények a szükséges okmányokkal — keresztle-
vél, lelkészi, tanári oklevél, szolgálati bizonyítvány, or-
vosi bizonyítvány, esetleg tudományos munkák — fel-
szerelten a ,,Fef. tanítók épzőintézet Igazgatóságához 
Nagykörös" küldendők. 

Nagykőrös, 1918. május hó. 
Váczy Ferencz Patonay Dezső 

a tan í tóképző- in téze t igazgatója- a i igazga tó- tanács elnöke. 



B U D A P E S T 
VIII. NAP-UTCA 13. • • • 

TELEFON : József 3 06. 

Ellenség a front mögött 
Épitő erejű erkölcs i o l v a s m á n y katonák számára . A Kálvin-
S z ö v e t s é g kiadványa. Ára 30 fil l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálvin-

S z ö v e t s é g t i tkárságánál (IX., Ráday-u. 28J 

CSUHA ANDRÁS 
BUDAPEST, IX, RÁMY-UtCl 48. Sí. I, 4. 
3utdn\fos áron készít lelkészek s z á m á r a pa-

lás tokat és különféle ruhákat . 

Ajánlható uj könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. (1917) Ára 4 K 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhán3'án épült fel ez a 

10 beszéd, ill. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. Függe lékü l 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ara K Í140 
Lic. Rácz Kálmán: Miért is vagyok én kéresztyén? Ára K 6 . — 
Ravasz László : Látások könyve. Beszédek, e lmélkedések . 

Ára K 12.— 

Most jelent meg: 
F. Varga Lajos: Imádságok, b ib l iao lvasássa l e g y b e k ö t ö t t hét-

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet. Ára fűzve K 8.— 
kötve K 12.— 

A II. kötet néhány hét múlva jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

Walther Vilmos: Luther jelleme. Ford í to t ta if j . Viktor J á n o s 
Ára K 8.— 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

Portóra a bolti ár l O V o - á t kérjük. 

Kaphatók: 

Scholtz Testvérek tSÍb
er 

Budapest , IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Most j e l en t meg ! 

Kapható 

IMÁDSÁGOK 
Bíblíaolvassással egybe-
kötött hétköznapi reggeli 
:: istentiszteletekre.* :: 

I R T A : 

F. VARGA LAJOS 
nagyrábeí református lelkesz 

I. kötet ára fűzve 8 kor. 
kötve 12 kor. 

A il-ik kötet 3 — 4 hét múlva 
jelenik meg, ara ugyanannyi lesz, 
Portóra I korona küldendő! Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezet* 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fo rdul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsér t a :: 

„ H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszöve t ség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX*, Közraktár-u* 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 

lílISílílIiili!! •• 
-——lif i j 

BHBgr I l i Pl® 
— P 

A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyéi amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekművet bocsátja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenig az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: 
Alaptőke . 2.551,120-— K 
Tartalékok 9.349,672 71 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 11.826,880-92 K 

23.727,673-63 K 

22.800,000-

10.490,000--

1.278,000'-

1500.000,000-— K 

K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint . . . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 

Eletüzlet állománya több mint . . . . 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete 

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s KÖzp. SegélyZŐ -Társulat Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

110.000,000'- K 
32.000,000-— K 

alapítása és fiókintéz-

x w r ~ — — ^ 

Ravasz László dr. 

Kicsoda 
az ember? 

Három előadás, melyet a szerző 
Budapesten tartott 1918 januárban 

Ára p o r t ó v a l e g y ü t t 
3 kor. 20 fill. Kapható: 

KŐKAI LAJOSNÁL 
BUDAPEST, 

k 
IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

A 
I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 

A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ara kötve K 
Bérmentes küldéssel K 

NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ára kötve K 
Bérmentes küldéssel K 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot, íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. írta 

Sántha Károly. Ára vászonkötésben K 
Bérmentes küldéssel 

4.— 
4.50 

4.— 
4 50 

K 

A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 
Bérmentes küldéssel K 

NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . . K 
Bérmentes küldéssel K 

7.— 
7.50 

3.— 
3.20 

3.— 
3.30 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben . . K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megrendelhetők ; Megjelent eddig 46 kötet. 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZId SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Káday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

Felelős szerkesztő : | 
BIL.KEI íPAP ISTVrtN. 

Társszerkesztő : 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak: 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i ára : 
Egész évre : 24 kor . , félévre : 12 kor . , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
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Pályásat. — Hirdetések. 

Nyílt levél 
a magyarországi ref. egyház világi vezéreihez, különö-
sen pedig a dunamelléki egyházkerületi közgyűlés vi-

lági tagjaihoz. 

Szorongó érzések közt fogom meg tollamat, mert 
mélyen érzem: mi vagyok én ahhoz, hogy épen csekély-
ségem emelje fel szavát, de felbátorít az a gondolat, hogy 
az én gyötrődésem sok lélek gyötrődése és hogy akikhez 
gyenge szavamat felemelem, nem az én személyem ki-
csinységét nézik, hanem a kérdés fontosságát, amely 
megoldásra vár. 

A magyar ref. papság és ezzel együtt a magyar ref. 
egyház sorsdöntő napjait éljük. Nem a háború rendkí-
vüli viszonyai állítottak bennünket forduló pontra, jut-
tattak válságba. E rendkívüli viszonyok csak siettetik 
azoknak a kérdéseknek megoldását, amelyek már régóta 
érnek, sok gyötrődést okozva lelkünknek, amely kérdé-
seknek tisztázása s legalább ideiglenes megoldása immár 
halaszthatatlan. 

A ref. papság anyagi helyzetére utalással kell kez-
denem, de e kérdés csak egy kis része ama kérdéstömeg-
nek; amely megoldásra vár. A keresztyénség egyik nagy 
tanítója és szervezője: Pál apostol az evangélium hirde-
tői megélhetésének biztosítására két lehetőséget hirde-
tett, illetve mutatott fel. Egyfelől az Ür rendelése sze-
rint azt tanította, hogy „akik az evangéliumot hirdetik, 
az evangéliumból éljenek" (I. kor. 9: 14.), másfelől ő 
maga mesterségét folytatva tartotta fenn magát és nem 
ette senki „ingyen' kenyerét. (Csel. 18: 3—20: 34— 
I. kor. 4: 12—2. Thess. 3: 8—10.) Ref. egyházi beren-
dezkedésünk az evangélium hirdetőire nézve a külön 
foglalkozás útján való önfentartást úgyszólván kizárta 
s őket teljesen arra utalta, hogy kizárólag az ev. hirde-
tése után éljenek. Ezt a megélhetést pedig a gyülekeze-
tek részéről díjlevélben biztosította, annak leglényege-
sebb forrásává pedig a kötelező egyházi adót tette. A 
gyülekezeteket a lelkész elnöklete alatt, a világiak be-

vonása mellett autonomikus jogkörrel ruházta fel s reá-
juk bízta a többek közt a díjlevélalkotás és adókivetés 
jogát. Vannak szintén a világiak bevonásával autono-
mikus jogkörű felsőbb egyházi hatóságaink, bíróságaink, 
tehát van felebbezés, jogorvoslás, sőt állami segédkezés. 
Szóval egyházszervezetünk külsőleg és elméletben a leg-
pompásabban ki van építve. 

Sajnos, a gyakorlati élet a leggyütrelmesebb való-
ságra ébreszt. 

A díjlevelek elvesztették korszerűségüket s a pres-
bitériumok, gyülekezetek — a falusiakat értem iutel 
ligens elemek híjján sokkal alsóbb fokon állanak, sem-
mint reájuk lehetne bízni az igehirdető korszerű fizeté-
sének kérdését. Más fórum pedig ezidőszerint csak a díj-
levelek betűjének magyarázására van, de korszerű íize-
tés biztosítására nincs. Ezért hasztalan rendelte el a leg-
utóbbi törvényhozás az egyházi hivatalnokok díjlevelei-
nek korszerű átváltoztatását (III. t.-c. 11. §.), a lelké-
szek kénytelenek voltak szinte görcsösen ragaszkodni 
korszerűtlenné vált díjleveleikhez, mert ösztönszerűleg 
érezték, hogy a díjlevél az egyedüli, mely még korszerűt-
lenségében is legalább ad némi jogot megélhetésük biz-
tosítására, ha pedig ezt is feladják, a gyülekezeti auto-
nomia kezelőinek alacsony értelmisége mellett és meg-
felelő fórum hiánya miatt kényre-kedvre egyszerűen 
megadták magukat. És hogy mennyire igazuk volt, gon-
doljunk csak a díjlevelek ideiglenes készpénzreváltozta-
tásának nehéz következményeire s a felsőbb hatóság 
drágasági pótlék adására irányuló felhívásának siral-
masan nevetséges eredményére. 

S ha tovább megyünk, látjuk, hogy a felséges elmé-
let a gyakorlati életben (mindig az intelligencia nélküli 
falut értem) a lelkipásztort a gyülekezet anyagi ügyei-
nek egyetlen szervévé tette, akivel szemben a presbité-
rium csakugyan a „mámegek" és „minekák" testületévé 
sülyedt, úgy hogy neki kell minden rendes évi egyház-
fentartást és jövőt biztosító tőkét, intézkedést, építke-
zést — még a papházépítést is — nem kimódolni, hanem 



a legtöbb esetben kiíurfangoskodni vagy kiverekedni, 
sőt ő a gyülekezet palástos adóvégrehajtója is. Ilyen 
körülmények között méltóztatnak talán csodálkozni, 
hogy a mi tanításunk, az „örök ige", elvesztette liato 
erejét?! Én nem emlékszem, hogy valaha egyház adó-
végrehajtói minőségben küldött volna ki hitetlen népek 
közé -misszionáriusokat! A gyakorlati élet tiszta ismere-
tével panaszkodott már legközelebbi zsinatunkon egyik 
világi vezetőnk: (György Endre, Zsin. napló 75. 1.) 
„Megvallom, kissé furcsán érzem magam, ha . . . tapasz-
talom, hogy presbitériumaink alig tesznek mást, mint 
egyszerű vagyonkezeléssel foglalkoznak és egyházi ható-
ságaink, különösen az első fokon, ahol közvetlen cura 
pastorist kellene a presbitériumnak gyakorolnia, alig 
különböznek egy részvénytársaság igazgatótanácsától, 
ahol adóügyeket foganatosítanak, végrehajtanak és ele-
lékről tanácskoznak." És ha méltán panaszolható ez a 
szerepváltozás a presbitériumokra Vonatkozólag, meny-
nyivei jogosultabb a panasz, ha arra gondolunk, hogy 
az az apostroíált részvénytársasági igazgatótanács a fa-
lusi viszonyok közt tulajdonképen maga a lelkész, liogy 
tehát a gyakorlati élet nemcsak a cura pastoris gyakor-
lására elhívott presbitériumot juttatta az őseink által 
nem neki szánt szerephez, hanem még inkább magát az 
igének hirdetőjét, aki mellett a presbiterek ezidő szerinti 
működése vagy csak névleges, vagy negatív irányú, ami-
vel igehirdetésünk sorsa is — teherkirovó és adópréselő 
minőségüknél fogva — meg van pecsételve. Méltóztas-
sanak meglátni, hogy a tüzet a vízzel nem lehet elegyí-
teni, annál kevésbé lehet ilyen természetellenes elegyí-
téstől egyházi és lelki életünk gépezetének szabályos já-
rását remény,leni. Az össze nem egyeztethető munka-
körök a legsürgősebb szétválasztásra várnak. A gyüle-
kezeti autonomia és presbiteri szervezet a mai alakjában 
tökéletesen lejárta magát. Szükségünk van lelkészi és 
világi papokra, akik a szellem erkölcsi élet oltárán áldoz-
zák életüket, de ugyanakkor szükségünk van egy külön 
szervre, amely a kapcsolatos összes anyagi kérdéseket 
minden időben korszerűen elrendezi és megoldja. Ez 
utóbbi hatáskör azonban az előbbivel, amíg adóról van 
szó, tökéletesen inkompatibilis. 

Jól tudom, hogy e kérdések megoldása a zsinat ha-
táskörébe tartozik. I>e addig is szükségünk van ideig-
lenes megoldásokra, amelyekre nézve sok meggyötrött 
lelkésztársammal együtt bizalommal fordulok egyhá-
zunk világi vezetőihez. 

A legsürgősebben megoldandó kérdés az egyházak 
anyagi életének biztosítása a belhivatalnokok megélhe-
tésének biztosításával kapcsolatban addig is, míg a kér-
dést a zsinat rendezi. 

Az adósegély felemelésének elmaradásával ugyanis 
a gyülekezetek belső békéje az adósegélyes egyházakban 
csaknem kivétel nélkül (bár én kivételt nem tudok!) tö-
kéletesen felfordult. A felfordulás oka főként az, hogy 
a legközelebbi zsinat minden kétséget kizárólag, bár az 
állammal szemben minimális, de a gyülekezetekre nézve 

maximális adóterhet állapított meg a törvénybe iktatott, 
adókulcsban, amiről a zsinati tárgyalás kapcsán elhang-
zott összes felszólalások lc nem tagadható bizonyságot 
tesznek. A lelkészek tehát, mint a törvény végrehajtása 
tekintetében a felsőbb egyházi hatóságok gyülekezeti 
szervei a törvény intencziójának megfelelően a teher-
áthárítással is kapcsolatos adócsökkentési segélyt csak-
nem mindenütt azzal a nyilt és határozott Ígérettel fo-
gadtatták el — mert a vagyonosabb osztályhoz tartozó 
presbiterekkel csak így tudták elfogadtatni —, hogy az 
ekként elvállalt teher a legnagyobb és ennél nagyobb 
nem is lehet. Most a kényszerítő helyzet hatása alatt 
a maximális adóból minimális lett és még hozzá a lelkész 
és tanító megélhetésének biztosítására kell a nagyobb 
adó. Méltóztassanak csak elképzelni annak a magára 
hagyott lelkésznek helyzetét, aki nyilvánvalóan a maga 
érdekében — bár feltétlenül jogos érdekében — kény-
telen működésbe hozni az adóprést, amely mellé palás 
tosan odaállíttatott: micsoda mélységes keserűséget érez 
szívében, mikor szemébe vágják azt a szinte általános 
vádat, hogy csak a nép félrevezetése érdekében igérte 
azt, hogy az elfogadott adóteher maximális, csakhogy 
ekként fizetésének akkori rendezését, ••— hogy t. i. ocsu 
és víz helyett'pénzt kapjon — keresztül vihesse; és külö-
nösen milyfen mélységes ennek a keserűségnek érzése 
annak látására, hogy még eddig felülről semmi kísérlet 
sem tétetett, amely a lelkészek ellen szórt vádat vissza-
utasítva bátran kimondaná, hogy a lelkészek korszerű 
fizetése még újabb adóteherrel is feltétlenül biztosítandó. 
Ilyen hallgatás tapasztalása mellett méltán mondja né-
pünk a csaknem kivétel nélkül veszekedések közt szüle-
tett egyezségekre és az alsóbb fokú hatóságok határo-
zataira: „nem-írja azt alá Weker leü" 

A papi lizetés dolgában a püspök is pap. A hatásos 
fellépést mi csak világi vezetőinktől várhatjuk. Végre is 
tudnunk kell: arra vagyunk-e kárhoztatva, hogy egész 
papi életünket a saját megélhetésünket biztosító — s 
reánk a távolból nézők előtt mindenesetre árnyékot vető 
— küzdelemben kell kimerítenünk, avagy számíthatunk 
tisztes világi vezetőink teljes megértésből származó ha-
tározott fellépésére?! Méltóztassanak úgy érteni a dol-
got, hogy nekünk nem díjlevél kell, nem is termény fize-
tés, nem is kongrua, nem kanonoki és püspöki fizetés, 
hanem állandóan biztosított, mindenkor korszerű fizetés, 
amelyet nem úgy kell esetröl-esetre kipanaszkodnunk, 
kikönyörögnünk, kiadópréselnünk, hanem, azt rajtunk 
kívül álló fórum mindenkor teljes belátással, az azonos 
társadalmi fokon állók fizetésével egyenbo mértékben 
megállapítja és boztosítja. 

És most szabad legyen egyenesen a dunamellékí 
egyházkerület igen tisztelt világi vezetőihez fordulnom 
két bizalomteljes kéréssel: 

Az egyik az, hogy a most tartandó egyházkerületi 
közgyűlésen méltóztassanak alkalmat keresni egyfelől a 
gyülekezetek felvilágosítására, másfelől a méltatlanul 
megvádolt lelkészek megvédésére, kezükbe ragadván a 



zászlót, amelyet maguk a lelkipásztorok, bármily jogos 
érdekükről van is szó, mégis csak az önérdekhajszolás 
vádjának terhe mellett lobogtathatnak. 

A másik az, hogjr mivel a konvent méltányos egyez-
ségre, szükség esetén bírói döntés kérésére utasította a 
gyülekezeteket és hivatalnokokat, méltóztassanak meg-
felelő úton olyan elvi döntést provokálni, amely a kívá-
natos egyezség megkötésére és mérvére nézve általános-
ságban irányt mutatna. Tudom, hogy előzetesen olyan 
elveket megállapítani, amelyek minden gyülekezetre ki-
vétel nélkül alkalmazhatók, nem lehetséges, de mégis 
lehetne p. o. a díjlevélből származó jogokat részint maxi-
málni, részint a minimumot megállapítani, a termény-
értékelés kulcsát meghatározni stb. Egyengessük evvel 
is minél több egyezség lehetőségének útját, hogy ne kell-
jen annyi lelkipásztornak gyülekezetével perbe szállani. 

A mult zsinat megszüntette közvetlen adószedői 
méltóságunkat, reméljük, a jövő zsinat megszabadít az 
adóvégrehajtás keserveitől; közbeesői eg csak annyit ké-
rünk, hogy a saját megélhetésünk biztosítására ne ön-
magunknak kelljen adópréseknek lennünk lelki gondozás 
végeit reánk bízott híveinkkel szemben. 

Terehegy. Bocsor László, ref. lelkész. 

Az iskolák helyzete es a haboru. 
A kultura értékét azok ismerték mindenkor legjob-

ban, akik legtöbbet foglalkoztak vele, akik munkásai 
voltak. A nagy tömeg inkább csak a kultura hasznát 
látta s nem is kívánt tőle többet. A kultura munkásai, 
a szellemi munkások közül a kultúra hasznaitól ép azok 
estek legtávolabb, akik legelsősorban foglalkoztak a kul-
tura csinálásával, a szellem fejlesztésével: az iskolák 
munkásai. De épen ez volt legiiíegkülönböztetőbb voná-
suk a többi emberektől: nem haszonért, hanem értékekért, 
szellemi kincsekért, szellemi kincseken dolgoztak. A do-
log természetében fekszik tehát, hogy ők idealisták. A 
háború kulfuraromboló hatása kellett alioz, hogy kinion-
dassék az a tanító-tanár ajkon fájdalmas kijelentés, 
amely a napokban hangzott el budapesti tanárok ajkán: 
1111 nem vagyunk idealisták. 

Fájdalmas, de érthető kijelentés. Az az ellentét, 
mely a kultura értékének és hasznának eloszlása közt 
megvolt, odavezetett, hogy a szellemi munkások s min-
denekfölött az iskolák munkásai munkaereje van immár 
veszélyeztetve. Az iskolák munkásai sohasem törekedtek 
vagyon után, mert abban nem láttak értéket. Mint a na-
pokban találóan írta valaki: azzal, hogy valaki tanító-
tanár lett, letette az örökös szegénységi fogadalmat. Ez 
az ő hitvallása volt a kulturálioz, a szellem műveléséhez. 
Az anyagiakból csak annyit kívánt, amennyi okvetlen 
szükséges volt testi élete tűrhető-tisztességes fenntartá-
sára. Ez a létminimum meg is volt a békében. A háború 
első három esztendeje alatt, azonban a pénz vásárló ereje 
leszállt egy harmadára, a negyedik esztendeje alatt pedig 
egy hatodára. A kereslet-kinálat törvényei kérlelhetlenül 

érvényesültek, de érvényesültek a, lánezkereskedelem 
törvénytelen törvényei is. A pénz vásárló erejének egy 
hatodával szemben az iskolák munkásai az állami tiszt-
viselőkkel együtt nagy nehezen elértek 75—100 száza-
lékos jövedelem-emelkedést. Életnívójuknak tehát leg-
alább is háromszorosan kellett alászállnia, A valóságban 
azonban gyakran még többszörösen is, mert ahol a régi 
ruhakészletek alapján ruhavásárlással takarékoskodni 
nem lehetett, ott a nyolez-tízszeres élelmiszerárak mellett 
fizetni kellett a nyolez-tízszeres ruha árakat is. I t t való-
ban megszűnik az ideálizmus, de nem a maga belső bom-
lása, hanem az emberi gép, a test megroskadása miatt. 

Következmény: a munkateljesítmény hanyatlása. A 
munkás mellékkereset után néz. Főmunkáját látszatra 
végzi el: főfoglalkozása esetleg mellékfoglalkozás lesz 
számára. Ha ezt nem teheti, vagy nem akarja tenni (s ez 
a becsületesebb, de nem életrevalóbb eset), a legalsóra, 
szorítja le életnívóját, családja nélkülöz. 

Hová visz ez? A kultura erejébe vetett hit megingá-
sához s az emberi ideálok összeomlásához. Ha az oszlo-
pokat megőrli a gond, beomlik a mennyezet s összetör-
nek az istenszobrok is. A kultúraellenes hajlamokat le-
győzni mindig nehéz volt — a háborúban ezek orgiákat 
ülnek —; a kultúraellenes talmi- és hiperkultur irányo-
kat ellensúlyozni még nehezebb volt, mert ezek szép 
czégérek alatt léptek fel — s most a háború hiénái fel-
csaptak kultursznoboknak s őket szolgálja ki az üzleti 
szellemű irodalom és művészet. Az értékeszméket nem 
ismerő s el nem ismerő irányzatok romboló hatása külö-
nösen az éretlen, fejletlen lelkekre lehet nagy s ha ezzel 
szemben az iskola nem művelheti ki eléggé növendékei 
erkölcsi érzékét, nem finomítja ki ízlését, nem világo-
sítja meg értelmét, az i f jú kész zsákmánya lesz az uti-
lista-hédonista felfogásnak, melynek életprogramul.ja 
egyszerű és közönséges: rosszul művelt egyénekre igen 
vonzó: pénzt szerezni, s azokon élvezetet vásárolni. A 
művészetek, de különösen az irodalom életirányító ha-
tása s ez utóbbinak mai külsőleges gazdagsága mögött 
rejlő lelki szegénysége, kaczagása mögött rejlő sötét 
kulturpesszimizmusa, abszolút művészi elvei mögött álló 
erkölcsi nihilizmusa külön tanulmányt érdemelne. 

Az élet értéke a művelődésben, az igazi kulfurában 
van. Ha az értékeszmék a, köztudatból s a közéletből ki-
vesznek, elvész a kultura is. s vele együtt az élet értelme, 
czélja is. Azért vannak az iskolák, hogy a kulturkinoset 
megőrizzék s átadják a következő nemzedéknek. Ez ideá-
lis munka s ezért ideálista a tanár. Most azt kezdik mon-
dani: mi nem vagyunk idealisták. De csak elkeseredé-
sükben mondják. Javítsák helyzetüket úgy, ahogy illik 
s ismét idealisták lesznek. 

Az iskolák s velük a tanító-tanár lebecsülése a gyer-
mekek lebecsülése, a velük való komoly törődés hiányá-
nak jele is. Az a szülő, aki okosan, komolyan gondol 
gyermekével, önmagát tiszteli, szereti gyermekében, a 
nemtörődömség a maga értéktelenségének beismerése. 
Annál többet kellene tennie az iskolának, de ép azt lát-



tuk fennebb, hogy az iskolák ható ereje csökken. Az 
anyagi eszközök elégtelenségéből következik az is, hogy 
a könyv- és szertárak felszerelése fogyatékosabb lesz. 
Á könyvek ára most két-három akkora, a német könyvek 
is drágábbak lettek s emellett a márka-korona különbö-
zet miatt még duplán kell értük fizetni. 

A kormány nem képes a helyzet gyökeres javítá-
sára, segítsenek az iskolafenntartók magukon. Emeljék 
fel az összes iskolai díjakat az állami és felekezeti isko-
lákban egyaránt. Az állami segítség úgyis közpénzekből 
jön, egyszerűbb dolog, ha az adózó polgárok pénze egye-
nesen az iskolához jut. A tisztviselők gyermekeit része-
sítsék magas kedvezményekben; a többi szülők tudnak 
fizetni. Az országban most ötször annyi pénz forog köz-
kézen, mint békében; miért ne jusson ebből a tanítóknak, 
tanároknak is? Azért, mert ők ideálisták? Hát olyan 
nagy bűn ideálistának lenni?! Dr. Trócsányi Dezső. 

KRÓNIKA. 

Mozí-cenzura. 

Hálásan köszöntjük a hitünkbéli Tóth János volt 
belügyminisztert, amiért rá tudta szánni magát az alábbi 
rendeletnek kiadására. Július 1-én lép életbe a mozi-
ezenzura, amelyet egy tizenhat tagú pártatlan bizottság 
fog gyakorolni. Ezután esak olyan filmeket szabad a 
mozikban előadni, amelyeket a czenzurázó bizottság elő-
zetesen jóváhagyott. A közrendbe, a közerkölcsiségbe 
ütköző.és a honvédelem érdekeit veszedelmeztető filmek 
előadását nem fogják engedélyezni. Ugyanezen minisz-
teri rendelet intézkedik aziránt is, hogy július 1-től 
kezdve tizenhat éven aluli gyermekek csakis felnőtt 
hozzátartozóik kíséretében látogatják a mozi-előadásokat 
és még így is csak azokat a filmeket tekinthetik meg. 
amelyeket a bizottság ifjúsági előadásokra alkalmasnak 
talál. — Minden gyermekét komolyan védő, szerető 
anya és apa, minden tiszta lelkű magyar ember hálá-
jára, érdemes Tóth János ezért a nagyon is időszerű, 
bölcs rendeletért. — Most figteld meg magyarom a 
„magyar" sajtót. Olvastad a napilapokat? TIgy-e neked 
is feltűnt, hogy szinte az összes napilapok, politikai 
pártállásra való tekintet nélkül, ádáz dühvel szidják, 
poeskondizzák a minisztert és rendeletét. Ne csodálkozz! 
Több okuk van a kiabálásra: 1. sok súlyos ezreket zseb-
revágnak a mozi „kritikák"-ért, 2. nekik ez is csak üz-
let, mint ahogy az egész ujságesinálas, újra megfize-
tik őket a mozisok, 4. a „magyar újságírók "-nak hitük-
beli cselédei a mozitulajdonos urak stb. . . . Ellenben 
csodálkozz azon magyarom, hogy téged, mint újságol-
vasó embert, mint publikumot, olyan korlátoltnak, olyan 
ostobának képzel a „magyar" sajtó, hogy neked min-
dent beadhat. Komoly képpel, komolynak mondott la-
pok, nem átall a nak a ..gondolatszabadság", ..A^élemény-
nyilvánítás"-sal. a ...művészfélnek szabadságáéról írni. 
Hallatlan! Mások azt bizonygatják, hogy felesleges volt 

a rendelet, mert a magyar mozik ..művezetői" erkölcsileg 
mindeddig annyi ízléssel, olyan megbízhatósággal vé-
gezték dolgukat, hogy önként alkalmazták a cenzúrát". 
Mi nem feleselünk velük. Kérdezzék meg a fiatalkorúak 
bíróságának ügyészeit és ítélő bíráit. De hogy a fönti 
..önkéntes mozi cenzúra", amit a „jóízlésű művezető mű-
vész urak", azaz a mozgó-,.szinház" tulajdonosok végez-
tek, mennyit érhetett: azt elárulják azok a „magyar" 
újságok, amelyek ..gyönyörűen fejlődő" s tekintélyes 
„magyar" mozgófénykép-ipar válságról, sőt — a mi-
niszteri rendelet miatt! — a tönkremeneteléről írnak, 
sírnak. Ismerjük a krokodilus-könyeket! Bugyelláris! 
Hinc illae lacrimae! És pedig a saját felekezetbeli bu-
gyellárisokról van szó. Olvasd el a ÍT—psz—a 1918. évi 
május 9-iki számát, s ott is e sorokat: „a cenzúrát sem-
miféle formájában nem helyeseljük és tiltakozunk el-
lene. mert beleütközik a gondolatterjesztés szabadságába. 
A moz.i megreformálását az általános haladásra kell 
bízni (de hátha visszafelé megyünk, mint a rák?), a kul-
túra terjedésével maga a közönség fordul majd el azok-
tól a képektől, amelyek nem ismeretterjesztést és elmé-
lyedést, hanem durva ösztönöket és otromba szenzáció-
hajhászást szolgálják," Oh. szent kultúra! Te is meg 
vagy bántva! T)e hát miért nem fordítottad el azokat 
is a rossz képektől, akik a moziban tanulták a betörés 
mesterségének első fogásait és kapták az ösztönöztél,est 
c ,.pályá"-ra lépéshez? — másik szörönvű reakciós sötét 
maradi rendelkezése a miniszteri rendeletben a „magyar 
erkölcsőr" lapok szerint az. hogy a tizenhatéven alulia-
kat még a szórakozástól is megfosztják, mert a rendelet 
szerint csak felnőtt hozzátartozóik kíséretében mehet-
nek moziba. Ezért bejelentik a kérlelhetetlen harcot és 
kimondják a szentenciát, hogy ez a rendelet pedig soha 
sem fog életbe lépni, ők megmutatják. Atyámfiai, mi, 
akik magyarok és kálvinisták volnánk, mutassuk meg. 
hogy igenis életbe lép. Agitáljunk szóval, és írásban 
mellette! A fiainkról, leányainkról, a mi híveinkről is 
szó van. "Ref. napilap emeld fel hatalmas szavadat! 

MI Ü G Y Ü N K . 

A Kálvin-Szövetség 
csatlakozásra kéri fel mindazokat, a kik a világháború 
befejeztével reánk váró nemzeti és egyházi épitő mun-
kában, a kálvinista sociális szervezkedésben közremű-
ködni avagy az e té ren reánk váró nagyfontosságú fel-

adatok megvalósítását előmozdítani haj landók. 

A Kálvin-Szövetség czélja egyebek közt a vallásos, 
társadalmi, gazdasági ás közegészségi bajok felderítése, 
azok orvoslása és megelőzése czéljából ifjúsági és más 
alkalmas vallásos irányú, oktató és szórakoztató össze-
jövetelek, népszerű előadások rendezése, ifjúsági és tár-
saskörök. leány-egyesületek, mesterinasok, segédek, mun-
kások, cselédek részére otthonok, szállók, foglalkoztató 
műhelyek, árvaházak, diakonissza-otthonok, s egyéb 



népjóléti intézmények, foglalkozást közvetítő intézetek, 
az anya- és csecsemővédelem ügyét szolgáló intézmé-
nyek, gazdasági és hitelszövetkezetek stb. létesítése, elő-
mozdítása vagy ilyeneknek kezdeményezése. Hasonló 
irányú egyletekkel való összműködés s azok támogatása, 
továbbá a munkások bajainak tanulmányozása s a ref. 
vallású munkásság vallásos és hazafias irányban való 
felvilágosítása czéljából ezeknek szervezése, vezetése és 
támogatása, a kivándorló hitsorsosok védelme, útbaigazí-
tása és támogatása, a községi és kerületi szövetségek 
szervezése stb. , 

A Kálvin-Szövetség tagja lehet tanköteles korban 
lévő s általában iskolai fegyelem alatt álló tanulók ki-
vételével, minden magyar honpolgár — férfiak, nők és 
ifjak egyaránt —, aki az egylet czéljait előmozdítani 
törekszik s ezen alapszabályok szerinti tagsági kötele-
zettségét teljesíti. 

Tagok lehetnek továbbá egyházi és iskolai hatósá-
gok, gyülekezetek, egyesületek, körök és helyi szövetsé-
gek. A tagokat a titkárnál történt jelentkezés alapján 
a választmány veszi fel. 

A tagok örökös, alapító, rendes és segítő tagok. Az 
örökös tagok egyszer s mindenkorra legalább 500 koro-
nát, az alapító tagok egyszer s mindenkorra legalább 
150 koronát, a rendes tagok évenként legalább 5 koronát, 
a segítő tagok évenként legalább 1 koronát fizetnek. A 
tagsági kötelezettség 3 évre terjed. Aki a 3-ik év leteltéig 
kilépését be nem jelenti, újra tagsági kötelezettséget vál-
lal 3 évre. 

Aki a Kálvin-Szövetségbe belépni kíván, közölje 
ezt nevének, foglalkozásának, lakásának és tagsági mi-
nőségének pontos megjelölésével a Kálvin-Szövetség tit-
kári hivatalával (Budapest, IX., Ráday-utcza 28.), a tag-
sági díjat pedig küldje be a Kálvin-Szövetség pénztárába 
(IX., Kálvin-tér 8.). 

Bizalommal kérjük a nagytiszteletű lelkész urakat, 
hogy híveiket a Kálvin-Szövetségbe való belépésre buz-
dítani s a Szövetség feladatául kitűzött nagyjelentőségű 
egyház-társadalmi, népjóléti és nemzeti ezélok megvaló-
sítását minél hathatósabban előmozdítani méltóztassanak. 

EGYHÁZ. 
Minden hadikölesön-biztosítást méltóztassanak a 

lelkész urak közölni a Ref. Jótékonysági és Közművelő-
dési alap Badikölcsön-Osztályával (Budapest, V., Vil-
mos császát-út 72. Ügyvezető főtitkár Hogán Ákos ref. 
s. lelkész.), hogy onnan minden felvilágosítást és szük-
séges nyomtatványt azonnal megadhassanak. 

Adomány. A nagydorogi ref. gyülekezet hívei a 
vak katonák bibliáira 100 koronát küldtek. 

Lelkész választás. A berettyóujfalusi gyülekezel dr. 
Hajdú Gyula focsági lelkészt választotta meg lelki-
pásztorán 1. 

Lelkészbeiktatás. Folyó hó 9-én iktatta be Barabás 
Samu esperes a kolozsvári belvárosi parochiális kör új 

lelkészét. Vásárhelyi Boldizsár volt dési lelkészt és es-
perest hivatalába. 

A „Fekete Könyv". Május hó 21-én bontották föl 
azt a 7 pecséttel lezárt csomagot, amelyet Tompa Mi-
hály ezelőtt 50 évvel helyezett el a jászóvári premontrei 
rendnél. A csomagban volt a ..Fekete Könyv", amely 
jóformán csak helyi érdekű feljegyzéseket tartalmaz. A 
könyvet a M. T. A. adja ki és azután újra a rend levél-
tárában helyezik el megőrzés végett. 

A Soroksár-Péteri ref. egyház építendő templom 
alapja javára, a budapesti Filadelfia Egyesület közre-
működésével. az állami iskolában vallásos estélyt tar-
tott. A sorrend volt: 1. Gyülekezeti ének; 2. Előírna; 
3. Diakonissa testvérek éneke; 4. Felolvasás; 5. Szava-
lat: 6. Diakonissa testvérek éneke; 7. Biblia magyará-
zat:: 8. Diakonissa testvérek éneke; 9. Utóima. 

Az újpesti ref. keresztyén hívek folyó év május hó 
11-én. szombaton este fél 7 órakor az újpesti Ipartestü-
let nagytermében (Király-utca 3. szám) szeretetvendég-
séget rendeztek. A szeretetvendégségen közreműködtek: 
ifj. Benkő István, Koszorús István lelkészek, Réthey 
Angyalka, Réthey Lacika, Puskás Irénke, Winkler 
Gyula és a budapesti Ref. Tehologia Akadémia ének-
karának tagjai. A szeretet vend égs ég tiszta jövedelme: 
-180 K. részben egy Bethlen-nyomda részvény vásárlá-
sára, részben ref. sajtóalapra fordíttatott. 

ISKOLA. 
Tanári állások. Az erdélyi ref. egyházkerületi ia-

nítónőképző-intézetnél két segédtanári (nyelv- és törté-
nettudományi. mennyiségtani-Természettudományi szak-
csoport) és 1 gyakorló-iskolai tanítónői állás kerül be-
töltésre: az állások javadalmazása, megfelel az álla-
miakénak. Képesített női tanerők pályázatukat 1918. 
év június 2<)-io> küldjék be a tanítónőképző igazgatóságá-
hoz Nagyenyedre. 

Felekezeti iskolák -alkalmazottjainak biztositási 
kötelezettsége. A m. kir. fúr ia jogegészségi tanácsa áp-
rilis hó 20-án hozott 19. sz. döntvényében kimondotta, 
hogv a felekezeti iskolák és iskolai •internátusok alkal-
mazottjai (tanító-, kezelő-, szolga- és cselédszemélyzete) 
az 1907.: XIX. te. 1. §-a értelmében betegség esetére 
való biztosifás kötelezettség alá nem esnek. 

hrausz Gusztáv, theológiánk ének-tanárának zene-
iskolája nagy érdeklődés közepette tartotta meg iskolai 
záróhangversenyét. A növendékek játéka beszélőbizony-
sága volt annak a lelkiismeretes, odaadóan hűséges mun-
kásságnak, amellyel az iskola tanárai az összes zenei 
tanszakokon foglalkoztak növendékeikkel. Különösen a 
zongoratanulók képzésének alapossága volt figyelemre-
méltó, akiket maga Krausz tanár vezetett. Igazán több 
érdeklődésre volna méltó ez a zeneiskola — különösen 
protestáns híveink körében. 

EGYESÜLET. 
A Református Sajtóegyesiilet alapítótagjfwnak 

száma már jóval fölülmúlja a százat. — Az Egyesület 
vezetői minden alkalmat megragadnak a sajtómozgalom 
propagálására, llaypál Benő. az Egyesület 1.-elnöke, 
május hó 15-én a kaposvári nagysikerű vallásos estély 
keretében tartott előadást a sajtó fontosságáról. Előadá-
sának hatása alatt többen beléptek az Egyesület ala-
pító és rendes tagjai sorába. Pünkösd másodnapján 



tizekszárdon volt sajtóünnép odavaló lelkészünk, fíöde 
Lajos buzgó előkészítő munkája után. A délelőtti isten-
tiszteleten Haypál Benő prédikált az ünneppel kapcso-
latban a sajtóról. Az aznapi estélyen Haypál Benőn 
kívül Gödé Lajos, Némethy Ferenc hegedű-. Fischof 
Sarolta zongora-, Veszély Sárika énekművész és Kovács 
Ilonka tanárnő működtek közre. A szekszárdi ünnep is 
mind erkölcsi, mind anyagi szempontból igen szép si-
kert jelent Egyesületünkre nézve is. — A Ref. Sajtó-
egyesűlet, a dunamelléki egyházkjerület közgyűlésével 
kapcsolatban, május 30-án este fél 8 órakor barátságos 
összejövetelt tar t a ..Magyar Korona" különtermében 
(VII,, Dohány-utca 20., a földszinten balra.). 

A Bethlen Gábor-kör május hó alatt rövid egy-
másutánban két izben lépett a nagy nyilvánosság elé. 
E hó 8-án a Theologia dísztermében valóban gazdag mű-
som Irodalmi és művészestét tartott, amelyen Sebestyén 
Jenő dr. tartott mélyenjáró előadást „Mulandóság és 
örökkévalóság" ezímmel és Lampérth Géza, a- Petőfi Tár-
saság tagja olvasott fel néhány szép verset régebbi és 
újabb költeményei közül. A műsor többi számát S. 
Váy Szeréna, a Nemzeti Szinliáz művésznője, L. Ver-
esei Sári és S se ni ere Árpád énekművészek, Istók Barna-
bás hegedűművész és a M. kir. Opera énekkarából meg-
erősített Theologiai Énekkar (Árokháty B. vezetésével) 
töltötték ki. — Másik estéje a Körnek e hó 22-én este 
6 órakor a Kálvin-téri templomban folyt le. Ennek ki-
emelkedő pontja dr. Baltazár Dezső püspöknek nagy 
gondolatokban gazdag előadása volt a feltámadás hité-
ről. A közönség, amelynek soraiban megjelentek Nagy 
Károly, Petri Elek, Tüdős István püspökök és előkelő 
világiak is, nagy élvezettel hallgatta végig az előadást, 
valamint az este többi számait is:. Nagy László, a Kör 
elnöke szép orgona játékát, Pilinszky Gyula oppora éne-
kes énekét, aki Árokháty XLYI. zsoltárát adta elő 
Hamar 1. magyar szövegével és Kernács István gordon-
kajátékát. Mindkét estét Árokháty Béla elnök nyitotta 
meg, beszédében ismertette a Kör munkáit irányító gon-
dolatokat, A templomi vallásos estén a perselyekben 
mintegy 300 korona gyűlt össze, az irodalmi este al-
kalmából pedig 6000 korona folyt be a Kör diákszociális 
céljaira, nagyrészben a még deezemiberben felkért nagy-
számú és előkelő védnöki kar adományaiból. 

Az erdélyi Kálvin Szövetség e hó elején tartotta 
közgyűlését Boér Elek főgondnok és dr. Ravasz László 
elnöklete mellett. A közgyűlésen Megyercsy Béla tar-
tolt előadást, majd dr. Imre Lajos terjesztette elő a Szö-
vetség munkaprogramon ját. dr. Ravasz László indítva 
nyára elhatározta a közgyűlés, hogy a belmisszió mun-
kának a kerületi és különösen az egyházmegyei életben 
való intézményes beleszervezését sürgeti a hatóságoknál, 
így minden egyházmegyében lenne egy-egy belmisz-
sziói előadó és a missziói munka lényeges alkotó része 
lenne az e. m. hivatalos működésének. A. kérdésben az 
egyházmegyék döntenek. — Nálunk van már egyház-
kerületi belmissziói előadó, hisszük, hogy a közel jövő-
ben megtörténik a munka egyházmegyei helyes szerve-
zése is. 

A Bethánia-egyesület folyó hó 30-tól június lió 
3-ig tartja szokásos évi konferenciáját a Mustármagban 
részletesen közölt gazdag építő programmal. Most is lesz 
Nyáry Pál pécsi lelkész vezetésével külön lelkész-érte-
kezlet a Bethánia házában (Gyulay Pál-utca 9.) 30-án 
délután 1—6 órakor. A hálaadó istentisztelet jun. 2-án 
lesz a Kálvin-téri templomban, ugyanott V27 órakor val-
iásestély lesz. A konfereiieziára már eddig is nagyon so-
kan jelentkeztek vidékről. 

GYÁSZROVAT. 
Narkadi Nagy Imre, tiszasasi nyűg. ref. lelkész, a 

heves-nagykunsági egyházmegye tanácsbírája, folyó hó 
21-én reggel, életének 62-ik évében hosszas hjetegség 
után Kisújszálláson. az Úrban csendesen elhunyt. 

Berzeviczy Endre, bajai ref. lelkész/életének 86-ik 
és szolgálatának 55-ik évében elhunyt. 

(\sepregi György esperes, békéscsabai ev. lelkész l>8 
eves korában, lelkészkedése 46-ik és esperesi tisztjének 
18-ik évében hivatása teljesítése közben rövid szenvedés 
után az l 'rban csendesen elhunyt. 

Pályázati hirdetmény. 
A máram arosszigeti ref. líceumi főgimnázium in-

ternátusában az 18—1919. tanévben 70 növendék 
nyer teljes ellátást Oekás, fűtés, világítás, élelmezés). 
Az internátusban elsősorban protestáns vallású főgim-
náziumi tanulók vétetnek fel,-amennyiben üres hely ma-
rad, nem protestáns felekezetnek is. Az intern átusban 
kedvezményes helyek: évi ingyenes, fiO, 100. 160, 200 
és 240 koronás helyek vannak; ezeket elsősorban ref. 
lelkészek és tanítók jól tanuló és jó magaviseletű gyer-
mekeik nyerhetik el. A teljes díj évi 320- korona. Ezen 
felül fizet minden növendék butordíj címen évi 20 ko-
ronát, szolga-tartás címen évi 10 koronát, orvosdíj címen 
évi 1 koronái; ez utóbbi díjak félévenként előre .a lakás, 
élelmezés díja évnegyedenként szintén előre fizetendők. 
Indokol! ekérvénvre az intézet felügyelősége az ellátás 
díjának havonkénti fizetésére is ad engedélyt. Az inté-
zetben a felvételek június hó második felében történnék. 
A kérvényeket az 1018 -19-ik évi felvételre a ref. lí-
ceum igazgatóTan ácsához címezve a ref. főgimnázium 
alulírott tanárához kelj benyújtani. A kérvényhez ú j fo-
lyamodómik csatolni kell iskolai bizonyítványt, egész 
ségi bizonyítványt. A kérvények beadási ideje 1918. év 
június 10. Megjegyezzük, hogy a lefolyt iskolai évben 
minden egyes növendék havi 42 korona drágasági pót 
lékot fizetett:, mely a jövő iskolai évben is fizetendő lesz. 

Kívánatra, tájékoztatót, küld: 
Telegdy Bertalan 

az internátus vezető tanára. 

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

Újdonság! Újdonság! 

Harangszó után. 
A „futkározó hamis atyafiak" támadása ellen az Írásból merí-
tett, beszélgetések alakjában készült hitvédelmi munka, melyet 
a szakkritika tömeges terjesztésre is igen alkalmasnak talált. 
Kapható a szerzőnél : M é s z á r o s J á n o s református lelkésznél 
Laskón (Baranya megye) Ára 4 korona 80 fillér. — Portóra 

20 fillér küldendő. 

M e g j e l e n t F. Varga Lajos Il-ik (befejező) kötete : „Imádságok 
bibliaolvasással egybekötött hétköznapi istentiszteletekre". 326 oldal. 
Ara fűzve K 8.—, kötve K 12.— (portó 46 fillér). Kiadta: Hoffmann 
és Kronovitz Debrecen. Az első kötet ugyanilyen árért kapható. — 
A munka bírálatára még visszatérünk, jelezzük, hogy az egyházi 
lapok igen jól nyilatkoznak az imádságokról, amelyek kis igazítással 
tetszés szerinti alhalmakra, sőt vasár- és ünnepnapokra — és biblia-
olvasás/ nélkül is használhatók. 



Ellenség a front mögött 
Épitö erejű erkölcs i o lvasmány katonák számára . A Kálvin-
S z ö v e t s é g kiadványa. Ára 30 fill . M e g r e n d e l h e t ő a Kálvin-

S z ö v e t s é g t i tkárságánál ( IX, Ráday-u. 28.) 

CSUHA ANDRÁS Z%m 
BUDAPEST, IX, RÁDAY UTCA 43. SZ. I, 4. 
űutánxjos áron készít lelkészek s zámára pa-

lás tokat és különféle ruháka t . 

Ajánlható uj könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. (1917) Áru 4 K 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhányán épült fel ez- a 

10 beszéd, 111. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. F ü g g e l é k ü l 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ára K 3:40 
Lic. Rácz Kálmán : Miért is vagyok én kéresztyén? Ára K 6 . — 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek , e l m é l k e d é s e k . 

Ára K 12.— 

Most jelent m e g : 
F. Varga Lajos: Imádságok, bibliaolvasással egybekötött héti 

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet. Ára fűzve K 8.— 
kötve K 12.— 

A II. kötet néhány hét mulya jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

Walther Vi lmos: Luiher jelleme. F o r d í t o t t a i f j . Vik tor J á n o s 
Ára K 8.— 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

Portóra a bolti ár 10%-át kérjük. 

Kaphatók: 

Scholtz Testvérek 
Budapest , IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Megje lentek: 

Kapható 

Wolhyníábaru 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
r e f . l e l k é s z . Á r a 6 K 5 0 fill. 

P a p i dolgozatok, 
X . k ö t e t . A l k a l m i e g y h á z i 
b e s z é d e k . I r t a : J á n o s i Z o l -
t á n . Á r a k ö t v e 10 k o r o n a . 

• • • • • • 

Imádságok. 
B i b l i a o l v a s á s s a l e g y b e k ö t ö t t 
h é t k ö z n a p i r e g g e l i i s t e n t i s z t e -
letekre. Irta F. Varga Lajos 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. 

II. „ Ára „ 8 K. „ 12 K. 

Postadíj egy-egy könyvre 5 0 fillér. Kapható 

Heaedűs és Sándor kiad 
t. irod. könyv-

kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezet 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fo rdul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsér t a :: 

„ H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszöve t ség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX*, Közraktár-u* 34, 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMONIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

G A Z D Á K B 1 Z T 0 ; 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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré" 
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120--- K 
9.849,672-71 K 

11.826,880-92 K 

23.727,673-63 K 

22.800,000'- K 

10.490,000-— K 

1.278,000'— K 

1500.000,000'— K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint . , . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000-— IC 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„ G O N D V I S E L É S " 

O r s z á g o s Közp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

Ravasz Lász ló dr. 

k 

K i c s o d a = 
a z e m b e r ? 

Három előadás, melyet a szerző 
Budapesten tartott 1918 januárban 

Ára p o r t ó v a l e g y ü t t 
3 kor. 20 fill. Kapható: 

KŐKAI LAJOSNÁL 
= BUDAPEST, = 

IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 

NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ara kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4 50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot, íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. Irta 

Sántha Károly. Ára vászonkötésben K 7.— 
Bérmentes küldéssel K 7,50 

A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 
Bérmentes küldéssel K 

NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr, Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . K 

3.— 
3.20 

3.— 
3.30 Bérmentes küldéssel K 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben '. , . . K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megrendelhetők; Megjelent eddig 46 kötet. 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZhlSKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

S??rkeszlóség és kiadóhivatal : 
IX., KAday-utcza 28., a hova a kéziratok, 
ei£tizetesi o$ hirdetési dijak stb. küldendők, 

l-fiplulajdouos és kiadó : 
A K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

Felelős szerkesztő 

t B1LKE1 P A P . ISTVÁN. 
Társszerkesztő : 

KOVÁTS ISTVÁN dr. 
Belső munkatársak 

Marjay Károly, Muraközy Oyula, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési ára; 
Egész évre : 24 k o r . , félévre : 12 k » r . , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 f i l l é r . 

TARTALOM. I. czikk: A tábori lelkészek szervezéséről. Dr. Molnár Jenő. — II. ozikk; A nőtheológusok kérdéséhez. Tantó 
János. — Irodalom. — Egyixáz. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Hirdetések. 

A tábori lelkészek szervezéséről. 
Ezzel a kérdéssel legutóbb a ref. táb. lelkészek gyű-

lése foglalkozott .Budapesten. Hogy nem sok pozitívum -
hoz vezetett, annak egyik oka az volt, hogy a kérdés 
referense olyan elaborátummal állott elő, amely egyálta-
lán figyelembe sem vette a kérdés német és osztrák-
magyar történetét, eltekintett a jelen háborús gyakorlat 
felett s teljesen bölcseimi és dogmatikus magasságban 
morgott. 

A kérdés osztrák-magyar felfogására a háborús gya-
korlat által teremtett helyzet megértése lényeges. Az 
egyetemes konvent egyrészt felügyelő püspök kezébe 
helyezte le a szálakat, mikből katonai lelki gondozásunk 
szövődik, ellenben, úgy látszik, nem vette figyelembe azt 
a tényt, hogy e szálakat másoldalról az egyes katonai 
parancsnokságoknál jó esetben tisztek (vallás katonai 
szempontból itt mellékes), azután altisztek, újabban női 
segéderők tart ják a kezükben. Hogy felügyelő püspö-
künk és a női segéderők közös munkája minő eredmé-
nyekhez vezet, arra nézve szolgáljon felvilágosításul a 
következő kép: egyik kerületi parancsnokságunkhoz be-
osztott tábori lelkészünk missziói területéül beosztanak 
három osztrák tartományt. Hogy e területen mily gar-
nisonokat utazzon be az illető lelkész, abba sem a fel-
ügyelő püspöknek, sem a tábori esperesnek, sem az illető 
lelkésznek nincs beleszólása, mert e fölött a gyakorlat 
szerint a kerületi parancsnokságokhoz beérkezett jelen-
tések tanulmányozása alapján a női segéderő dönt. Egyik 
tábori lelkészünket egy ily segéderő állandóan p. o. olyan 
helyekre rendelte, ahol egykor ugyan volt magyar ezred, 
de 1916 óta csak horvát ezred van ott. Egyidejűleg azon-
ban közelében már egy év óta ca. tizenötezer főnyi ma-
gyar legénység áll, kiket nem kereshetett fel, mert nem 
volt megfelelő parancsa. Személyes utánjárásra az illető 
lelkész a katonai referenssel abban állapodott meg, hogy 
saját maga csinál ezután programmot, mit jóváhagyásra 
felterjeszt mindenkor a kerületi parancsnokságnak. Pün-

kösd előtt három héttel felterjesztett programmjára azon-
ban semmi választ nem nyert. Újból megy a referenshez 
s ekkor a következő párbeszéd fejlődik ki: „Forduljon 
kérem kérdéseivel a kisasszonyhoz!" „Én kérem nem 
akarok e kérdésről a kisasszonnyal tárgyalni, mert ez 
sokkai komolyabb, semhogy az Írnokkal intézzem elT" 
„Kérem tessék mégis a kisasszonyhoz fordulni!" Fiat! 
„Kisasszony, megkapta felterjesztett programmomat?" 
A kisasszony zavartan néz szét aktái között s végre ki-
deríti, hogy nem. (Meglehet, hogy tévedésből ad acta. 
tétetett.) Az illető lelkész bizonyos ingerültséggel vegyes 
gúnnyal kérdezi: „Tudja-e kisasszony, hogy hová ren-
deltek engem ki istentiszteletek tartására?" — „Igen, 
lelkész úr! L-be, M.-he és S.-be." „A beérkezett jelen-
tésekből nem vette észre a kisasszony, hogy míg p. o. 
az ide 450 km.-re levő M.-ben egy református lélek sincs, 
addig több mint egy éve a közvetlen szomszédban álló 
ca. 15.000 főnyi legénység jóharmada magyar és refor-
mátus?" „Igazán, milyen érdekes, nem is tudtam, hogy 
ilyen változás történt!" Ezután a kisasszony nyomban 
intézkedik, hogy a hadügyminisztérium egy újabb tábori 
lelkészt rendeljen ki egy olyan pontra, ahol már háború 
eleje óta legalább négyre volna szükség . . . Videant 

.consules! {s j J 

Mondanom sen kell, hogy a kisasszony hatásköre 
teljes mértékben tábori esperesünket, vagy felügyelő 
püspökünket illeti meg. Üj tábori lelkészi állás szerve-
zése s a meglévőkben a munkabeosztás teljesen autono-
mikusan kellene, hogy intéztessék. A tábori lelkészeire 
nézve az első fontos gyakorlati kérdés, a tábori esperes-
ség jogi és intézményes kiépítése. A református katonai 
lelkigondozási ügyeket függetleníteni kell a — kisasz-
szonyoktól! Istenem, milyen jót mulatnak katholikus 
testvéreink, ha véletlenül olvassák soraimat. A tábori 
lelkésznek egy kisasszonnyal kell a térképet tanulmá-
nyozni, hogy hová is kell hát föltétlenül még egy kato-
nai lelkész . . . Kérdem, hogy meglevő százegynehány 
katonai lelkészi állásunkból hányat szerveztek felsőbb 



egyházi befolyásunkból kifolyólag s hányat a véletlen 
diktálta szükségre?! 

Az első feladat tehát szemmeltartani a katholikus 
lelkigondozás szerveit s ehez hasonlólag kiépíteni a mie-
inket. Itt az első a tábori esperesség intézményes kiépí-
tése normatív tényezővé, amely tehát a saját hatásköré-
ben függetlenül jár el. Ezután jön a közös (evang. és 
reform.) táb. püspök kérdése, a mellé beosztott két refe-
renssel {evang. és reform.), avagy a külön ref. táb. püs-
pökség szervezése. A jelen gyakorlat azt bizonyítja, hogy 
sem nem lehetséges, sem nem tanácsos külön szervez-
kedni. Én p. o. évek óta evangélikus katonáinkat is gon-
dozom, összeadom, felkeresem stb. Amikor a gyakorlati 
kényszer már megteremtette az egységet, akkor csak 
arról lehetne gondolkozni, hogy miként lehet ezt intéz-
ményesen úgy kiépíteni, hogy egyik felekezet se vallja 
kárát. Most épen azért vagyunk a kisasszonyok jótetszé-
sére bízva ós sok tekintetben azért pattog hátunkon a 
feddőzés ostora, mert a katonai köröket körülbelül egy 
ilyen alternatíva elé állítottuk: vagy külön-külön refor-
mátus és evang, püspököt kinevezni, avagy semmit se 
csinálni. Először kérdés az is, hogy püspökre van-e egy-
általán szükségünk s nem-e inkább egy tábornoki rangú 
felügyelőre (Generalfeldsuperintendent). 

Ezután lényeges annak intézményes kidomborítása, 
hogy a tábori lelkészet missziói munka. A budapesti 
gyűlésen az előadó gyülekezeti munkának fogta fel s 
katonai gyülekezeteket, presbitériumokat, kerületeket 
akart szervezni. Nem! Lélektani alkata szerint missziói 
munkáról van itten szó! Kellően 'nevelt misszionáriuso-
kat elégséges számban kell alkalmazni, hogy munkájuk 
ne csak a felszínen maradjon. Tisza István feddésének 
súlya e lélek hiányára mutat. Ne mentegetőzzünk! Ha 
van is bennünk valayii e lélekből, én Budapesten, amikor 
mind együtt voltunk, nem éreztem, hogy emésztő tűz ez 
bennünk! Ügy éreztem magamat, hogy katonák között 
vagyok, kiknél talán fontosabb a kitüntetés, mint az a 
lélek, mely úgy dicsekszik, mint Pál a 2. Kor. 11, 24— 
33. verseiben. 

Reálpolitkát kérünk tehát tábori lelkészetünk ki-
építésénél! Bjelik püspök könyvet írt a táb. leik. törté-
netéről. E történelmet s az ez által kifejlesztett intéz-
ményeket, melyek a katholikus részen beváltak, nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. Ezután pedig hidegen 
mérlegelni kell a gyakorlat által megteremtett helyzetet 
s az érzékenykedés helyett egységesen eljárni. 

Innsbruck. Dr. Molnár Jenő. 

A nötheologusok kérdéséhez. 
A magyar ref. egyházban is fölmerül a kérdés, 

mellyel már több külföldi prot. egyház foglalkozott: 
hogy milyen álláspontot foglaljon el a nőtheológusokkal 
szemben s mennyiben vehetné hasznát szolgálataiknak. 
Hollandiában már vannak női prot, lelkészek, sőt ezek 
között vannak, akik lelkészi oklevelük mellé még az oly 

nehezen elnyerhető theol. doktori diplomát is megszerez-
ték. Lássuk, hogyan jártak el a németalföldi prot. egy-
házak ezzel a problémával szemben? 

Álláspontjuk megértéséhez tudnunk kell, hogy Hol-
landiában a prot. papképzés nem tisztán egyházi, hanem 
jórészben állami feladat. A papnövendékek tanulmá-
nyaiknak alapvető, nagyobb részét u. i. az állam egye-
temeinek theol. karán folytatják; ez a theol. fakultás 
pedig nem exclusiv felekezeti, hanem független tudo-
mányos intézet, melyben prot. theológiát adnak elő tu 
dományos objektivitással, a tudomány korszerű nívójá-
nak megfelelően. A felekezeti jelleg még a tanárok sze7 

mélyét illetőleg is eltűnik. Az állam a theol. tanár ki 
nevezését elvben nem köti egy bizonyos vallásfelekezet 
hez, vagy egy bizonyos theol. irányhoz való tartozás fel 
tételéhez, az ő szempontjai szerint akár egy mohamedán 
is egész jól adhatja elő az egyetemes vallástörténetet 
vagy az ótest. exegesist csakúgy, mint bármely tárgyat 
az orvosi vagy bölcsészeti karon. Ezen állami theol. 
fakultások keretében tehetik le a hallgatók az első és 
második lelkészjelölti vizsgát (kb. a mi alapvizsgánk és 
kápláni vizsgánk) és a doktori vizsgát. Ezek letétele 
azonban még nem képesít lelkészségre és a fakultás által 
nyújtott alaptanulmányoknak szükséges kiegészítését az 
állam már nem tekinti feladatának, azért erről a külön-
böző protestáns egyházak maguk gondoskodnak úgy, 
hogy saját tanszékeket állítanak l'el az állami fakultások 
jnellett a Jelkészképesítő vizsga tárgyainak előadására, 
ahol a lel kész jelöltek már kizárólag felekezeti jellegű 
lelkészi oklevelet szerezhetnek. 

Mikor 1909-ben az első női lelkészjelöltek az „egy-
házi" tanárok „album studiosprum"-ába való beíratásu-
kat kérték, hogy lelkészi oklevelet szerezhessenek: a kü 
lönböző protestáns egyházak nem egyféleképen fogadták 
az ajánlkozókat. 

A dr. Kuyper-féle ref. egyház, a limine elutasította 
kérelmüket, mert úgy látta, hogy azzal szemben több-
féle nehézség forog fenn. Az egyik aggálya bibliai ter-
mészetű volt, I. Kor. 14: 34—35. vesrre hivatkozott: 
„az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben". A másik 
praktikus természetű: hogy bajos dolog a férfiakból álló 
presbitérium elnökéül nőt rendelni; hogy a hívek láto-
gatása alkalmával olyan helyzetekre bukkanhat, ame-
lyekkel való megbirkózás vagy azok elől való meghátrá-
lás az ő női és papi decorumának semmiképen sem hasz-
nál; hogy nehéz volna a női lelkészt a házasság tekin-
tetében személyi szabadságában korlátozni és ezért kom-
plikációk állhatnak elő. A nép konzervativizmusa is ha-
talmas akadálya a lelkészi hivatás nők számára való 
megnyitásának. 

A nagy németalföldi református egyháznak is ko-
molyan foglalkoznia kellett a nőtheológusok kérdésével, 
annyival inkább, mert az utolsó évtizedben aggasztóan 
nőtt a theológushiány. Amint hivatalos adatokból kitű-
nik: a három állami egyetem mellett felállított theologiai 
tanintézetében 1910 szept.-től 1915 szept.-ig 240-ről 



egyenletesen 128-ra apadt le az összes hallgatók száma. 
Fontolóra vették tehát a jelentkező nötheológusok kérel-
mét és egy meglepő formában került a probléma tárgya-
lás alá; a zsinat u. i. a választójog szempontjából fogta 
fel a kérdést, és pedig — a németalföldi ref. egyházban 
nem lévén nőknek szavazati joga — ilyen formplázással: 
megadható-e nőknek az aktiv és passzív választójog? Az 
előbbinek természetszerűleg meg kellene előznie az utób-
bit, azonban — érdekes —- a nők ügyének propagálói 
egyszerre kívánják a kérdés mindkét részének végleges 
megoldását, mert attól félnek, hogy az első megadása 
esetén maguk a nők akadályoznák meg az utóbbinak 
keresztülvitelét. Azonban már maga a zsinat túlnyomó 
nagy többsége ellene volt a nők lelkészi vizsgára való 
bocsátásának s elvető törvényjavaslatának törvényerőre 
való emelkedéséhez már csak az egyháztartományi gyű-
lések consideratioja szükséges. A németalföldi ref. egy-
ház tehát a ' maga iniciati vajából nőpapok képzésére 
semmi lépést nem tett. a fölmerült kérdéssel szemben 
igen húvös-tartózkodóan viselkedik, s csak a liberális 
irányú lelkészek és egyháztanácsok egy részénél van 
meg a hajlandóság arra, hogy nőket is bocsáséon a szó-
székre. I ' 

Ugyancsak ezen egyház kebelében, konkrét eset 
kapcsán merült fel a kérdés, hogy alkalmazható-e lelkész-
jelölt. aki az egyetemen akár a theol. doktori fokot is 
megszerezte, katecbetai vizsga letétele nélkül hitokta-
tásra. A tárgyalások odavezettek, hogy a törvényhozás 
még a hitoktatói vizsga tárgyainak egy része alól sem 
dispenzálta őket. pedig ez a vizsga nem áll magas tudo-
mányos színvonalon, a tárgyai: holland nyelvtan, bibliai 
és egyháztörténet, ker. hit- és erkölcstan. — és bármely 
23 évet betöltött egyháztag leteheti. Természetes, hogy 
e törvény éle a gyakorlatban a női lelkészjelöltek ellen 
fordul s aJVban a konkrét esetben is egy nőtheológus ügye 
volt szőnyegen, mert férfifheológus nem kényszerül arra., 
hogy egyetemi tanulmányai után elemi iskolai tanítók 
mellé kisegítő tanerőnek menjen el. 

A két lutheránus egyház sem nyitotta meg nők szá-
mára theol. tanintézetének kapuját, de e kérdés kapcsán 
női egyháztagoknak egyházkormányzó testületekbe való 
beválasztását az egyházközségek számára fakultatívvá 
fefte s vannak is egyes gyülekezetek, melyek e joggal 
éltek. 

Ha Hollandiában a női lelkészjelölt czélt a k p érni, 
lelkész a k a r lenni, akkor baptista vagy remonstráns fele-
kezet szolgálatába kell lépnie, mert ez a két felekezet 
hajlandó a nőket ugyanolyan föltételekkel, mint a férfia-
kat. lelkészül alkalmazni. A magyarázata e körül mén v-
nek nem a. netaláni theológushiányból folyó kényszerű-
ségben, hanem másutt lelhető meg. A baptisták liberális 
theologiai irányuknál fogva u. i. bibliai akadályát nem 
látják annak, hogy gyülekezeti életükben a nőknek u. a. 
jogokat adják még, mint a férfiaknak (pl. női presbite-
rek: női elŐimádkozók stb.), sőt mivel a templomlátoga-
tók többsége nő, női lelkész alkalmazását előnyösnek is 

Ítélik, Továbbá az egyházközségeik központi, felettes 
egyházhatóságok nélkül, independens módon állanak egy-
más mellett s így ha azok többsége nem kívánja is a női 
lelkészek alkalmazását: a kisebbségre nézve azért azt 
meg nem akadályozhatja, Tudni kell azonban, hogy mind 
a két egyházközösség kicsiny Hollandiában. A baptisták" 
121 egyházközsége összesen 64.200 lelket számlál s 128 
lelkészi állást tart fönn, továbbá papjai képzésére egy 
szemináriumot 2 tanárral. A remonstráns-reformátusok-
nak pedig ma 28 egyházközségük van, 29 lelkészi állás-
sal s 17.047 lélekkel s egy szemináriumuk egy tanárral. 

Maguk a női lelkészjelöltek meg vannak arról győ-
ződve, hogy lelkészi szolgálatuk a férfiaké mellett a gyü-
lekezetre nézve kívánatos, mert ezzel a maga jogához jut 
a férfi elem is, a női elem is úgy a gyülekezet, mint a 
lelkészek részéről; hogy együtt kiegészítik egymást s 
több készültséggel építhetik a Krisztus testét. 

Magyar református egyházunk most került szembe 
e kérdéssel először, olyan időben, amikor érezzük, hogy 
történetének egy fordulópontjához jutott. Belső életének 
jövendő kialakulását ma kiszámítani nem lehet, törvény-
hozásunk által e kérdésben most hozandó döntés mégis 
e jövő számára, történik. Ha zsinatunk e kérdésben ki-
indulási pontjául azt választaná, hogy a rendkívüli hall-
gatóként beiratkozott nőtheológusokat rendes hallga-
tókká erősíti be: akkor ilyen állásfoglalásának messze-
menő konzekvencziái lehetnek. Döntését ez elvi és gya-
korlati területre kiható kérdésben bizonyára annak mér-
legelése után fogja meghozni, hogy vájjon a már beirat-
kozott rendkívüli női hallgatóknak van-e szükségük új, 
törvényben megállapított rendelkezésre, avagy az egy-
háznak valamelyik munkaterületén szüksége volna, az 
új munkásokra. 

Utrecbt. Tantó -János, 

IRODALOM. 
Dr. Kováts Lajos: Magyar dicséretek. A legna-

gyobb örömmel kell üdvözölnünk minden olyan törek-
vést,. ainelv protestáns vallásos énekirodalmunk felfris-
sítését célozza. Népünk énekes, daloló kedvű; szép da-
lai. ,,virágénekei" mellett nagy szeretettel énekli ked-
ven ez zsoltárainak, dicséreteinek, sokszor nehéz, idegen-
képzésű koráldallaunait is, melyeket nemcsak a templom-
ban és a téli esték áhítatában, meghitt otthonában, ha-
nem még a „természet templomában", mezei munkája 
közben is hallhatunk ajkán megcsendülni. Kiváló zenei 
hajlamával — sajnos — akár a „daliás hadsereg", akár 
a ..kultúra ' (gramofon)*) révén a kedélyét, lelkét meg-
mételyező, erkölcsi bkzirtságot árasztó faji „sláger-ze-
nét" is elsajátítja, amellyel veszélybe kerülhet szép da-
lainak, balladáinak romlatlan, derűs tisztasága is. Ezt a 
veszedelmet látta meg dr. Kováts Lajos és azt a távolsá-
got, amely a- túlkomoly, túlnehéz egyházi zenénk és 
könnyed magyar népköltészetünk között még üresen tá-
tong. Ennek a távolságnak az áthidalását kezdi meg ke-
resztyén. mély hitű lélekből fakadó szövegű és magva-

*) I t t sem á r t a n a egy kis eeenzura! . . . 



ros, könnyű zenéjű 15 magyar dicséretével". A feladat 
persze nagyon nehéz, semhogy első próbára sikerülhetne 
teljesen megoldani. Nagy változatosságra és ezzel együtt 
értelmezett választékosságra van szükség, ami kielé-
gítse a dalolni és épülni vágyókat és kívánatosakká te-
gye az e czélra szánt dalokat. A szerző egyszerű, ma-
gyar motivumú dallamait a lehető legegyszerűbben igye-
kezett harmonizálni vegyeskarra, de ezt a czélját az 
összhangzattan leszűrődött tapasztalatainak a figyelem-
bevételével jobban elérhette volna, Egyébként szívesen 
ajánljuk vegyeskaraink figyelmébe. Kapható a szerzőnél 
(•Budapest, Városmajor-u. 48.) 2 koronáért. ti. 

Wolhyniában. Irta Göde Lajos. Hegedűs és Sán-
dor kiadása. Debreczen. 1913. 198 oldal. Ara 6 K 50 f. 
Gröde Lajos, mint tábori lelkész, közel másfél esztendőt 
töltött a harcztéren. hogy a borzalmak s iszonyatossá-
gok földjén magasztos lelkipásztori hivatását gyakorol-
ja: fájdalmat enyhítsen, biztasson, bátorítson. A körü-
lötte hullámzó, zúgó. zakatoló életből lelkébe szűrődő 
benyomásokat szorgos kézzel feljegyezte s most feldol-
gozva napló alakjában közrebocsátja. Első szárnypróbál-
gatásában- Gröde kész írói egyéniségnek mutatkozik be. 
Jó megfigyelő, éles tekintetét semmi sem kerüli el, s 
amit látott, tapasztalt, azt híven is tudja tükröztetni 
s Naplója olvasásakor legalább az a benyomásunk, hogy 
a gondolat, amiképen lelkében ailakult, úgy került pa-
pírra. hogy ezen a rövid s mégis hosszú úton semmi sem 
veszett el belőle. Mestere a tollnak. uralkodik felette, ve-
zeti tetszése szerint s vezeti ízléssel. Nemes, bájos for-
mába öltözteti mondanivalóját. Leírásai elevenek, szí-
nesek s szemléletesek. Azok nyomán minden megeleve-
nedik előttünk. Látjuk a tájat, mely körülötte elterül, 
látjuk a csapatok vonulását, mozdulását, szemünk előtt 
folyik le a hős temetése, sírba fektetése. így megy az vé-
gig az egész könyvön. Mindenütt úgy érezzük, mintha 
ott állnánk a szerző mellett s vele együtt látnók, szem-
lél nők a dolgokat. Néha a szerző felkap a fantázia szár-
nyaira s költői erővel megjeleníti a multakat. Egyik je-
lessége a leírásoknak az is, hogy hangulatkeltők. Költői 
lelkével a szerző hangulatot lehelt közléseibe s e han-
gulat hatalmába ejti lelkünket is. Nemcsak azt látjuk, 
tapasztaljuk, amit a szerző, hanem azt is átéljük, át-
érezzük, amit a szerző, vele együtt örvendünk, aggó-
dunk, bánkódunk, az ő lelkével együtt felderül s elborul 
a mi lelkünk is. Az irodalmi értéken túl azonban abban 
a niapló igazi nagy értéke, hogy hőseinket, a nemzet 
nagyságáért harcoló, küzdő hőseinket dicsőíti, magasz-
talja. Melyik magyar szív nem telik meg őszinte tisz-
telettel, szeretettel, rajongással a hősök nevének említé-
sére! Maga a szerző is a nagyváradi és szolnoki bakák 
37-ik és 68-ik gvalogezredbeli derék fiainak, bajtársai-
nak ajánlja könyvét elismerése, hódolata jeléül. -Jóleső 
érzéssel fogják e könyvet olvasni derék harcosaink s 
gyönyörűséggel, áhitattal. meghatottsággal s büszke 
megelégedéssel fogja azt olvasni minden magyar lélek 
— s meg is fogja találni az útat minden magyar lé-
lekhez. Dr. R. M. 

EGYHÁZ. 
Lelkészbeiktatás. Május hó 26-án folyt le a kecs-

keméti kettős lelkészbeiktatás lélekemelő és sok szép Ígé-
retre jogosító ünnepélye. Mészáros János örökébe iktatta 
be Kiss Zsigmond, a kecskeméti ref. egyházmegye espe-
rese a, 2 új lelkipásztort, dr. Hetessy Kálmán, volt ó-
kécskei és Muraközy Gyula budapesti káilvin-téri s. lel-

készt. A gyülekezetnek lelkipásztoraik után való vágya-
kozása s személyükhöz fűzött nagy szeretete és vára-
dalma egyformán kifejezésre jutott az ünnepély han-
gulatán és lelkesedésén. Igazán az új papoké volt ez a 
nap s Kecskemét egész társadalma valláskülönbség nél-
kül részt vett a ref. egyház nagy eseményeiben. Az új-
ságok ünnepi számot szenteltek az ünnepélynek, vezér-
cikkben foglalkozván az új lelkészeknek jelentőségével a 
város társadalmi életére. Délelőtt 9 órakor a lelkészi hi-
vatalból az esperes jobbján és balján vezette a két új 
lelkészt a palástosan megjelent lelkészek kíséretében a 
templomba, Kiss Zsigmond esperes felemelő beszédben 
iktatta be az új lelkészeket hivatalukba, átadván nekik a 
templom kulcsát, az egyház pecsétjét, a bibliát és az 
egyház vagyon-leltárát. A kecskeméti dalárda vegyes 
kara éneke után rlr. Hetessy Kálmán tartotta meg be-
köszönő beszédét, Kol. IV. 17. v. alapján szólt arról, 
tömören és erőteljesen, hogy mi a mi szolgálatunk és 
hogyan töltsük azt be. Majd Szalontay Ferencz nagy-
körösi s. lelkész szóló éneke után Muraközjr Gyula je-
lent meg a szószéken. Luk. VII. 11—17. alapján szólt 
Jézus életet támasztó erejéről, hatalmáról a szívek leg-
mélyebb indulatait megmozdító melegséggel. Az isten-
tisztelet végeztével a ref. főgimnázium dísztermében a 
presbitérium díszűlése kezdődött, ahol a küldöttségek is 
(37) üdvözölték az új lelkészeket. A közebéd után este 
még a felállítandó Ref. Tanítónőképző javára szépen si-
került hangverseny volt. melynek szereplői Kecskemét 
város művészgárdájából kerültek ki. A környékbeli lel-
készek s az új lelkészek barátai is szép számmal meg-
jelentek a nehéz közlekedési viszonyok ellenére is. Mi is 
annak a jelszónak jegyében állunk, mint a kecskemétiek: 
..Sokat várunk a papjainktól". Mindegyiknek megvan a 
maga charismája s ennek a charismának követése teszi 
egymás számára is a szolgálatot édessé s a gyülekezetet 
is ott a szép nagy Alföld közepén virágzóvá. Isten áldása 
kísérje szent szolgálatában a két lelkipásztort. 

Lelkészválasztások. A nagykárolyi ref. egyház 
Gönczy Sándor énm ihálv falvai s. lelkészt választotta 
meg lelkészéül. — A madocsai ref. egyház Mező Benő 
bácskossuthfalvi h. lelkészt, az őcsényi Szilágyi Béla eze-
czei lelkészt hívta meg lelkipásztorául. 

A duiiamelléki ref. egyházkerület folyó hó 30-án 
tartotta közgyűlését. A gyűlésről szóló tudósítást a köz-
beeső ünnep miatt is csak a jövő számban közölhetjük. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma folyó hó 
24-én tartott ülést Petri Elek és dr. Kovácsy Sándor el-
nöklete alatt. Az ülés elején a püspök meleg szavakkal 
emlékeztt meg a presbitériumnak és a főgimn. igazgató-
tanácsának hosszú éveken át volt buzgó tagjáról: dr. 
Szőts Farkasról. Özv. Somogyi Györgvné és Gyulá.né 
több ezer korona éítékű díszes szószék- és úrasztali te-
rítőt ajándékoztak az egyháznak. A főgimnáziumi igaz-
gatótanács jelentését Ravasz Árpád igazgató terjesztette 
elő. Az intézetnek a tanévben 780 beírt tanulója volt. 
A presbitérium az igazgatótanács javaslatára a jövő tan-
évre a helybeli ref. tanulók tandíját 80 koronáról 100 
koronára, a nem helybeli ref. és más ker. vallású tanu-
lókét 100 koronáról 140 koronára, az izraelitákét pedig 
160 koronáról 200 koronára, a beiratási díjat 20 koroná-
ról 40 koronára emelte. A pénz- és jogügyi bizottság 
jelentését dr. Kiss Károly ügyész referálta. A Gonda 
Béla, presbiter által benyújtott indítványt a Kálvin-téri 
építkezések ügyében, sajnos, egyelőre le kellett venni a 
napirendről. Az adózási reform ügyében beadott indít-
ványok az elnökségnek adattak ki további előkészítés 
czéljából. Az egyház gazdasági hivatalának igazgatója. 



Héder Sándor lemondott, helyére a presbitérium Nemes 
Árpádot, eddigi könyvelöt választotta. Örömmel vette 
tudomásul a presbitérium, hogy a költségvetési hiány 
csökkentésére eddig már több mint 15 ezer korona ado-
mány folyt be és ugyanannyi önkéntes adóemelést ajánl-
tak fel. A katecheták részére a közgyűlés újból 5000 kor. 
drágasági pótlékot szavazott meg. A kilépő presbiterek 
és egyházközségi közgyűlési tagok helyébe a parochiális 
körök jun. 2-án és 9-én ejtik meg a választásokat. 

Legszebb elégtétel. A bácskossuth falvai ref. egy-
háztanács lelkésze távozásakor a következő határozatot 
hozta május 9-én: „Mivel köztudomásu. hogy nt. He-
tessy Viktor lelkész úr ártatlanul vádoltatott évek előtt, 
mely köztiszteletben állt nevére homályt vetett, készség-
gel megadjuk neki azt az elégtételt, hogy sajnálatunkat 
fejezzük ki méltatlanul történt meghurczoltatása felett 
s kérjük, hogy felejtse a mult sérelmeit, tartsa meg ezt 
az Egyházat jó emlékezetében, mint ahogy ez az egyház 
is. — melyet az ő vezetése — ide jövetele után alig né-
hány év alatt újra épített, hálás és tiszteletteljes emlé-
kezetében fogja öt megtartani." —- Május hó 19-én el-
határozta. hogy testületileg vesz tőle búcsút. — Pünkösd 
másodnapján bement hozzá az egész presbitérium s 
könnyek között búcsúzott el tőle. Elhatározta, hogy egy 
disz-bibliával lepi meg. melybe minden presbiter sa ját -
kezűleg írja be nevét. Ezt a díszes képes bibliát, mely-
nek címlapjára ez van írva: ..Emlékül ntű. Hetessy Vik-
tor lelkész úrnak- a bácskossuthfalvai egyháztanácstól". 
május hó 22-én adta át. Az az Egyház, mely a méltat-
lanul megbántott lelkésznek ily fényes elégtételt adott, 
nem csak a lelkészt, hanem önmagát is megtisztelte. 

A debreczeni ref. s. lelkészek kartársaik nevében 
is felkeresték Baltazár Dezső dr. püspököt és egy memo-
randumot terjesztettek elő 'a káplánok ..bizonytalan, ho-
mályos" helyzetéről. Kérik, hogy fizetésük ott. aihol ter-
mészeti ellátásuk nincs. 1600 korona kezdőfizetés, sza-
bályszerű lakbérrel, kor- és családi pótlékkal, ahol el-
látás van. ott legyen 100 korona kezdőfizetés és korpót-
lék. Kérik a s. lelkészi pragmatika törvénybeiktatását 
és hogy állásukból csak fegyelmi úton legyenek elmoz-
díthatók. 

Az Evangélikus Lap, amelyet Szimonidesz Lajos 
nagybörzsönyi lelkész Lic. Fizély Ödön és Endreffy 
János közreműködésével szerkeszt, egyházi és politikai 
hetilap lett a szükséges biztosíték lefizetése, folytán. 

A dunáninneni ev. egyházkerületben a Beniczky 
Árpád halálával megüresedett felügyelői állásra egy 
Pozsonyban összegyűlt értekezleten Ivánka Istvánt, a 
nagyhonti egyházmegye felügyelőjét jelölték. 

ISKOLA. 
A dunamelléki ref. egyházkerület tlieológiai vá-

lasztmánya folyó hó 27-én tartott ülést Petri Elek püs-
pök és Darányi Ignácz főgondnok, majd dr. Szilassy 
Aladár elnöklete mellett. A theol. választmány elhunyt 
tagjáról, dr. Szőts Farkasról úgy az elnöklő főgondnok. 
mint dr. Pruzsinszky Pál igazgató kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg. A theol. igazgató jelentette, hogy az 
akadémiának a tanévben 44 növendéke volt. 19 IV., 8 
II.. 4 III.. 13 T. éves. ez utóbbiak között 2 nőhallgató. 
akik mindketten a főiskola legkiválóbb tanulói sorában 
foglaltak helyet. Fontos tárgya volt a választmányi 
ülésnek a dr. Szőts Farkas theol. tanár helyének (a sys-
tematika theol. tanszék) betöltése. A választmány a ta-

nárok előterjesztésére nagy egyértelműséggel akként ha-
tározott, hogy a kerületi közgyűlés elé azt a javaslatot 
terjeszti, hogy a tanszék pályázat mellőzésével dr. Se-
bestyén Jenő theol. m. tanárnak, budapesti hitoktató lel-
késznek. a mi lapunk kedves és oszlopos munkatársának 
meghívása útján töltessék be. A választmány pártolóiam 
terjeszti fel Forgács Gyula theol. m. tanár, péczeli lel-
késznek azt a kérését, hogy a jövő tanévben a gyakorlati 
theologia tudományok köréből akadémiánkon előadáso-
kat tarthasson. A theol. tanárok drágasági pótlékára vo-
natkozó kérés pártolólag megy a számvevőszék útján a ke-
rülethez. Örömmel vette tudomásul a választmány, hogy 
az akadémia igazgatója, dr. Pruzsinszky Pál a követ-
kező 3 évre is vállalta a terhes feladatot. — Az interná-
tus ügyeit, a már mult évben megválasztott új felügyelő-
tanár. Hamar István terjesztette elő. Állását julius hó 
1-én foglalta el. A választmány néh. dr. Szőts Farkas 
özvegyének az internátusban a súlyos lakásviszonyokra 
való tekintettel megfelelő lakást bocsát rendelkezésre. A 
költségvetési szükséglet 170 ezer korona. A folytonos 
drágulás szükségessé teszi az internátusi díjak emelését. 
A kerületi lelkészek, tanárok, tanítók más főiskolákba 
járó fiai 2000. mások 2200 (2-es szobában 2500). a theo-
lógusok továbbra is 600. ha lelkész-tanár-tanító fiúk 500 
koronát fizetnek. A választmány megengedte, hogy az 
internátus egy részében a nyári 3 hónapos főiskolai kur-
zuson résztvevő katona diákok nyerhessenek elhelyezést. 

A budapesti ref. theologiai akadémiában május hó 
27-én délelőtt végződtek a kollokviumok. Aznap délután 
volt a tanárkar zárókonferencziája, 28-án délelőtt volt 
Lévay Lajos esperes elnöklete mellett a záróvizsgálat, 
amelynek végeztével az elnöklő esperes intézett szép sza-
vakat a tanárokhoz és hallgatókhoz.- Délután a választ-
mányi ülés után volt az ünnepélyes évzárás, amelyen dr. 
Pruzsinszky Pál igazgató buzdította lelkes szavakkal az 
ifjúságot, különösen a távozó hallgatókat munkás haza 
és egyház-szeretetre és mondott köszönetet a fenntartó 
testületnek az akadémia iránt tanúsított szeretetért és 
áldozatkészségért. A fenntartó testület, a kerület nevé-
ben Tóth Sándor esperes szép beszédben kérte az ifjú-
ságot. hogy legyen tudományával, hitével, egész életé-
\el világosság Isten dicsőségére. Az ő imájával, áldásá-
val és énekkel zárult a 4-ik háborús tanévünk. — Az 
ünnepélyt megelőzőleg volt a szónoklati-verseny, ame-
lyen Haypál Béla T. éves nyerte el a Nagy István-féle 
24 koronás pályadíjat. Az ösztön- és segélydíjak kiosz 
tása a jövő tanév elején történik. 

Kormányképviselők. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a budapesti főgimnáziumhoz dr. Hegedűs Ist-
ván egyetemi tanárt, a kecskemétihez dr. Sebestyén 
Gyula múzeumi osztályigazgatót, a kiskunhalasihoz dr. 
Szidorovszky János budapesti áll. főgimnáziumi tanárt, 
a kunszentmiklósihoz dr. Joó Gyula kecskeméti jogaka-
démiai igazgatót, a nagykőrösihez Mészöly Gedeon m. 
tud. akadémiai könyvtártisztet, a miskolczihoz dr. Kecs-
kemétby István theol. igazgatót, a sárospatakihoz dr. 
Császár Elemér pozsonyi egyetemi tanárt, a békésihez 
dr. Pruzsinszky Pál theol. igazgatót, a debreczenihez 
dr. Gergely György máramarosi jogakadémiai igazgatót, 
a debreczeni leánygimnáziumhoz P>. Pap István theol. 
tanárt, a hajdúböszörményihez dr. Révész Imre theol. 
tanárt, a hajdúnánásihoz dr. Petzkó Ernő debreczeni 
főgimn. tanárt, a hódmezővásárhelyihez dr. Ravasz 
László theol. tanárt, a kisújszállásihoz Baltazár Gábor 
kecskeméti főgimn. tanárt, a mára marosihoz dr. Papp 
Károly debreczeni egyetemi tanárt, a mezőtúrihoz dr. 
Kacsóh Pongrácz főigazgatót, a szatmárnémetihez El-



lend József sárospataki főgimn. igazgatót küldte ki az 
érettségi vizsgákra k ormánykép viselőkül. 

Baár-Marias ref. felső-leányiskola és nevelő-inté-
zet jövője. A Baár-Madas igazgató-tanácsa május hó 
25-én nagyfontosságú ülést tartott, amelyen dr. Darányi 
Gyula udv. tanácsos, elnök megragadó, bensőséges, me-
leg szavakkal emlékezett meg az igazgató-tanács el-
hunyt nagyérdemű tagjáról, elnökhelyetteséről, dr. 
Szőts Farkasról, aki az intézet megalapítása óta tevé-
keny részt vett az intézet fejlesztésének nagy munkájá-
ban jóformán élete utolsó napjáig, amikor betegség miatt 
álmatlanul töltött éjszakáiban is nagy gonddal készítette 
az ú j szervezési és rendtartási szabályzatot. Az igazgató-
tanács jegyzőkönyvileg is kifejezi mély részvétét a gyá-
szoló özvegy és családja iránt. Tárgyalta az igazgató-
tanács az egyh. ker. és budapesti egyházközséggel, mint 
fenntartó testületekkel megújítandó szerződést, a fenn-
tartási összeg arányát; érdemleges határozathozatal eb-
ben a kérdésben az őszi egyház ker. közgyűlés alkalmá-
val történik. Élénk eszmecserére adott alkalmat a jövő 
1918—19. isk. évben felállítandó VTI. osztállyal kapcso-
latban az a gondolat, amely mint konkrét indítvány 
jegyzőkönyvbe is került, hogy a Baár-Mada^, a ref. fel-
sőleányiskola típus mellett, ha nem is az ősszel, de ahhoz 
egy évre állítsa fel a leánygimn. V. osztályát, amely 
azután a teljes 8 osztályú ref. lány gimn. kiépítéséhez 
vezetne. Mindig jobban és jobban nyilvánvalóvá, lesz. 
hogy a csak felsőleányiskolai tagozatú leányközépiskola, 
mint kenyérkeresetre lehetőséget nem nyújtó iskolatípus, 
idő- és korszerűtlen s mint ilyen sorvadásra, elnéptele-
nedésre van kárhoztatva. Egy ref. leánygimn. felállítása 
a fővárosban óriási lépéssel vinné előre ref. szellemű nő-
képzésünk ügyét. Dr. Darányi Gyula udv. tanácsosnak, 
mint elnöknek és dr. Szilassy Aladár v. b. t. t.-nak, aki 
szíves volt az elnökhelyettesi tisztséget vállalni az elnök 
kérésére, valamint az igazgató-tanács tagjainak ügysze-
retete és buzgósága, tanáraink munkája mellett a legna-
gyobb kezesség a fényes jövőre és nagyarányú fejlődésre 
nézve. Jelentette dr. Majomé Kenessey Anna igazgató-
nő. hogy az intézet tanártestülete és növendékei a szor-
galom szakban, a nagy ünnepek előtt, a vakáció megkez-
désekor úrvabsorát vesznek; az úrvacsorai szt. edénye-
ket a Lorántffy Zs. Egyesület volt szíves kölcsön adni. 
Az intézetből most távozó VI. osztályú növendékek hálás 
szívvel, az intézet számára egy úrvacsorai kelyhet vet-
tek. A nagyjövőjű intézet anyagi, szellemi és lelki fej-
lődése egyházunk fontos érdeke. 

Az „Egyenlőség" ez. zsidó újság 20 ezer koronás 
alapítványt gyűjtött egy Baltazár Dezső püspök nevét 
viselő' egyetemi alapítványra, amelyet folyó hó 10-én 
adnak át a püspöknek a debreczeni kollégium díszter-
mében. 

A líaár-Madas felső leányiskolában június hó 3-tól 
6-ig lesznek az összefoglaló vizsgák. Június 7-én d. e. 
11 órakor lesz a záróiinnepély a következő műsorral: 
I. Kurucz-dalok. Éneklik az intézeti növendékek. 2. Áb-
rányi E.: Ne tűrd tovább! Szavalja Darányi Jolán 1. o. 
növ. 3. Danela: Air varié. Hegedűn előadja Sántha Mar-
git VI. o. növ. Zongorán kiséri Tlialy Mária V. o. növ. 
4. Chamisso: Die Kreuzsehau. Szavalja br. Korányi Edit 
VI. o. növ. 5. Rebay: Bölesődal. Éneklik az összes növen-
dékek. 6. Coppée: Un Évangile. Szavalja Balogh Edit 
VI. o. növ. 7. Gaál: Magyar ábránd. Zongorán előadja 
Koromzay Jolán V. o. növ. 8. Longfellow: A Psalm of 
Life. Szavalja Pesthy Márta V. o. növ. 9. Mendelssohn: 
Das ist der Tag des EEerrn. Éneklik Damokos Mária. 
Faragó Ilona V. o. növ., Kaszanyitzky Olga és Visolyi 

.Judit VI. o. növendékek. 10. Kiss J . : A Naphoz. Sza-
valja Szabó Irén VE. o. növ. 11. Reinhold: Impromptu. 
Zongorán előadja Réesey Irén VI. o. növ. 12. Az inté-
zettől búcsúzik Schilling Júlia VI. o. növ. Hymnus. 

EGYESÜLET. 
A Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Itt. új ki-

bocsátású (III. sorozatú) részvényeire az aláírási felhí-
vást lapunk e számához csatoljuk. Amidőn ezt t, olva-
sóink szíves figyelmébe ajánljuk, megemlítjük, hogy a 
Részvénytársaság eddigi első negyedévi üzeme — a kez-
det nehézségei daczára — 16.000 K nyereséget eredmé-
nyezett. minélfogva a vállalat megfelelő jövedelmező-
sége iránt a kilátások máris igen megnyugtatóknak mu-
tatkoznak. 

Hangverseny. A Nagypénteki Ref. Társaság hölgy-
választmánya a Társaság és a Református Sajtóegyesü-
let javára sikerült hangversenyt rendezett a budai ref. 
templomban. Szikla Adolf karmester. M. Medek Anna. 
dr. Székelyhidy Ferencz. Dalnokv Viktor. Venczel Béla. 
Rózsa Lajos művészek közreműködésével. 

GYÁSZROVAT. 
Súlyos veszteség érte a LórántflPy Zsuzsánna Egye-

sület buzgó alelnökét, báró Radvánszky Gézánét, szül. 
Waldeck-Pyrmonti Waldeck Cornélia grófnőt. Férje, 
radványi és sajókazai báró Radvánszky Géza es. és kir. 
kamarás, v. 1). t. t. életének 7T-ik évében Budapesten 
elhunyt. Temetése nagy részvéttel folyt le az Üllői-úti 
gyászházban, ahol dr. Raffay'Sándor ev. lelkész mondott 
beszédet. A radványi családi sírboltban helyezték nyu-
galomra. 

Deák Lajos, Maros Torda vármegye ny. tanfelügye-
lője, a ITT. o. vaskoronarend tulajdonosa, m. kir. udv. 
tanácsos, a marosvásárhelyi kollégium tb. gondnoka, a 
kerület igazgató-tanácsának tagja f. h. 17-én áldásos éle-
tének 69-ik évében meghalt. Benne egyházunk és ennek 
minden nemes ügye egyik legbuzgóbb barátját és támo-
gatóját vesztette el. 

Csiky Lajos, a marosvásárhelyi ref. kollégium volt 
igazgató-tanára. 56 éves korában meghalt. 

Hajdú Árpád hajdúnánási ref. s. lelkész életének 
32-ik évében elhunyt. 

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

r 
T * . r r \ készletben, rakta-

U t t o r o n y o r a k • ) / rangokat pótló 
aczélharang-korongokat jótállással szállít és beállít 

M t i l l e r J á n o s t o r o n y ö r a - g f y á r a 

Budapest VII., Tököly-ut 52. 
M e g j e l e n t F. Varga LajQS 11-ik (befejező) kötete.: „Imádságok 

bibliaolvasással egybekötött hétköznapi istentiszteletekre", 326 oldal. 
Ára tűzve K 8.—, kötve K 12.— (portó 46 fillér). Kiadta: Holfmann 
és Kronovitz Debrecen. Az első kötet ugyanilyen árért kapható. — 
A munka bírálatára még visszatérünk, jelezzük, hogy az egyházi 
lapok igen jól nyilatkoznak az imádságokról, amelyek kis igazítással 
tetszés szerinti alhalmakra, sőt vasár- és ünnepnapokra — és biblia-
olvasás nélkül is használhatók. 



Ellenség a front mögött. 
Építő erejű erkölcs i o l v a s m á n y katonák számára . A Kálvin-
S z ö v e t s é g kiadványa. Ára 30 fi l l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálvin-

S z ö v e t s é g t i tkárságánál (IX , Ráday-u. 28 ) 

CSUHA ANDRÁS 
BUDAPEST, IX, RÁDAY UTCA 43. SZ. I, 4. 
3utdn\ jos áron készít lelkészek s z á m á r a pa-

lás tokat és különféle ruháka t . 

Ajánlható uj könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. (1917) Ára 4 K 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhányán épült fel ez a 

10 beszéd, ili. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. Függelékül 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ara K 3.40 
Lic. Rácz Kálmán: Miért is vagyok én keresztyén? Ára K (>.— 
Ravasz László : Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. 

Ára K 12.— 

Most jelent meg: 
F. Varga Lajos : Imádságok, bibliaolvasással egybekötött hét-

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet. .Ára fűzve K 8.— 
kötve .' K I 2.— 

A II. kötet néhány hét múlva jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

Walther Vilmos: Luther jelleme. Fordította ifj> Viktor János 
Ára K 8 — 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

Portóra a bolti ár 10°/0-át kérjük. 

Kaphatók: 

Scholtz Testvérek 
Budapest , IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Megje len tek : 

Kapható 

Wolhyníában* 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára G K 50 fill. 

Pap i dolgozatok, 
X. kötet. Alkalmi egyházi 
beszédek, irta: Jánosi Zol -
t á n . Á r a k ö t v e 10 k o r o n a . 

Imádságok, 
"Bibliaolvasással egybekötött 
hétköznapi reggeli istentiszte-
letekre. Irta F. Varga Lajos 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. 

II. „ Ára „ 8 K. „ 12 K. 

Postadíj egy-egy könyvre 50 fillér, Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezet* 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsér t a :: 

„ H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszöve tség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX,, Közraktár-tu 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 
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HARMONIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen ál ta lánosan 
elismert remekművet bocsát ja ki 

az ország legnagyobb 
hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

G A Z D Á K B I Z T 0 ; 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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. rí 1 -én : 
Alaptőke 2.551,120-— K 
Tartalékok 9.349,67271 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 11.820,880-92 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennallása óta kiűze-
tett életkárokban több mint . . . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 1500.000,000 — K 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000 - K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

23.727,673-63 K 

22.800,000- K 

10.490,000 — K 

1.278,000'— K 

Ravasz Lász ló dr. 

Kicsoda = 
az ember? 

Három előadás, melyet a szerző 
Budapesten tartott 1918 januárban 

Ára p o r t ó v a l e g y ü t t 
3 kor. 20 fíII. Kapható: 

K Ó K A I L A J O S N Á L 
= BUDAPEST, = 

IV,, Kamermayer Károly-utca 3. 

I í j ú s á o ' i k ö n y v e k ! 
A Magyar Prot. írod. T á r s a s á g két l egújabb k iadványa . 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor, Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve k' 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ara kötve' K 
Bérmentes küldéssel K 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikkét tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. írta 

Sántha Károly. Ára vászonkötésben K 
Bérmentes küldéssel , K 

A BIBLIA NŐI. ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 
Bérmentes küldéssel K 

menye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s KÖZp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. Jf^k lte(OI#M 

Nyomatott Bethlen Gábor Irodalmi és 

4 50 

7.50 

3 — 
3.20 

NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben 
Bérmentes küldéssel 

K 3.— 
K 3.30 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.tíO 
M e g r e n d e l h e t ő k ; M e g j e l e n t edd ig 46 kötet. 

Hornyánszky Viktor 
k ö n y v k i a d ó h i v a t a l á b a n 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



PROTESTÁNS 

AZUsISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési és hirdetési dijak stb. küldendők. 

, Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

Felelős szerkesztő 
B1LKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre : 24 kor . , félévre : 12 kor . , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évrs 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. I. czikk : Beköszöntő beszéd. Muraközy Gyula. — II. czikk ; A tábori lelkészek szervezéséről. Csikesz Sándor. 
Belfö ld : A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. K. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Hirdetések. 

Beköszöntő beszéd. 
(Élet-adás.) 

Luk. 7. 12—15. 

Ebben az ünnepi órában, amikor először szólok ti-
hozzátok, -mint e gyülekezet egyik lelkipásztora, úgy 
indulok a ti örömben, gondban felszántott lelketek felé, 
mint piros hajnalon a magvető az ő tavaszi szántása 
felé, mit hosszú sebekkel barázdált az eke és áldott 
könnyel áztatott a borongó felhő. Elindulok, hogy gyön-
ge erőimmel elhintsem a szívetekbe az égi búzát: a hit-
nek, szeretetnek magvetését. 

És talán különös, hogy ebben az én útamban egy 
szomorú bibliai kép mellett állok meg, hogy ünneplő 
lelkünk verőfényére ráterítem, a naini i f jú ravatalának 
árnyékát, hogy köszöntő szavaim alapigéje egy roska-
dozó özvegy zokogásából csendül elő. 

De ez a kép — nem szomorú! Hiszen az arcát el-
takaró anya és a zsolozsmákat ringató gyásznép mellett 
a naini úton ott áll Jézus! . . . Eehér ruhája leomlik 
a vállán. Az esti nap megcsillan komoly szemében és a 
részvét kigyulad lassan a szívében. Egyik mozdulatára 
megáll a nép és elhalkul az ének, egyik szavára életre 
kel a reménység az édes anya szívében, másik szavára 
életre kel a halott i f jú a hideg ágyban — és ott áll Jé-
zus diadalmasan és hatalmasan, ott áll a naini úton és 
két ezer év előtt, mint az élet fejedelme! Dicsőségét hir-
deti minden csillag, *a betlehemi csillag és a csillag a 
templomunk tornyán. Hermelin-palástos királyok meg-
hajt ják előtte gőgös koronás fejüket, a fáradtak és sze-
gények elhozzák ő hozzá fájó szívüket, ott áll Jézus, az 
én királyom és Megváltóm is, akinek ünnepi követségé-
ben testvéri szívvel eljöttem tihozzátok! 

S amikor a lelkipásztori hivatást festeném előttetek, 
ennek jellemzésére nem volt színesebb kép előttem az 
evangéliumban, mint Jézus, aki a halálból is életet te-
remt! A lelkipásztor ennek a boldog életnek, új, tisztább 
életnek hirdetője, megteremtője. Hiszen valójában min-

den emberi foglalkozás az élet szolgálatában áll: a 
szántóvető, amikor szórja a magot, a földet tanítja ter-
mékeny életre; az orvos a gyötrődő testet tanítja egész-
séges életre; a művész, amikor szobrot vés, a fehér már-
ványt tanítja szép életre; a tanító, mikor a kicsiny tel-
kekhez hajol, az emberiség jövendőjét tanítja bölcs 
életre; a lelkipásztor egy földön kezdődő örök életnek 
követe! Szántóvető is, aki sebzett lelkek földjére a bé-
kesség búzáját szórja; orvos is, aki szívek sajgó sebét 
boldog hittel kötözgeti, művész is, aki tiszta örömök 
vonását vési a gondok ráncai közzé és tanító is, aki hitet, 
újjászületett élet boldogságát adja tovább, akinek bol-
dog élete is igehirdetés s akinek igehirdetése is ez a bol-
dog élet! 

Vájjon van erre a boldog, igazi életre vágyunk-e 
mindenek fölött? Puszta hajlékok mellől és ezer sápadt 
naini i f jú mellől kiáltjuk a fergetegbe; Elég volt már 
a halálból! Nekünk élet kell! Nekünk tűz kell, de amely 
nem égő városok csapzott haja többé, hanem családi 
hajlékok enyhe mosolygása. Nekünk érc kell, de amely 
nem sikoltó csaták riadt ágyúszörnye többé, hanem ha-
rangszó, mit karcsú tornyok énekeltek az élet idtójusi 
napfényébe! Nekünk virágos fák kellenek, boldogabb 
tiszta élet; ki vezet el bennünket hozzá? 

Azért jöttem, hogy a boldogságot, a hitet, az örö-
met, ezeket a halott naini i f jakat életre hívjam! Hogy 
hirdessem, mindenki testvér a világon, egy Atyának 
gyermeke minden ember, egy fának a levele, s mint 
ahogy egy napfényben fürdik millió kalászfej, úgy 
mindnyájunkra egy Isten szeretete sugárzik alá. Jöttem, 
hogy szeretet és testvériség, halott naini i f jak emberi 
szívek ravatalán, életre kiáltsalak piros nyoszolyátokról! 

Jöttem, hogy felkeressem az élet sebesültjeit, a sze-
gényeket és könnyes szeműeket; hogy a szenvedőket 
szenvedni megtanítsam, elmondjam nekik, hogy Isten 
egy véres keresztfa szenvedésével hidalta át az eget és 
a földet és Jézus szenvedésében szerette legjobban ezt 
a világot! 



Jöttem, hogy hirdessem az örökkévaló élet szépsé-
gét és bizonyosságát! 

. . . Egy édes anya a háború alatt kis fiának min-
den este megmutatta a térképen, hogy merre jár most, 
milyen harctéren van az édes apa.? Kicsi piros zászlók 
jelölték az apa útját. Egyszer azonban elmaradt az esti 
mutogatás és a térkép némán hevert a fiókban. A kis 
fiú az édes anya ölébe mászott, átölelte kis kezeivel a 
nyakát és azt mondotta: 

— Anyám, mutasd meg nekem a térképen, hogy 
merre jár most az édes apa? 

— Kis fiam, — felelte az anya és remegő kézzel 
simogatta a fiú szőke haját — ahová áz édes apa ment, 
arról az országról nem rajzolnak térképet! 

Azért jöttem hozzátok, hogy hitveseknek és anyák-
nak megrajzoljam azt a térképet, ahová elmentek az 
édes apák. Hogy hirdessem diadalmas szóval, hogy van 
egy szent örök élet e föld felett, és akik elmennek mi-
tőlünk, odamennek, haza mennek a csillagokon át is! 

. . . Jöttünk hozzátok, —- két lelkipásztor — és a 
szíveteken kopogtatunk. Jöttünk reménységgel és öröm-
mel jöttünk, hogy hirdessük a krisztusi, megtért és 
újjászületett élet boldogságát, jöttünk tihozzátok, tiér-
tetek, hogy vezessünk titeket azáltal, hogy szolgálunk 
tinéktek: mert az a mi örömünk, reménységünk, ez a 
mi Istentől nyert szent hivatásunk. 

Muraközy Gyula. 

A tábori lelkészek szervezéséről. 
— Válasz Dr. Molnár Jenőnek. — 

Ezzel a czímmel jelent meg a múlt számunkban 
egy cikk. Az írója érdemes, i f jú tábori lelkész. Sok apró 
érdekes' megjegyzése van, de egy pár tényt helyreiga-
zításul nem lesz érdektelen leszögezni. 

Először is ezzel a kérdéssel nem a tábori lelkészek 
foglalkoztak legutóbb, hanem ennél a konferencziánál 
egy sokkal kompetensebb testület, t. i. a. magyar refor-
mátus zsinatnak a tábori lelkészekről szóló törvényter-
vezet megalkotására kiküldött bizottsága. Ez márczius-
ban ülésezett s össze fog ülni e hóban is. Ez elé került a 
tábori lelkészek konferencziájának elaborátuma is. 

A második, amit, mint az elaboratum összeállítója, 
nyugodt lélekkel mondhatok, hogy nemcsak a német, 
a magyar és osztrák, hanem az olasz és orosz tábori lel-
készetet is tanulmányoztam, s 1914. év óta úgy a mö-
göttes országrészekben, mint a harcztéren elég alkalmam 
volt a jelen háborús gyakorlat tanulmányozására. S ép 
eme tanulmányaim győztek meg arról, hogy magyar 
ref. egyházunk nem indulhat e nagyjában egynyelvű, 
s óriási területekben egy felekezetű népek után. 

A harmadik egy csatlakozás a czikkírólioz. Bár 
nem lehettem abban a sok érdekes tanulsággal kecsegtető 

helyzetben, mint az igen tisztelt czikkíró, hogy a tá-
bori lelkészet és a „kisasszonyok" cooperálásáról intim 
részleteket figyelhessek meg . . . de abban teljesen 
egyetértek, hogy a református tábori lelkészeket . . . . 
„függetleníteni kell iá —kisasszonyoktól!!" Ehhez az 
újmódi függetlenségi harczlioz azonban nem szükséges 
semmi konventi graváineneskedés, elég, ha az önérzeté-
ben, állása méltóságában sértett tábori lelkész kihallga-
tásra jelentkezik a katonai parancsnoknál. — Az az-
után más kérdés, hogy az ilyen energikus tiltakozás op-
portunus dolog-e?! Hisz azt nagyon jól tudja mindenki, 
aki „a liáborús gyakorlat által teremtett viszonyokat" 
ismeri, hogy egy jóindulatú irodai alkalmazott, vagy 
mondjuk: „segéderő" sokszor többet tehet, mint .a leg-
jobb indulatú parancsnok. Ezeket az apró szépséghibá-
kat jól ismerjük a civiléletből is. 

A negyedik megjegyzésem annak a konstatálása, 
hogy a gyakorlati egység a református és evangélikus 
katonai lelkigondozás közt csak nagyon kevés helyen 
van meg. A magyar református tábori lelkészeket, ke-
vés kivétellel, legyőzhetetlen nehézségek (nyelvi és nem-
zetiségi korlátok) gátolják meg a gyakorlati egység 
megvalósításában. — Ausztriai és harcztéri működésem 
alatt én is igyekeztem megvalósítani ezt az egységet, 
de csak a magyar és német protestánsok között. A tót, 
cseh, lengyel, horvát evangélikusoknak nem szolgálhat-
tam. — I t t két megoldás van. Vagy túlnyomó részt 
evangélikus tábori lelkészeket alkalmazni, kik között 
leghamarébb akad hitrom nyelven (magyar-nómet-szláv) 
beszélő pap . . . ebben az esetben hitvallási elszintelene-
cléshez vezetne a rendszer, . . . vagy pedig a magunk 
híveit ellátni jó, magyar kálvinista katona-lelkészekkel, 
kik az önálló magyar hadsereg esetére csak magyarul 
fungálnának, s így még a német nyelv tudása sem len-
ne alapfeltétel. Nem nehéz a választás! Nekünk nem 
az a fontos, hogy az unió, amit a czivil-életben semmi 
(erőfeszítéssel sem tudunk megvalósítani, a katonaságná/ 
mesterségesen tenyésszen, s a magyar és német baká-
nak egy tót anyanyelvű lelkész rossz kiejtéssel prédi-
káljon magyarul és németül és viszont! Hisz ebből sok-, 
kai kómikusabb, tegyük hozzá: károsabban kómikusabb 
helyzetek származnának, mint a tábori lelkészek és a 
„kisasszonyok" együttmunkálkodásából . . .: hanem az 
a fő, hogy úgy a magyar baka, valamint a német és a 
tót is, úgy a református, mint az evangélikus katona az 
arra leghivatottabb, felekezetebéli lelkész munkálkodása 
folytán teljes és kifogástalan lelkigondozásban részesül-
jön!!! Ma az a helyzet, hogy a 2500 képesített refor-
mátus lelkész között nem hiszem, hogy kettő is akadna, 
aki egy ilyen uniós lelkászi állást német és tót nyelven 
is kifogástalanul be tudna tölteni, ellenben akad száz és 
száz, ki a mi véreinknek, a magyar kálvinista katonák-
nak oda tudja vinni, szívébe tudja vésni Isten evangé-
liumát. 

Ezt mondja az elfogulatlan tapasztalat. Az uniós 
terv elejtésére ez is elég. Nem is kell hát említenem azt 



a tényt, hogy szentesített egyházi törvényünk szerint a 
fegyveres erő minden magyar református tagjának lelki 
gondozása kizárólag és oszthatatlanul a magyar refor-
mátus egyház joga. Ezt a jogot egyelőre nem akarjuk 
megosztani. De még ha akarnók, sem tudnók kivel? A 
monarchiában ma négy evangélikus (2 osztrák, egy 
szász és egy magyarországi) egj^ház van. Ezek közül 
csak az utóbbival van némi kapcsolatunk a közös pro-
testáns bizottság útján, mely bizottságnak azonban sem-
minémű hatósági jogköre nincs. Nem a legnagyobb egy-
házjogi abszurdum volna-é, ha naivul olyan evangélikus 
egyházakkal akarnók az uniót megkötni egyházunk tag-
jainak lelki gondozása ügyében, mely egyházak maguk 
között sem tudtak, sőt nem is akartak (mint pl. a szász) 
unióra lépni!! Teljesen igaz! ,,Reálpolitikát kérünk tá-
bori lelkészetünk kiépítésénél!" Ennek a reálpolitikának 
érdekében kell búcsút mondanunk minden ilyen uniós, 
na i v ábrándozásnak. 

Végül még egy tény! Ez a missiói és gyülekezeti 
munka vélt ellentétére. A magyar kálvinista egyház mis-
siói munkája úgy Horvátországban, mint Romániában 
és Amerikában gyülekezetek alapítását, építését, erősí-
tését czélozta. Ez lenne a czél.ja egy esetleges magyar 
leül missiónak is! Sőt a bel missió is csak akkor felel meg 
igazi hivatásának, ha a gyülekezetet önálló belső és 
külső élettevékenységre vezeti. Bárhogy forgatjuk a mis-
sió fogalmát, elválaszthatatlan a gyülekezettől. Nem itt 
van hát a különbség. Hisz minden gyülekezetnek szük-
sége van .,kellően nevelt, elégséges számú missiónárius"-
ra! A katonai gyülekezet egy speczializálódott gyüleke-
zet, a hívek foglalkozása, élethivatása lett más. Ép így 
különül ki a falusi paraszt-gyülekezet, az ifjúsági gyü-
lekezet, a csupa bányamunkásokból, vagy gyári mun-
kásokból álló gyülekezet. I t t a katonák lelki gondozásá-
nál arról van szó: az evangélium erejét nyújtani ennek 
a foglalkozási ágnak kísértései, bűnei, kétségei, akadá-
lyai, veszélyei, nyomorúságai és jó oldalai között!! En-
nek a magasztos czélnak szolgálatában szeretné látni 
az elaboratum a református tiszteket is, mint katona-
presbitereket. 

Mindenféle bevált, vagy be nem valt római katho-
tikus reczept ellenére is meg kell maradnunk a kálvini 
gyülekezeti princzipium mellett, mely egyéni lelkigon-
dozást, s a Krisztustól áthatott egyének gyülekezetté 
csoportosítását követeli. 

Azt hiszem, nem titkot ütök dobra, ha elárulom a 
ezikkírónak, hogy a mi zsinatunk, — ha a jelek nem 
csalnak — ragaszkodni akar ez elvhez, s lesz is elég 
ereje azt megvalósíttatni, ha nem is presbyteriumok, de 
paróchiális bizottságok formájában. 

Csikesz Sándor. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 

B E L F Ö L D , 

A dunamellékí egyházkerület közgyűlése. 
Május 30-án tartotta a dunamelléki ref. egyházke-

rület egynapos tavaszi közgyűlését. A megelőző két nap 
a különböző bizottságok foglalkoztak a közgyűlés elé 
kerülő tárgyakkal, majd a 29-iki közgyűlés előértekez-
letén Darányi Ignácz főgondnok ismertette a közgyűlés 
tárgysorozatán szereplő fontosabb kérdésekkel kapcso-
latos indítványokat. Az előértekezlet a dr. Szőts Farkas 
elhunytával megüresedő lelkészi tanácsbírói tisztre egy-
hangúlag Hamar István theol. tanárt ajánlja. 

A közgyűlés 30-án, délelőtt 10 órakor Petri Elek 
püspök bensőséges imájával kezdődött. A főgondnok 
néhány üdvözlő szava és a tagok számbavétele után a 
püspök rövid jelentését olvasta föl. Kegyeletes szavak-
kal emlékezett meg ebben halottainkról: dr. Kenessey 
Béla püspökről, a konvent lelkész-elnökéről, dr. Szőts 
Farkas theol. tanárról, majd szép szavakkal aposztro-
fálta a legutóbbi közgyűlésünk óta magasabb kitünteté-
sekben részesülőket. Meleg szavakkal emlékezett meg 
Szilassy Aladárról, a theológia tiszteletbeli doktorává 
avatásával kapcsolatban, hasonlóképen bensőséges evan-
géliumi lelkületű feleségéről, ki önmagát tüntette ki, 
amikor a reformáczió négyszázados évfordulója alkal-
mából 150,000 koronát adott két egyházi intézményünk 
czéljaira. Köszönő szavakkal illette 'Sigray Pál lelkes 
öreg tanácsbíránkat, ki azzal az értékes Bibliával aján-
dékozta meg Ráday-könyvtárunkat, amelyet a zólyomi 
evangélikusok adtak 1846. április 9-én az országgyűlésen 
a protestánsok védelmére kelő derék kath. "bihari követ-
nek: Beöthy Ödönnek. Üdvözölte Benedek Sándort, dr. 
Bernát Istvánt, dr. Szászy Bélát kitüntetésük alkalmá-
val. Szeretettel emlékezett meg az erdélyi testvér-egy-
házkerület ú j püspökéről: Nagy Károlyról és kecskeméti 
egyházmegyénknek ritka egyértelműséggel választót! 
ú j espereséről: Kiss Zsigmondról. 

A bírósági ülés meghirdetése után a dr. Szőts Far-
kas elhunytával megüresedett rendszeres theologiai tan-
szék betöltésére tért át a kö3>gyűlés. A theol. választ-
mánynak dr. Sebestyén Jenő meghívására vonatkozó 
indítványát egyhangúlag magáévá tette a közgyűlés. 
Valóban kívánatos lenne, ha a theol. tanárválasztásnak 
ez a legméltóbb módja — miként a többi kerületben is 
észlelhetjük újabban — nálunk is gyakorlatba jönne. 

A jelentések során dr. Kováts István aljegyző a 
tanintézeti képviselők legutóbbi választásáról referált. 
Takács József főjegyző terjesztette elő a többi jelentést. 
Ezek során a közalap-bizottságba Benkö István tanács-
bírót póttaggá választották, örvendetes tudomásul szol-
gált, hogy a V U . hadikölcsönjegyzés jutalékából kerü-
letünk 750 koronát kapott, a gyöngyösi ref. tű zk árosul-
fak javára egyházkerületünkben 7648 korona 91 fillér 
gyűlt össze. A Vöröskereszt Egylet javára begyűlő per-
selypénzek július l - ig küldendők be. Hozzájárult a 
közgyűlés ahhoz, hogy a kecskeméti Madas-árvaház 



igazgatótanácsi tagjainak száma kettővel, a helyi bi-
zottság tagjainak száma pedig 16-ra emeltessék. 

A közigazgatási bizottság elé utalt ügyeket Szabó 
Károly aljegyző terjesztette elő. A dombovári egyház 
anyásítása hamarosan befejeződik. A 800 K lelkészi 
kongnia kérdése is rendezést nyert. Legfontosabb tárgy 
volt a lelkészek terménybeli járandóságainak a kérdése. 
Már a közigazgatási bizottság ülésének nagy részét ez 
a kérdés foglalt ale. Külön megbeszélés is volt ebben a 
tárgyban. Mindezek során az a nézet alakult ki s ezt 
tette magáévá az egyházkerületi közgyűlés is, hogy az 
egyházi hivatalnokoknak föltétlenül joguk van a díj-
leveliikben foglalt terménybeli járandóságokra, illetve 
azok mai piaczi értékére, mégis ebbeli jogaikat méltá-
nyos megegyezéssel igyekezzenek érvényesíteni; ameny-
nyiben ez nem sikerülne, forduljanak az egyház köz-
igazgatási bíróságához, mely minden egyes esetben, a 
körülmények beható mérlegelésével, külön-külön dönt, 
addig is, míg a zsinat nem határoz ebben az égetően 
fontos kérdésben. 

A jog-, pénz- és gazdaságügyi bizottsá-g jelentései 
során — dr. Szabó József h. ügyész és vagyonkezelő re-
ferálásában -— tudomásul vette a közgyűlés, hogy az 
egyházkerületi elnökség gyakorolta a felsődabasi birto-
kunkkal kapcsolatos kegyúri jogot a saári plébánia be-
töltésénél. Nagy megütközést keltett a kerületi közgyű-
lés tagjai sorában a fölerjesztett pécsi és nikinci-i vál-
lá ssérelmi ügy, amelyekről egyik legközelebbi számunk-
ban külön is megemlékezünk. A dábi eladással kapcso-
latban egyfelől kimondja az egyházkerület, hogy az 
egyházi ingatlanok eladásánál elkövetett (mindenféle sza-
bálytalanságot és mulasztást, így az ingatlanoknak a 
fölöttes egyházi hatóságok engedélyének Bevárása nél-
kül történő telekkönyvi átírását, fegyelmi vétségnek 
fogja minősíteni, másfelől fölkéri az igazságügyminisz-
tert, hogy utasítsa újólag a telekkönyvi hatóságokat, mi-
szerint egyházhatósági jóváhagyással el nem látott 
adás-vételeket ne telekkönyveljenek el. 

A Kecskeméten fölállítandó ref. tanítónőképző 
ügyének tárgyalására tért ezután a közgyűlés. Váczy 
Ferencz előterjesztésével kapcsolatban elhatározta, hogy 
még most ősszel megnyílik az T. osztály, majd 22-ig fo-
kozatosan mind a négy osztály és a gyakorló elemi is. 
Az egyházkerület, mint a kecskeméti egyház mellett a 
másik fönntartó, évi 8000 K-val járul az intézet fönntar-
tásához. Ennek ellenében két tanszók betöltését tart ja 
fönn magának és az intézet igazgató-tanácsában két ta'g-
gal képviselteti magát. Az erről szóló szerződést ké-
szítő bizottságba a maga részéről 3 tagot küld. a kecs-
keméti egyház is 3-at. A szerződést, a jog-, pénz- és 
gazdasági bizottság meghallgatásával, a kerületi elnök-
ség erősíti meg. Ezzel karpcsolatb'an kimondja a közgyű-
lés. hogy egyelőre a Madas-internátus nyittassék meg 
az ősszel, az árvaház megnyitása későbbre marad. Az 
igazgató-tanácsba a kerület a maga részéről a megüre-
sedett két helyre Vatonay Dezsőt és dr. TJetessy Kál-

mánt választja. 
A ker. közgyűlés nemcsak erkölcsi, hanem anyagi 

támogatását is megígéri a "Református Sajtóegyesület-
nek egy minden tekintetben megfelelő Református Saj-
tóiroda szervezésére irányuló törekvéséhez. Az anyagi 
támogatás mérvét az őszi közgyűlés állapítja meg. 

Az elnöklő püspök meleg szavakkal adta ezután 
tudtára a közgyűlés szine előtt megjelenő dr. Sebestyén 
Jenőnek egyhangú meghívás útján történt theol. tanárrá 
választását. Az ú j tanár rövid köszönő beszédében ki-
emelte, hogy a nagy megtiszteltetést nem a személye 
iránti rokonszenvnek, hanem azoknak az elveknek tu-
lajdonítja. amelyeket hirdetett és hirdetni kíván ezentúl 
is. „Christianus mihi nomen, református cognomen" 
vallották eleink. Egész egyházi életünk úgy indult, 
hogy szükséges volt a c.hristianizálás. De most már egy 
lépéssel tovább kell mennünk: a ,.református cogno-
men"-t is minél erősebben hangsúlyoznunk kell. Ami-
dőn jövő papságunk nevelésére vállalkozik, ezt kívánja 
hangsúlyozni és minden munkásságát a mindenható Is-
ten egyedüli dicsőségére akarja fordítani. Élete munká-
jával kívánja bebizonyítani, hogy a nagy bizalomra 
érdemes akar lenni. 

Az állandó szám szék ügyeit Sógor Endre számvevő, 
a theol. választmány jelentéseit dr. Vruzsinszky Pál 
igazgató terjesztette elő ezután. A lelkészképesítő bi-
zottságba ú j tagul Vatonay Dezsőt választották be. 
Forgács Gyula képesített magántanárnak az előadások 
tartására szóló engedélyt: a venia docendi-t örömmel 
megadta a közgyűlés. A vallástanári vizsgánál az alap-
vizsgázott bölcsészettanhallgatóknak nem kell magyar 
nyelvből vizsgázniok, a filozófiából és pedagógiából dok-
torátust szerzőknek pedig nem kell ezekből a tárgy ak-
ii ól vizsgára állniok. Az internátust jelentést az ú j fel-
ügyel őtanár Hamar István terjesztette elő, ki július hó 
1-én veszi át az internátust. A közgyűlés kimondotta, 
hogy a theologusok 500—600 K díjának meghagyása 
mellett a kerületbeli lelkészek, tanárok és tanítók más 
karokon tanuló fiai 2000 K-t, nem ezek fiai 2200 K-t, 
kettős szobában 2500 K-t fiztnek. A szabad helyekre 
a budaipesti ref. egyház és a különböző egyháztársadalmi 
egyesületek lelkész jeli egű alkalmazottai 2000 K-ért ve-
hetők fel. 

A középiskolai szakosztály néhány ügyét Apostol 
Pál igazgató, a képzői szakosztályét pedig Váczy Fe-
rencz adta elő. Ezek után a közgyűlés fél 2 órakor a 
püspök imájával véget ért. 

' A délután ülésező bíróság két tanácsban négy ügv-
gyel foglalkozott. Fontosabb ügyek voltak: Barkász 
Kálmán biai lelkész perújítása a terményjárandóságainak 
megváltása ügyében hozott ítélet tárgyában és Tterváth 
Lajos halasi tanárnak évek óta húzódó pótlék Ilgve. Az 
elsőben a bíróság ú j ítélet hozatalára utasította az egy-
házmegyét, a másodikban a halasi egyház fölebbezésének 
elutasításával megállapította véglegesen Bernáth Lajos 
tanár személyi pótlékigényét, K. 



EGYHÁZ. f 
Segélyek. A dunamelléki ref. lelkészek részére ki-

utalt 57.000 K-ból a ker. közgyűlés a következő lelké-
szeknek juttatott háborús segélyt: Schneider Pál 300, 
Kozma Géza 400, Palcsó László 400, Ruzsás Lajos 300, 
Xarancsik Zoltán 200, Ruzsás Dezső 500. Ágoston Sán.-
dor 400, Mészáros János 400, Szigeti Károly (Várdarócz) 
300, Ador Sándor 300, Fábián Zoltán 300, Széles Áron 
500, 'Kontra János 300, Keck Zsigmond 400, Hácla Sán-
dor 300, Gyökössy Dániel 200. Dömötör Lajos 300. Varga 
Zsigmond 400, Póth József 200, Vitányi Bertalan 500, 
Nagy Imre: 500,., Lutár Sándor 400. Józan Sándor 400, 
Bus József 400, Borsos István 400. Szigethy József 400. 
Szűcs Sándor 400, Szabó Gyula 400, Sipos Lajos 400. 
Nyáry Pál 400. Bocsor László 400. Széles Sándor 300, 
Barsy Miklós 300. Koncz Antal 300. Szabó József 300. 
Bóna Sándor 300. Kálmán Farkas 300, Kovács Samu 300, 
Fejér Ambrus 300. Sógor Endre 300. Varga Sándor 
(Garé) 300, Benke Andor 300. Biró Mihály 200. Kotzó 
János 200. Máthé Ákos 200. Kovács Ferencz 200, Ha-
lász Imre 200, Bay Jenő 200, Munkácsy Lajos 200, Si-
mon Zsigmond 200, Rázsó János 200, Aracs Gyula 200. 
Szőllősy Antal 200, Toronyai József 200, Pál József 200, 
Bajó Károly 200, Tóth Kálmán.(Ipacsía) 200, Kis Géza 
200, Meleg Dezső 200, Nagy Ákos 200. Pap Ákos 200. 
Mányoki Sándor 200, K. Nagy József 200. Rácz Béla 
200. Gilieze Antal 200, Schmidt Béla 200. Mády István 
200, Szabó Károly 200. Horvát Antal 400. Domby Béla 
500, Barsy László 500, Benedek Antal 500, Kis Zsig-
mond 500, Illyés Kálmán 200. Szűcs Kálmán 200, Sze-
kér Sándor'200.-Sándor István 200, Soós-László 200, 
Sárközy József 200, Szabó Géza 200, Székely László 
200. Varga György 200, Kőváry László 200. Bocsor La-
jos 500, Lamperth Gyula 400. Kájel József 401). Szigethy 
Károly (Lápafő) 400, Nagy Benő 400. Kálmán Gyula 
400, ifj. Csire István 300, Vasváry Sándor 300, Túri 
Károly 300, Vincze Elek 300. Szűcs Lajos 300, Kovács 
Gyula 200, Huszár Sándor 200. Molnár István 200, Fá-
bián Mihály 200, Varjas Gábor 200, Pigall József 200. 
Nagy Gyula 200, Kósa Ferencz 200. Rúzsa József 200, 
Papp Gusztáv 200, Böhönnyei István 400, Murányi Já-
nos 400. Molnár Albert 4*00, Öry Lajos 400. Szinok 
Zoltán 400, Tóth József (Gyömrö) 200. Csötönvi János 
400, Tokay István 300, Kovács Géza 400. Fábián Dénes 
300, Biczó Pál 300. Borzsák Lajos 400, Kálmán János 
200. Olasz Sándor 400. Forgács Gyula 400, Paczolay 
Péter 400, Szántó Géza 400, Zelei László 400. Biberauer 
Tivadar 300, Vajda István 300. Kontra Imre 200. Mocsy 
Mihály 400, Sipos Pál 400, Sáfár Bála 400. Földváry 
László 300, Károssy Gyula 400, Tzsák Ferencz 500, Dr. 
Kovács Lajos 400, Kis Áron 300, Koszorús István 300. 
Szabó Károly (Bpest) 300, Dr. Tari Imre 300, Gál La-
jos 300, Buday Gergely 300, Losonezy Lajos 300, Geren-
day Endre (Áporka) 500, Tóth Pál 300, Kerecsénvi Zol-
tán 300. Sebestyén Pál 500, Losonezy Géza 200. Hettes-
heimer Fülöp 300, Deák Imre 200. Eötvös Ferencz 100. 
Szeles József 500, Fejes György 200, Tóth Bálint 300, 
Kardos János 300, Gerendav Endre (Tass) 200. Babay 
Béla 400, Sikó Ernő 400, Arany Antal 400. Bús Lajos 
400, Biczó Zsigmond 400, Körtvélyesi Zoltán 300, Dr. 
Aracs István 300, Gilieze Sándor 300, Sebestyén Sándor 
300, Kálmán Dezső 500, Göde Sándor 500, Pátkay János 
400, Bódis Lajos 400, Gulyás Kornél 400, Papp Albert 
400, Báthory Dániel 300. Varga Sándor (Ercsi) 300, 
Varga Sándor (Iváncsa) 200, Gaál László 300. Halász 
István 300, Pálfy Gábor 300. Mészöly Győző 300. Kis 

Dániel 300, Nyikos Lajos 300, Fehér Gyula 300, Urházv 
Lajos 300, Dézsi Mihály 200, Szabó János 200, Balog-
Lajos 200. Kulifai László 200, Tatay Lajos 200, Barkász 
Kálmán 200 korona. A segélyekről szóló nyugtákat az 
esperesi hivatalhoz kell küldeni. 

Neveltetési segélyek. A dunamelléki ref. egyházke-
rület közgyűlése most is, azoknak a lelkészeknek, akik-
nek házon kívül tanuló gyermekeik vannak, minden gyer-
mek után 100—100 K neveltetési segélyt szavazott meg. 
A neveltetési segélyekről szóló nyugtákat a házon kívül 
való tanulást igazoló okmányokkal együtt az esperesi 
hivatalhoz kell beküldeni. Neveltetési segély jár azon 
magántanuló gyermekek után is. akik vizsgát tettek. Ezt. 
is hiteles okmánnyal kell igazolni. 

Lapunk zártakor olvassuk a tudósítást arról, hogy 
a tiszántúli egyházkerület közgyűlése nagyjelentőségű 
határozatot hozott az egyházmegyék kezden&ényezésére 
a Zoványi-ügyben. Erre majd visszatérünk. 

Kérelem. A kerületi pénztári hivatal kéri az egy-
házakat. hogy a tőkesegélyek után járó 1 %-os annuitást 
hozzá (IX.. Ráday-u. 28.) még e hó folyamán beküldjé-k. 
Az utalványszelvényre feljegvzendő: ..1 %-os annuitás 
1918-ra." 

A bányakerületi püspökre beadott szavazatokat a 
kiküldött bizottság június 1-én bontotta fel. A beadott 
386 szavazatból dr. Raffay Sándorra 98, Szeberényi La-
jos Zs. dr.-ra 97. Wagner G. Adolfra 68. Sárkány Bé-
lára 63 szavazat esett. A többi szavazat Doleschall La-
jos. Kaczián János és Kovács Andor között oszlott meg. 
4 egyház nem szavazott, 36 szavazatot pedig alaki hibái 
miatt a bizottság érvénytelenített. A két legtöbb szava-
zatot nyert dr. Raffay és Szeberényi között új választást 
rendelt el folyó év július 4-iki határidővel: a szavazat-
bontás .július 5-ére tűzetett ki. 

Uj református fiókegyházközség. A Kistarcsán és 
Kerepesen lakó reformátusok f. évi június hó 2-ikán 
ifj. dr. Szabó Aladár gödöllői lelkész elnöklete alatt szer-
vezkedő közgyűlést tartottak. Mintegy 200 református 
lakik e két szomszéd községben, mely a gödöllői egyház-
hoz csatoltatott, mint szórvány. Az említett gyűlésen 
kimondták a hívek, hogy a gödöllői egyházanács hatá-
rozata alapján fiókegyházzá sezrvezkednek s egyúttal 
megválasztották az egyháztanácsot is. Az új fiókegyház 
fögondnoka Király Andor, a kistaresai gépgyár igazga-
tója lett. aki lelkes támogatója az alakuló egyházköz-
ségnek. 

Jelölés. A dunáninneni kerületi felügyelői állásra 
újabban dr. Kéler Zoltánt, a fehér-komáromi esperesség 
felügyelőjét és a kerületi gyámintézet elnökét jelölték. 
A szavazatbontás július elején lesz Balassagyarmaton. 

A felsőiregi ref. egyházban, mint a gyülekezeti lap-
ból, a ,,Harang"-ból olvassuk, 741 Iv-t adakoztak a dom-
bovári ref. templomra. Ugyanott húsvét ünnepén több, 
mint 200 K-t adakoztak Isten dicsőségére, egv nő pedig 
800 K-t adott az egyházfentartó alapra. 400 K-t úrasz-
tali terítőre és 800 K-t a gyülekezet rektorának. 

Szünidei tanfolyam. A felsővasi ev. egyházmegye 
vezetőinek kezdeményezésére aug. hó elején szünidei to-
vábbképző tanfolyam lesz lelkészek számára, amelyen 
1). Schmidt, K. Jenő pozsonyi, Pröhle Károly soproni 
tanárok, D. Paul lipcsei missziói igazgató. D. Rendtorf, 
I). Thmels lipcsei tanárok is tartanak előadásokat. A jó 
példa bizonyára követésre talál. 



ISKOLA. 
Dr. Sebestyén Jenő. Nem veheti tőlünk senki sem 

rossz néven, ha itt, ennek a rovatnak az elején kifejezést 
adunk a feletti nagy örömünknek, hogy lapunknak ked-
ves és kiváló munkatársát, az illetékes tényezőknek lelkes 
ajánlatára, egyházkerületünk közgyűlése pályázat mel-
lőzésével, nagy egyértelműséggel 1>. e. dr. Szőts Farkas 
örökébe ültette: theológiánk systematieai tanszékére egy-
hangú meghívással megválasztotta. Hisszük, hogy la-
punk olvasói és ügyünk barátai is résztvesznek örömünk-
ben és osztoznak abban a meggyőződésünkben, hogy 
dr. Sebestyén -Jenőt az l'r, aki őt eharismáival megál-
dotta, rendelte erre a nagyjelentőségű szolgálatra. Isten 
országa és egyháza iránti égő szeretettel jön most még 
közelebb hozzánk. Áldás legyen Isten dicsőségét szolgáló 
minden munkáján! 

Hírek a debreezeni egyetemről. A dr. Kun Béla 
debreezeni egyetemi tanár által szerkesztett ..Debreozeni 
Prot. Lap"-ból vesszük át a következőket: „A m. kir. tu-
dományegyetem évzáró ünnepe május 24-én volt. Hogy 
újra megemlékezzünk róla, arra két körülmény készt. 
Egyik az a bámulatos részvétlenség, melyet ezen ünnep 
s így közvetve maga az egyetem iránt is tapasztaltunk. 
A nagytemplom csak úgy kongott az ürességtől. A nagy-
közönséget három egyetemi tanárné képviselte. A ható-
ságokat katonai részről néhány ti^szt, polgári részről az 
igazságügyet a törvényszéki elnök, a várost egyik taná-
csos, a vármegyét- egy aljegyző, a tanintézeteket a kol-, 
légiumi lelkészképző-intézeti és a tanítóképző-intézeti 
igazgatók, a hitfelekezeteket pedig az egyik zsidó fő-
rabbi. A tudományegyetemi tanárok közül csak tizen-
hármán hiányoztak s az ifjúságból — a kollégiumi kán-
tus tagjain kívül — nem igen voltak többen tizenhárom-
nál. Nem tudjuk: a közönség nem méltányolja-e eléggé 
;i tudományegyetemet, vagy maga az egyetem nem kí-
vánja a református nagytemplomban tartandó ünnepé-
lyeit komoly ünnepiességekké tenni. Lehet ugyan, hogy 
a részvétlenségnek a másik feltűnő körülmény s annak 
a háttere volt az oka. Általános feltűnést keltett, hogy 
az egyetemi évzáró ünnep, ez alkalommal csak templomi 
istentiszteletből állt. — a szokásos bezárás pedig elma-
radt. Beszélik, hogy az évzáró beszédek elmaradásának 
pikáns háttere van. A szokás Ugyanis az. hogy az évet 
annak a karnak dékánja zárja be. melyből a rektor való. 
Ez évben tehát a hittudományi kar dékánja (Zoványi 
.Jenő) lett volna soron, l rgy mondják, hogy a hittudo-
mányi kar tanárai -— a dékán kivételével valamennyien 
— beadványt intéztek az egyetemi tanácshoz az iránt, 
hogy az ezidei hittudományi dékán nyilvános szerepel-
tetését mellőzze. A tapintatos egyetemi tanács a fürdő-
vel együtt kiöntötte a gyermeket is. — azaz teljesen mel-
lőzte a beszédes ünnep tartását. így volt-e. nem tudjuk, 
de városszerte így beszélik s némelyek azzal okolták 
elmaradásukat, hogy a se hus, se hal állásfoglalásokhoz 
semmi kedvük sincsen." 

Ezzel kapcsolatban említjük meg, ugyancsak a 1). 
Prot. Lap nyomán, hogy a debreezeni kii', tudomány-
egyetem tanácsa a theol. fakultás dékánjának indítvá-
nyára összeférhetetlennek deklarálta a kollégiumi igaz-
gatóságot az egyetemi tanársággal, különösen pedig a 
dékánsággal és rektorsággal, ami azt jelenti, hogy nem 
óhajt semmiféle összeköttetést fenntartani a kollégium-
mal, illetőleg egyházkerülettel, amely pedig bőségesen 
látja el az egyetemi hallgatókat ösztön- és segélydíjak-
kal. Eddig még senkinek sem volt kifogása a kapcsolat 
ellen, No de a mostani theol. dékán előreláthatólag gon-

doskodik arról, hogy legyenek a debreezeni egyetemen 
ilyen és ehhéz hasonló határozatok, deklarációk és esetek. 
Sajnos, nagyon hamar bebizonyult az igazság: ,Aki sze-
let vet, vihart arat. 

A budapesti ref. főgimnázium érettségi vizsgái 
f. hó 1—5. napjain voltak Nagy Ferencz pesti egyház-
megyei esperes elnökletével. A kormányképviselő dr. He-
gedűs István in. tud. egyetemi tanár volt. 36 vizsgázó 
közül 13 jelesen, 12 jól, 11 egyszerűen érett. 26-an már 
az év folyamán tettek érettségi vizsgát és jelenleg kato-
nai szolgálatot teljesítenek. 

Kormányképviselő. A közoktatásügyi miniszter a 
pápai ref. főgimnáziumhoz Hamar Tstván theol. tanárt 
küldte ki kormányképviselőül. 

A budapesti skót ref. polgári és elemi leányisko-
lában f. hó 6-tól 19-ig lesznek az évzáró vizsgák. 19-én 
d. e. 10 órakor lesz a záróünnepély. 

A dr. Szőts Varkas alapítványra újabban a követ-
kező adományok érkeztek: Skót Ref. Misszió dr. Nagy 
Sándor lelkész útján 00. Czuczor János 10, Varga Sán-
dor 10. Kálmán Farkas 15, "Kálvin János Kör 196. ösz-
szesen 291 T\. Az alapítványra eddig befolyt 6263 K-val 
együtt 6554 K. A főiskolai internátus ifjúsága nevében 
hálás köszönettel nyugtázza: Csekey Sándor theol. sze-
hior. 

EGYESÜLET. 
A Skót Ref. Misszió Nó'szövetsége június hó 5-én 

a VT., Yörösmarty-utczai nagytermében teaestélyt ren-
dezett Osváth Eszter, Komáromi-Katz Endre, dr. Kováts 
Lajos, PohT Margit, dr. Sebestyén Jenő és Szántó Tivadar 
zongoraművész közreműködésével. 

Az Országos Nőképző Egyesület a műit vasárnapon 
ünnepelte alapításának 50-ik évfordulóját. A Veress 
Pálné-utczai intézetben tartott jubiláris közgyűlésen, 
amelyen püspökünk is résztvett. az egyik nagy alapító, 
Veress Pálné Beniczky Hermin leánya. Ttudnay .Tózsefné, 
Veress Szilárda elnökölt. A himnusz éneklése után Osiky 
K/álmán né, Gönezy Etelka, az egyesület társelnöke mon-
dott emlékbeszédet, amelyet nagy tetszéssel fogadtok. 
Ezután az intézet növendékei koszorúzták meg a két nagy 
alapító. Veress Pálné és gróf Teleki. Sándorné arcképeit. 
Lampérth CJ-éza szép alkalmi költeménye után dr. Pro-
hászka püspök mondott záróbeszédet, amelyben reámuta-
tott arra, hogy az Egyesült alapítói nem feministák, 
hanem igazi nők voltak, akik a magyar nőt igazi művelt-
ségre. lelkileg szépségre, az otthon és a haza számára 
akarták nevelni. Az intézeti ünnepély után a résztvevők 
kivonultak Veress Pá Inénak az Erzsébet-téren levő szob-
rához, amelyre dr. Raffay Sándor szép beszéde után báji 
Patay Gyuláné tette le az Egyesület koszorúját lelkes 
szavak kíséretében. 

GYÁSZROVAT. 
Húzás Lajos lelkész és nyugalmazott állami tanító 

életének 46-ik évében május hó 25-én elhunyt. 
Súlyos veszteség érte a mi genfi jó barátunkat. 

Chois'y Jenőt, a theol. fakultás tanárát. Neje. szül. 
Vernet Auguszta 52 éves korában meghalt. 
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Ellenség a front mögött 
Építő erejii erkölcs i o l v a s m á n y katonák számára . A Kálvin-
S z ö v e t s é g kiadványa. Ára 30 fil l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálvin-

S z ö v e t s é g t i tkárságánál (IX., Ráday-u. 28.) 

CSUHA ANDRÁS Z%m 
BUDAPEST, IX, RÁDAY-ÜTCA 43. SZ. L, 4. 
3után\}os áron készít lelkészek s zámára pa-

lás tokat és különféle ruhákat . 

Ajánlható uj könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. ( 1917) Ára 4 K 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhányán épiilt fel ez a 

10 beszéd, í 11. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. Függelékül 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ára K 3.40 
Lic. Rácz Kálmán: Miért is vagyok én kéresztyén? Ára K 6.— 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek, elmélkedések. 

Ára \ . K 12.— 

Most jelent tneg: 
F. \7arga Lajos : Imádságok, bibliaolvasással egybekötött hét-

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet. Ára fűzve K 8.— 
kötve K I 2.— 

A II. kötet néhány hét múlva jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

Walther Vilmos : Luther jelleme. F o r d í t o t t a i f j . Viktor J á n o s 
Ára K 8.— 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

Portóra a bolti ár 10°/0-át kérjük. 

Kaphatók: 

Scholtz Testvérek 
Budapest , IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Megje lentek: 

Kapható 

Wolhyníábaru 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára 6 K ö0 fill. •••••• 

Pap i dolgozatok, 
X. kötet. Alkalmi egyházi 
beszédek. írta: Jánosi Zol-
tán. Ára kötve 10 korona. 

Imádságok, \ 
Bibliaolvasással egybekötött • 
hétköznapi reggeli istentiszte- : 
letekre. Irta F. Varga Lajos • 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 1 2 K. • 

II. „ Ára „ 8 K. „ 12 K. : 

Postadíj egy-egy könyvre 5 0 fillér, i Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezet* 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fo rdul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsér t a :: 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszöve tség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX*, Közraktár-u* 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

00,000.000 koronát. 

11 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

G A Z D Á K B I Z T 0 ; 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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré" 
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjaránytikban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyujtandók közvetlenig az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120*— K 
9. 34®, <>72-71 K 

1.82H,880-92 K 

23.727,673'fiS K 

22.800,000'- K 

10.490,000-— K 

1.278,000'— K 

1500.000,000-— K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kiűze-
tett életkárokban több mint . . . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 

Eletüzlet állománya több mint . . . . 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s KÖZp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

1 10.000,000-
32.000,000-

w ^f 
Ravasz Lász ló dr. 

Kicsoda = 
az ember? 

Három előadás, melyet a szerző 
Budapesten tartott 1918 januárban 

Ára p o r t ó v a l e g y ü t t 
3 kor. 20 fill. Kapható: 

KÖK AI LAJOSNÁL 
= BUDAPEST, = 

IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

i i j ű s é i g d k ö n y v e k 
A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bénnentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ara kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel . K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. Irta 

Sántha Károly. Ara vászonkötésben K 7.— 
Bérmentes küldéssel K 7,50 

A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 

NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
Irta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben 
Bérmentes küldéssel 

K 3.— 
K 3.30 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú ) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megrendelhetők ; Megjelent eddig 46 kötet. 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIesISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési ós hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

Felelős szerkesztő 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre : 24 kor., félévre : 12 kor., 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. I. czikk: „Isten szántóföldje." — II. czikk: A pályaválasztás. Turi Károly. — Belföld: A sárospataki kon-
ferencia. mk. Fejfa és kereszt. E. Szabó Dezső. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Hirdetések. 

„Isten szántóföldje/' 
Ilyen czímen -szerkeszti Mészáros János laskói reí. 

léikész gyülekezeti lapját, amelyből eddig két szám je-
Ient meg. .Ez a szépen megirt, nagy gonddal és szeretet-
tel szerkesztett lap méltó annak az ősi gyülekezetnek 
nagy múltjához és a szerkesztő eddigi irodalmi működé-
séhez. Minden sorából a gondos lelkipásztor mély fele-
lősségének aggódó s munkás szeretete tündöklik felénk. 

Itt e helyen emlékezem meg erről a lapról és tünte-
tem fel ennek információi alapján a laskói gyülekezet 
helyzetét, az ott folyó munkát, mert abban a vélemény-
ben vagyok, hogy minden, amit a szerkesztő egyházáról 
közöl, az mutatás mutandis nemcsak a laskói gyüleke-
zetre vonatkozik, hanem szélesebb körökben is figyelmet 
érdemlő. 

Már maga a keret is ügyesen választott. Főbb feje-
zetei a következők: a lelkipásztor, mint a nagy gazda 
szolgája széttekint, a szántóiöiüön, beszámol az év (1917) 
termésérői, reámutat a vetésben levő fájó és biztató fol-
tokra és végül feltünteti a talajművelő eszközöket. 

A. beszámolóban oivassuk a népmozgalmi, vagyon-
ügyi adatokat és ami a legérdekesebb, a beszámolót a hit-
élet mélyítésére irányuló munkákról, a falusi cura pas-
toralisról és belmisszióról. Látjuk, hogy Laskón a lel-
kész minden pénteken az iskolás gyermekek részére bib-
liai órát tart (ez ott a „Vasárnapi iskola"); november ele-
jétől kezdve március közepéig minden csütörtökön volt 
vallásos estély, a tanító, az ismétlő-iskolás fiúk és leá-
nyok közreműködésével; Csikesz Ferencz rektor vezeté-
sével volt női énekkar; a múlt évben alakult meg a gyü-
lekezeti nőegyesület, ennek körében folytak le azok az 
érdekes hitvédelmi előadások, „beszélgetések", amelyet a 
lelkész „Harangszó után" cz. könyvében közrebocsátott. 

A fájó foltok a vetésben cz. fejezetben a lelkész reá-
mutat a gyülekezet bajaira. Közérdekű voltánál fogva 
és főleg mert sok gyülekezet magára ismerhet ebben a 
tükörben, ebből nagyobb részletet közlünk. 

„Lapályos helyeken fekvő, vagy mint Laskón mond-
ják; réti földjeinken gyakran megtörténik, hogy nagyon 
esős, vizes években, mikor a szép vetést nemcsak meg-
futja, de meg is fekszi a sokáig rajta maradt víz, a föl-
dek egy-egy része csak ritka, vékonyszálú és csenevész 
gabonát hoz, melynek rövid kalászában alig van egy-
két sovány mag. Aratáskor a gazda ilyen helyeken fá-
radt sóhajjal, sőt bosszúsággal jár. És az itt learatott 
kalászok termését nem teszi félre — vetőmagnak. 

Ilyenforma földet látok én a laskói reform, egyház 
háznépei között az egygyermekes, vagy egyre szaporodó 
gyermektelen házasoknál . . . 

. . . Mikor íSztáray Mihály majd 400 évvel ezelőtt, 
a török hódítás zivataros napjaiban a drávamenti ma-
gyarságot a pápás egyház tévelygéseinek hínárjából 
egyházunk evangyélioimi tanításának kies folyóvize mel-
lé vezette, az általa alapított 120 reform, egyház család-
jaiban, — több évszázadon keresztül — sok volt a gyer-
mek. Akkor az egyház is biztosan, gyönyörűen nőtt, 
mert ha a török a községet többször fel is dúlta s ha a 
háborúk viharában és a menekülés nyomorúságában so-
kan el is hullottak, de az ú j családok ismét sok hajtást 
hajtottak és a veszteség gyorsan kiegyenlítődött. 

így volt ez 300 éven át . . . 70 év óta azonban az 
előbb népes családokban csak két gyermek születik, sőt 
50 év óta — szomorú rendszerességgel — csak egy. A 
gyermekkorlátozó franczia nép bűne, mint valami szeny-
nyes mocsárvíz, a legelsők közt az ormánysági és duna-
drávaszögi reform, nép családjait lepi meg, mely anyagi 
jólétre és kényelmes életre törekedvén, 20 év óta azok-
nak a házastársaknak számát növeli, kiknek az elhalt 
egyke után több gyermekük nem született, vagy akiknek 
egyáltalán nincs, nem születik gyermeke. És az egy-
gyermekrendszerrel, vagy gyermektelenséggel feltűnő 
családokkal, itt a Duna-Drávaszögben a laskói reform, 
egyház foglalja el a szomorú elsőséget. A francia nép 
meddőségi bűnének mocsárvize a mi családjaink szívét 
lepte el legelébb és családi életünk vetésén régóta időz-



vén, a rossz neveléssel együtt járó egygyermekrendszer-
rel még legalább itt-ott egy-egy satnya szálat, de sok 
helyen a gyermektelenség által már ijesztő módon nö-
vekvő foltokat is mutat. Elrémülve olvastam meg (és 
írtam le magam számára fájdalmas névsorban), hogy a 
templom felöli utcasorban 26, a községházafelőli utcasor-
ban pedig 16 ház, tehát majdnem minden hatodik ház, 
van gyermek nélkül. És borzadállyal gondolok arra, 
hogy ez a szép rónaföld, ez a bőven termő Kánaán és 
ezek a gyönyörű, gondozott házak, gazdag, kényelmes 
porták reform, magyar népünk kezéből, a gyermeknél 
küli családok kihalása után, mind más vallású és más 
nemzetiségű (róni. kath., tót és sváb) nép ölébe hull, 
mely pár évtized óta már is meglepő arányban veszi meg 
házunkat s acélos búzatermő földünket. Az édenkerti 
első házaspárnak mondott isteni parancs: szaporodjatok, 
sokasodjatok és . . . hajtsátok birodalmatok alá a föl-
det, olyan szegletkő, mely szétmorzsolja azokat, akikre 
ráesik és felemeli azokat, akik arra Isten akarata szerint 
építenek. A szaporodás és a föld birtokbavétele oly szo-
ros viszonyban és szent összefüggésben áll egymással, 
hogy azokat, mert Isten szerkesztette őket örökre össze, 
ember büntetlen szét nem választhatja. Akié a gyermek, 
azé a föld s akié a szaporodó család, azé a jövő! E pusz-
tulást látva, a lelkészek szava 30—40 év óta úgy hang-
zik, mint a rohanó árvíz felett sikoltva röppenő sirályé. 
De e sikoltást elnyomta az ár harsogó zúgása és a víz 
alá kerülő s letördelőző gabnaszálak zizegése. Hanem a 
béke beálltával vissza az élő Istenhez, akinek evangéliu-
mát elhagytuk! 

De bántó foltok úgy is támadhatnak vetésünkben, 
ha a kikelt s törekvő gabonát kártékony állatok pusztít-
ják. Egy-egy ürge, vagy hörcsög például egész szérü-
nagyságban kipusztítja a vetést a maga tanyája körül. 
Különösen a hörcsög igyekszik sok gabonát lerágni s az 
így szerzett gabonát lakásában felhalmozni . . . 

Reform, egyházunk termésében ezt a pusztítást a 
nazarénus szerzet végzi. Miként a hörcsög a búzatáblát 
kedveli a legjobban, úgy a nazarénusok is legszíveseb-
ben a kálvinista egyház földjén dolgoznak. A hörcsög 
munkáját két dolog könnyíti meg: 1. ha a gabona fejét 
szél hajtogatja a föld felé; 2. ha munkájában járókelők 
nem zavarják. A háború viharában ez a szél nazarénu-
saink számára is elérkezett. Hisz annyi háznép járt le-
horgadva, itt fiút, ott férjet, amott atyát, testvért si-
ratva. S a szegény, könnyen hajló gabnaszálak: szá-
nandó, tanácstalan női lelkek a nazarénusok zsákmá-
nyai lettek. A háborús csapások idején u. i. nazarénusa-
ink ú j módszert kezdtek. Asszonyaik — egyik a másik 
után — fájdalmas sóhajjal állítottak be azokba a reform, 
családokba, hol a gyenge női szív a csapás súlya alatt 
görnyedezett, vérzett s a magával tehetetlen lelket vén-
asszonyos meséik metsző fogával a ,,hívők" számára le-
learatták. 

De legjobban előmozdította pusztításukat az a kö-
rülmény, hogy járókelők nem zavarták őket. A család 

gondolkodó tagjai; a férfiak jobbára a harctéren, az itt-
hon maradt öregek pedig munkával túlzsúfolva. Szabad 
volt tehát a vásár! És ez sokat magyaráz. (A legutolsó 
kitérés és nazarénussá szédülés 1909-ben történt. Ettől-
fogva 1917-ig nem volt egy se. 1917-ben május 7-én 
kitért 12 nő, jóllehet e számban nincsenek mind bent 
azok, kik a „hívők" gyülekezetébe még el-eljárnak.). 
Valamikor Luther ezt tanácsolta híveinek: „ha felesé-
gednek a búcsúra mehetnékje van, vedd csak a dolgot 
komolyan, nézz a szeme közé, vagy szükség esetén vedd 
kezedbe a botot és az asszony mehetnékje elmúlik." A 
háború előtti békés időkben több asszony maradt meg 
egyházunk talaján, mikor a fülükbe sugdosott vénasz-
szonyos mesék a nazarénusokhoz való átszédülésre csá-
bították, csupán ezért. A. háború alatt pedig, mikor a 
háztól a higgadt és gondolkodó fej hiányzott, több asz-
szony szabadon cserélte fel őseinek drága kincs gyanánt 
védett evangéliumi hitét holmi emberek tévelygéseinek 
színes üvegcserepével. De a békével el fog jönni az az 
idő is, mikor a csalás és csalódás felismerése mellett 
•meg fogják ismerni azt az igazságot is, melyet a teljes 
írás alapján álló reform, egyházunk képvisel . . ." 

A „Biztató foltok a vetésben" cz. fejezetben felso-
rolja a-lelkész a perselypénz és általában az adakozások 
növekedését, a reformácziói 100 éves alapítvány létrejöt-
tét és mindenekfölött a nagy reményekre jogosító fenn-
tel)!) említett hiterősítő munkákat. A lap a szerkesztő 
..Feddőzés" cz. szép költeményével végződik, amely meg-
érdemelné, hogy sok ezer példányban nyomva elterjed-
jen, amint általában az ,,Isten Szántóföldjéének első 
számát a helyi vonatkozások elhagyásával jól lehetne 
értékesíteni egy jó magyar traktatus számára. 

A laskói gyülekezeti lapra, az ott folyó munkára 
újból felhívjuk a figyelmet. Ebből mindenki meglát-
hatja, hogy mily nagy szükség van mindenütt a „mo-
dern tagművelő eszközökre" Isten szántóföldjén. 

A pályaválasztás. 
^ Ü É K ü É 

It t van a tanév vége. Az érettségiző i f jak bediktál-
ják, hogy milyen pályára mennek. Minket nagyon érde-
kel, hogy mennek-e és mennyien mennek a lelkészi pá-
lyára? 

Azt látjuk, hogy évről-évre fogy a theologusok szá-
ma. Ennek nagy mértékben mi, lelkészek, magunk va-
gyunk az okai. Gyűléseinken, hirlapokban folyton azt 
hangoztatjuk, hogy fizetésünk igen kevés, melyből meg-
élni nem lehet, sőt igen sokan azt állítják, hogy a lel-
késznek nyomorognia kell. Hogyan is kívánhatjuk, hogy 
az if jak a theologiára menjenek, mikor mindenfelé ilye-
neket hallanak és olvasnak! 

Az én fejemet egyszer már beütötték ugyan azért, 
mert azt mondtam, hogy még nem láttam nyomorgó pa-
pot, felemelem mégis újból gyenge szavamat ós hívoga-
tom az ifjakat a lelkészi pályára. Pályánk lelki oldalá-
ról most csak annyit mondok, hogy ennél szebb és ma-



gasztosabb pályát nem ismerek ós szólak csak az anyagi 
oldaláról, a fizetésünkről. Az ifjakat megtévesztheti az 
az unos-imtalan hangoztatott és lépten-nyomon olvasható 
állítás, hogy a legtöbb lelkész fizetése 1600 korona. Igaz, 
hogy ennyi volt. egy negyedszázaddal ezelőtt, amikor 
hazánk a kongruával megajándékozott bennünket. Meg-
jött a fizetésrendezés, a korpótlék, a családi pótlék és a 
háborús pótlékok. A türelmes papíron van csak ma már, 
de a valóságban nincs többé 1600 korona lelkészi fizetés. 
Tessék csak megnézni a pályázati hirdetéseket! Több-
nyire maga a készpénz több 1600 koronánál, ehhez jön 
még a kongrua és a föld. 

A mai drágaság mellett is megélhetnek szerényen 
(most nem is szabad másként élni!) mindazon lelkészek, 
akiknek konvencziós földjük is van, mert ez megadja ne-
kik — akár saját, akár feles gazdálkodást folytatnak — 
a lisztet, zsirt, babot, krumplit, kenyeret, baromfit, te-
jet, disznóhúst, kerti termést stb. és a felesleget nagy-
áron eladhatják. Csak a föld nélkülieknek nehéz a hely-
zetük, de ilyen állás nem sok van. és ahol az állás ilyen, 
ott több a pótlék. Hogy a pályaválasztó if jak tisztán 
láthassanak, helyesnek tartom a számszerű adatok fel-
sorolását. A más fizetését nem firtatom, a magamét köz-
löm, azon megjegyzéssel, hogy a traktusunkban lévő lel-
készi állások közül 17-ben több. 12-ben kevesebb a fize-
tés. A nemrég lefolyt évben egyházam fizetett 1950 K 
készpénzt és különféle pótlékokból kaptam 2058 koronát, 
tehát összesen kerek számban 4000 koronát. Ezen felül 
van a lakás és 32 kat. hold föld. A világi pályákon, 
akinek ekkora fizetése van az már magas állású hivatal-
nok. Fizetésünket leszólni, nyomorúságosnak mondani 
se nem igazságos, se nem helyes. Elriasztjuk az i f jakat 
a pályánktól. Korunk egyik legelterjedtebb nyavalyája 
az elégedetlenség, mely pusztít, rombol még mi köztünk 
is, akiknek pedig egyenesen hivatásunk a megelégedés 
tanítása és terjesztése. 

Kedves ifjak, ha éreztek magatokban hivatást a 
lelkészi pályára, jöjjetek bátran ide, a világi pályák nem 
jövedelmezőbbek ! (Bizony most kevés az ! Szerk.) 
Ajánlom soraimat a vallástanárok figyelmébe, hogy nö-
vendékeik előtt tárják fel a valódi helyzetet. Mi ma-
gunk pedig ne túlozzunk, hanem igazságosan és tárgyi-
lagosan beszéljünk és írjunk és akkor majd lez elég theo-
lógusunk.*) 

Kap oly. Túri Károly ref. 1. 

*) F e n t közölt, c ikkre a.z a megjegyzésünk, hogy különösen 
azok a gyülekezeti- , h i toktató- és segédlelkészek, ak iknek csak 
készpénzfizetésük van (és ezeknek száma nem csekély), mél tán 
panaszkodnak és zörgetnek. De abban egyetér tünk a czikk író-
jával , hogy ez a körülmény sem r i a sz tha t j a vissza az i f j a k a t a 
lelkészi pályától . Hiszen, m i n t a czikkíró is megjegyzi, e tekin-
tetben m á s u t t (lásd a b í rák, ügyészek, taní tók, t a n á r o k gyűlésein 
elhangzott beszédeket) még hangosabbak a j a jk iá l t á sok . A lel-
készi pályától való idegenkedésnek egyébként m á s mélyebbre 
ható- okai vannak . Szerk. 

B E L F Ö L D . 

A sárospataki konferencia. 
Végbe ment május 28—30-án Sárospatakon a fő-

iskola theol. tanárkara által egybehívott konferencia. 
Megjelent mintegy száz résztvevő, legnagyobb részben 
lelkészek, a sárospataki híres főiskolának volt növen-
dékei. Tiszántúlról, dunamellékről és dunántúlról is vol-
tak résztvevők. Néhány buzgó világi emberünk is jelen 
volt a vidékről és a helybeliek közül. Minden reggel 
áhítattal kezdődött a nap. Az áhítatok végzői: P. Cinke 
István, Janka Károly, Svingor Jenő igen szépen és 
mindnyájunk épülésére szolgáltak. Gyönyörködve hall-
gattuk Marton János theol. professzornak szabad-előadá-
sát ,,A reformátor"-ról. Ezt az úgy tartalmára, mint 
formájára nagyszerű és keresztyén építő, sőt igazán ere-
deti, tudományosan megalapozott felfogásra valló elő-
adást szeretnők nyomtatásban is olvasni. (Talán Zo-
ványi úr is elolvasná!) Másik igen nagy elismeréssel és 
méltánylással fogadott nagyszerű és nagyszabású elő-
adás a dr. Mahhai Sándoré volt, ,.A modern valláspszi-
chologia alapproblémáiról." A roppant nehéz és elvont 
thémát oly világosan és közérthetően adta elő, hogy a 
konferencia minden tagja feszült figyelemmel követte. 
Boldog lehet az a főiskola, amelyik ilyen munkást mond-
hat a magáénak. Nagy Béla theol. tanár a Ritschl-féle 
theologiai iskolának a Szentháromságról és a Krisztus 
kettős természetéről szóló felfogását adta elő érdekesen, 
világosan. Réz László, Avdrássy Kálmán, Idrányi Bar-
na, Sarhadi Mihály voltak még előadók. Dr. Révész Kál-
mán a legújabb Codex juris canonici-t ismertette. Me-
gyercsy Béla a református sajtó nagy fontosságára mu-
tatott rá egy eleven előadásban. Nagy sajnálattal vette 
tudomásul a konferencia dr. Ravasz László, dr. Sebes-
tyén Jenő, dr. Kováts István, "Ferss Mihály távolmara-
dását. Sebestyén előadásának thémáját: „A ref. egye-
temről" átvette dr. Búza László. A hallgatók nagy tet-
szésnyilvánításától kísérve fejtette ki, hogy a ref. egye-
temnek Sárospatakon van a legméltóbb helye. Az elő-
adások egy részét nyomon járó, okos hozzászólások kö-
vették. A konferencia résztvevői egyik délután a sáros-
pataki várat, másnap meg a főiskola szőlőjét tekintették 
meg. A mai időkben ritka jó és figyelmes ellátásban volt 
részünk a főiskolai tápintézetben. Illesse hála és köszö-
net a fáradozókat, köztük elsősorban Nagy Béla theol. 
dékánt, aki fáradhatatlan rendezője volt mindeneknek. 
Megtekintettük a főiskola ritka szép és értékes könyv-
tárát és a szépművészeti múzeumot, szakszerű magyará-
zattal Harsanyi István és dr. Rácz Lajos szolgáltak. 
A sárospataki úri családokat is illesse köszönet a szíves 
vendéglátásért, amellyel elszállásolták a vendégeket. — 
Visszagondolva az ott töltött három kedves napra, azt 
mondjuk, örülünk, hogy átélhettük és átélvezhettük 
őket. Sok kedves kollégával ismerkedtünk össze. Kötöt-
tünk új, meleg barátságot is megértő, kedves lelkekkel, 



Dicséretül megállapíthatjuk, hogy a megjelent papok-
nak legnagyobb része igen figyelmes hallgató volt, egész 
lélekkel iparkodtak részt venni a szellemi munkában. 
Hisszük, hogy sok nemes indíttatást nyertek a résztve 
vők és áldás fakad az ott töltött napokból egyházunkra, 
magyar hazánkra és a tiszántúli ref. egyházkerületre. 
Tudjuk, hogy a három if jú theol. professzor mily vég-
telen sokat fáradozott, amíg ezt a konferenciát megren-
dezték. találjanak bőséges jutalmat a sikerben! " Nem 
hallgathatunk el azonban pár kedvezőtlen megjegyzést 
sem. Hiányzott a konferenciáról a kerület püspöke, dr. 
Tüdős István, sajnáljuk. Feltűnő volt, hogy amikor 
mintegy száz pap egybesereglik a,z ország minden ré-
széből sok fáradsággal és költséggel: Sárospatak ref. 
papja nem tartotta érdemesnek, hogy csak egy pillanatra 
is bekukkantson a konferenciára. A véleménye igen le-
sújtó volt a konferenciára: „egy bolond százat csinál, 
nem leszek a százegyedik." Nem éreztük magunkat meg-
sértve! Azzal búcsúztunk pataki barátainktól, hogy bi-
zonyára lesz még hasonló alkalom Sárospatakon tisz-
tességet tenni a szép múltú főiskolának. m/c. 

Fejfa és kereszt. 
Csak most érkezett el hozzám a P. E. és I. L. május 

19-iki száma, — sajnos, minden postánk ilyen későn ér-
kezik — amelyben ,,Fejfa és kereszt'4 czím alatt olvasom 
a hadügyminiszternek a konventi elnökség által kivívott 
ama rendeletét, amely szerint ezentúl a ref. katonák sír-
ját kereszt helyett fejfával kell megjelölni. 

Hát én — őszintén megvallva — nem nagyon örül-
tem e „vívmánynak". Ösi kálvinista ároni családból való 
származásom megóv a pápistáskodás vádjától, amikor 
kijelentem: nem értem, nem helyeslem ezt a kereszt el-
len való badakodást. A kérdés azon fordul meg, van-e 
a. ref. egyházban szükség szimbólumra, vagy nincs. Ha. 
nincs, akkor vessük el a többi szimbólumokat is, ha van, 
akkor pedig ne anathémázzuk ki a. keresztyénség leg-
szebb, legközvetlenebb szimbólumát: a keresztet. Miért 
használhatják 'a, külföld legtöbb protestá.ns egyházai, 
amelyeknek tagjait régente szintúgy a kereszt nevében 
üldözték, mint a mi őseinket ? Nem mondom én ezzel, 
hogy most már dobáljuk le templomainkról a csillago-
kat. — bár azokat az ízléstelen, pogányoskodó kakaso-
kat tényleg jó lenne levétetni — és tegyük helyükre a 
keresztet, de legalább ne indítsunk minden téren irtó 
hadjáratot a kereszt ellen. Engem a háború vihara, sok-
felé elsodort idegen országokiba, fis az itteni viszonyok 
megtanítottak a.rra, hogy bizonyos vonatkozásokban meg 
kell tűrnünk a keresztet, saját érdekünkben. Ha Stájer-
ban, Karinthiában, Krajnáhan, Bukovinában, avagy 
pláne most Oroszországban kereszt nélkül temetném sze-
gény barátaimat: mindenki mohamedánnak", vagy zsi-
dónak tartana és aszerint tisztelne meg bennünket. 
Mert külföldön hozzá vannak szokva, hogy mindenféle 
keresztyén felekezet, legyen az katholikus, protestáns, 

orthodox, egyformán használja és megbecsüli a keresz-
tet. Bizonyos vagyok benne, hogy az említett országok 
több temetőjében meg fog később történni, hogy fejfá-
val ellátott katonáink sírját megzavarják, inert a nem 
keresztyéneknek gondolt halottakkal az egy ügy ü nép 
megfertőzöttnek véli temetőjét. Talán mégis könnyebb 
megtűrni a keresztet messze idegenben nyugvó hős fia-
ink sírján, mint elviselni a gondolatot, hogy még pihe-
nőjük sem zavartalan! Gondolt-e erre a Konvent? Bi-
zony jobban tette volna, ha ehelyett arra eszközölt volna 
ki szigorú rendeletet, hogy a ref. katona-fiainkat más 
vallású istentiszteletre kirendelni nem szabad. 

Kiváló tisztelettel, kész szolgája 
Jekaterinoslav. E. Szabó Dezső, 

ref. tábori lelkész. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A hetényi ref. egyház (Komá-

rom m.) egyhangú meghívással Győry Elemér dunán-
túli püspöki titkárt, az ózdi missziói egyház Komjáthy 
Aladár ottani volt s. lelkészt választotta lelkipásztorául. 

Lelkészbeiktatás. Az alsódabasi ref. egyház új lel-
készét, Nagy Ferenczet, pesti egyházmegyei esperest f. 
hó 23-án iktatja be Petri Elek püspök. 

A tiszántúli ref. egyházkerület i'. hó 5—6-án tar-
totta közgyűlését Dr. Baltazár Dezső püspök és gróf 
Degenfeld József főgondnok elnöklete mellett. A kerület 
a mult év őszén nem tartott gyűlést és így most ünne-
pelte a nagytemplomban a reformáeziói emlékünnepet, 
amelyen dr. Baltazár püspök mondott imát és Soltész 
Elemér nagybányai lelkész tartotta az ünnepi beszédet. 
Az ünnepi istentisztelet után nyilt meg a gyűlés, amely-
nek tárgysorozatán több mint 400 ügy volt. Az elnöklő 
főgondnok megnyitó beszéde során melegen üdvözölte 
Kiss Ferencz főjegyzőt lelkipásztori szolgálatának 25-ik 
évfordulója alkalmával. A legnagyobb érdeklődést a %<>-
ványi-ügy keltette. Előadója Soltész Elemér volt. A ke-
rület vezető embereinek hozzászólása után a következő 
határozati javaslatot fogadta el egyhangúlag a közgyű-
lés: „Egyházkerületi közgyűlésünk a maga részéről is 
elitélvén Zoványi Jenő fölolvasásának a zsoltárokra, az 
újszövetségre s Kálvinra vonatkozó részét s általában az 
egész fölolvasás irányát és czélzatái úgy az egyetemes 
keresztyénség, mint a magyar református egyház szem-
pontjából s érdekeire nézve veszedelmesnek minősítvén, 
annak kiemelése mellett, hogy 1. a m. kir. kormánnyal 
református hittudományi kar fölállítása és fenntartása 
iránt kötött szerződést; 2. az ilyen czímen szervezett 
kar református jellegének megítélésébe és elbírálására 
a magyar református egyház hivatalos képviseletét 
tartja jogosítottnak: fölkéri a tiszántúli református egy-
házkerület és a debreczeni református egyház részéről 
az egyetemi theologiai tanárok egyházi szempontból al-
kalmas és méltó voltának elbírálására alakított hármas 
bizottságot, nyilatkozzék abban a tekintetben, liogv Zo-
ványi Jenő egyházi szempontból hittudományi tanszék 
betöltésére a történtek után is alkalmas és méltó-e? E lv-
ben az ügyet az egyetemes konventnek, mint legfőbb 
tanügyi hatóságnak, a részéről esetleg szükségessé váló 
intézkedések megtétele végett, beielenti. Végül mivel 
ezidő szerint lehetőnek látszik olyan megoldási mód, 
amely mellett a második történelmi tanszék felállítása. 



egyházkerületünk megterhelése nélkül lesz eszközölhető, 
egyelőre közgyűlésünk nem kíván e tárgyban érdemle-
ges határozatot hozni." A közgyűlés Sajtóegyesületünkre 
nézve kimondotta, hogy ezt erkölcsi és anyagi támoga-
tásában részesíti. Hisszük, hogy az összes kerületek és 
egyházmegyék is így határoznak és hasonlóképen belép-
nek 1000 K-ás pártfogó tagjaink sorába. 

Kérelem. A kerületi pénztári hivatal kéri az egy-
házakat, hogy a tökesegélyek után járó 1 %-os annuitást, 
hozzá (IX., Ráday-u. 28.) még e hó folyamán boküldjék. 
Az utalványszelvényre feljegyzendő: ..1 %-os annuitás 
1918-ra." 

Megjegyzés. Csikesz Sándornak a P E. I. L 23. 
sz.-ban „A táb. leik. szervezéséről" szóló ezikkéhez tel-
jes tisztelettel a következőket legyen szabad megjegyez-
nem. 1. Hasonló tárgyú czikkemben én a „kisasszonyok-
tól való függetlenítés' alatt reform, lelkigondozásunk-
nak kizárólag az akatolikus blokkból való kiemelését 
értettem. 2. Ez elérhető azáltal, hogy meglevő tábori 
esperességünket a pusztán inspiciáló szervből normati-
vus tényezővé alakítjuk át. Sürgősen kell valaki, aki 
ezéltudatosan intézkedik, hogy behívott táb. lelkészeink 
ereje ne egy olyan merev schéma szerint használtassák 
•ki. amely nem tud a pillanatok megváltozott szükségle-
teihez azonnal alkalmazkodni. Június 9-én megint oly 
helyen tartottam istentiszteletet, ahol egyetlen reformá-
tus lélek sem volt, míg ugyanez időben körzetemben 
legalább 3000 református katona vett részt misén. Míg 
a jelentések a Betablicrungsstatiovskonimandotól a Mii. 
Kommandohoz, majd elvétve hozzám kerülnek, az alatt 
a helyzet régen megváltozott, Én czikkemben kizárólag 
.,akatolikus" helyzetünk áldatlan következményeire 
akartam illetékes köreink figyelmét felhívni, arra reá-
mutatván. hogy csak egyetlen lépés választ el attól, hogv 
a mostani inspicziáló-szervet képező esperességünkből 
azon szerv legyen, amelyre szükségünk van. E mellett, 
mellékes reám nézve úgy a korábbi szervezés, mint az 
Unió kérdése, minek balsikerét lelkemből sajnálom, mert 
bizony rövidlátásnak tartom és mert tudok lelkesedni a 
genfi egyház ú j szervezetéért! 3. Kérdem, hogy gyüleke-
zet-e az a ,,gyülekezet", amelynek összetétele a presbité-
riumtól le az utolsó tagig napról-napra teljesen megvál-
tozhatik. de évről-évre. talán magát a lelkészt kivéve. 
teljesen megváltozik?*) M. J. 

Vallásszabadság. A Romániával kötött béke Doni-
jai között ott van a vallásfelekezetek egyenjogúsítására 
vonatkozó rendelkezés is. A protestáns vallás gyakorlata 
is szabad és törvényes védelemben részesül és autonó-
miája biztosíttatik. Az állami főfelügyelet sérelme nél-
kül meg van az egyházközségeknek és iskoláknak az a 
joguk, hogy szabadon alkalmazhatnak lelkészeket, taní-
tókat állampolgári illetőségükre való tekintet nélkül; 
az iskolák maguk határozhatják meg tannyelvüket és 
tervüket és külföldi segítséget is vehetnek igénybe, Ez 
a jogegyenlőséget és autonómiát biztosító pont minket 
is közelről érdekel, hiszen nekünk is vannak Romániá-
ban híveink, egyházközségeink és iskoláink, amelyek 
eddig sok zaklatásnak voltak kitéve. Mint utóbb kide-
rült. a bukaresti lelkész beszédeit gyorsírók jegyezték 
és ezeket is felhasználták ellene az orvtámadás után. 

Egy új szekta. Az Ev. Lapban érdekes ismertetést 
olvasunk a Dunántúl oly jól ismert, hírhedt ..Osi csoda-
ember" Medgyossy Károly által alapított úi szektáról, 
akihez különösen most a háború idején ezrenként tódul-
nak az emberek, aki állítólag előre elmondja a hozzá-

K o n k r é t panaszoka t Ba l t azá r püspök ur készséggel meg-
hal lgat , " Cs. S. 

fordulóknak, hogy mi a bajuk, miért keresték fel és a 
„távolba látva" megjelenvén az illetőknek, p. o. azt, 
hogy eltűnt kedveseik élnek-e, hol vannak. Közben „Is-
tennel való társalgás" czéljából visszavonul czellájába 
és onnan előjőve osztogatja kétértelmű szavaiban taná-
csait. Készpénzt nem fogad el, csak természetbeli ado-
mányokat (!). Gyógyszerül mindenre bizonyos recept 
szerinti imákat rendel, amelyet a pácienseknek gondo-
san el kell titkol ni ok. így bizonyos tekintetben hasonlít, 
az amerikai Mrs. Eddv által alapított „scientistákhoz", 
akik szerint minden betegséget meg lehet gyógyítani 
megfelelő imádságokkal, A szomorú a dologban az, hogy 
az ősi ember által előírt zagyvalékos ú. n. imádságokat 
..a Szűz Mária. 12 rózsabimbójához. Jézus szent szíve 
megszúraitatásához, keserű halálához, a Szentháromság 
hármas vesszejéhez" a mi híveink közül is sokan mor-
molják azt buzgalommal és bizalommal. Csodálatos, 
hogy ezt á -..csodaembert" még eddig senki nem leplezte 
le. Vagy talán erre nézve is áll ez az elv: Muudus vult 
decipi . . . 

Kérelem. Tízezer lélekszámú alföldi községbe a fő-
szolgabíró felesége (orvosnő), aki nem foglalkozik a ház-
tartás vezetésével, keres egy a falusi úri háztartás töké-
letes vezetéséhez, aprómarha tenyésztés és a külső gazda-
sághoz is értő 35—45 év körüli intelligens úrinőt ház-
vezetőnőül. Szakácsnő és egyéb személyzet bőven van. 
Ajánlatok a fizetési és egyéb igényekkel Főszolgabíróim 
Derecske, Biharmegye küldendők. 

ISKOLA. 

U.i theolóiriai tanár. A tiszáninneni református 
egyházkerület, ión. 4-én Miskólczon tartott közgyűlése 
n sárosnataki theol. akadémia ószövetségi tanszékére 
nagv lelkesedéssel Harsánvi István főgimn. vallásta-
nárt főiskolai könyvtárnokot választotta meg. 

Választásod a sárospataki főiskolán. A iövő isko-
lai évre igazgatóvá dr Buza László ez évi rektort, a 
theol. kar dékán iává Marton János theol. tanári, a jogi 
kar dékán iává dr. Gerőez Kálmánt választották. 

Felvéti1! a Kálvineumba. A haidnböszörményi Kál-
vineum diák-internátusábn a iövő tanévre 40 ingvenes 
és fi féldíias lelkészárva. továbbá 10 ingvenes hadiárva 
Ós 08 fizetéses tag vétetik fel. A nál vázatok iúnius 20-ig 
küldendők Kiss Ferem'z elnökhöz Debreezenbc. aki fel-
vi 1 á gosít á s <»k ka 1 k é s z sé girel sz ol gá 1. 

Felvótel a pápai nőr»ev<>lő-inté/etbi>. A pánai nő-
ne velő-intéz étbe felvételi kér vén veket umius hó 25-ig 
lehet beadni. A kérvények a főiskolai igazgató-tanáes-
hoz ezímzendők és a nőn evei ő-intézet i igazgatósághoz 
küldendők be. 

Adomány. A szászvárosi Kurt-kollérium igazgató-
sága 3500 K-t küldött a kolozsvári felső leánvnevelő-
in+ézet Kenessev Béla emlék a lao iára. Ebből 500 K-t az 
előliáróság adott. 3000 K-t pedig az ifiúság gvű.itött a 
nemes ezólra. 

Tájékoztatás a zilahi református óvónó'kénzőbe 
való felvételről. Akik a iövő 1918—-19. iskolai évre a 
zilahi rof. óvó nők én ző ' intézet 1. osztályába nvilvános 
tanulók gvanánt ohaitanak beiratkozni, azokat felhív-
;uk. hogv felvételi kérelmüket 1918. má'ms 31-ic/ adiák 
ho az igazgatóságnak. Az óvónőképző két éves tanfo-
Ivíi m. Erre föl vehetők: a) olv tisztességes előéletű nők. 
akik 1 t életévüket betöltötték, de :t 10. életévet még 
túl nem haladták: b) a polgári, vagy felsőbb leányiskola 



IV., vagy a. felső népiskola I I . oszályát nyilvános tan-
intézetben sikerrel végezték, vagy — kivételes esetben 
— a megfelelő tananyagokból jó eredményű felvételi 
vizsgát tesznek; c) tiszta hangjuk és jó zenei hallásuk 
van; d) a kisdedóvónői pályára alkalmasak, egészsége-
seik és éptestűek. A felvételi kérelmek a Zilahi Refor-
mátus Óvónőképző Intézet igazgató-tanácsához czímzen-
dők. A kérvényhez melléklendő: 1. születési bizonyít-
vány (anyakönyvi kivonat); 2. az utolsó iskola, esetleg 
félévi bizonyítvány (tehát: polgári iskola IV. oszt., vagy 
felsőbb leányiskola IV. oszt., vagy felsőbb népiskola 
II. oszt.); 3. újraoltási bizonyítvány; 4. hatósági orvosi 
bizonyítvány (zárt borítékban); 5. erkölcsi bizonyítvány 
(saját egyházközsége lelkészétől, vagy polgári hatóság-
tól) olyan folyamodóknál, akik a folyamodás évében 
nem jártak iskolába, A felvétel csak az intézetben meg-
tartott orvosi és zenei vizsgálat sikeres volta esetén te-
kinthető végérvényesnek. Internátus nincs. 

Az igazgatóság. 

EGYESÜLET. 
A Protestáns Árvaegylet f. hó 8-án tartotta évi 

rendes közgyűlését dr. Kovácsy Sándor elnöklete mid-
lett. A gyűlés főtárgyai voltak: A választmányi jelentés, 
a mult évi számadás, ez évi költségvetés előterjesztése, 
a választmány kiegészítése. A választmány jelentését, 
amely az évkönyvben egész terjedelmében benn van, 
Brocskó Lajos kir. tan. igazgató terjesztette elő. A mult 
év végén az egylet 101 árvát'gondozott; 114-et intézetek-
ben. 42-t, családoknál; 35 árva kap segélyezést a Kéller 
Ferencz-alapítványból továbbképzésre. — A karácsonyi 
gvűjtés több mint nvolezezer koronát eredményezett, — 
A bevétel 94,42.1.63 IC. a kiadás 118,795.92 K volt. Ala-
pítványok és hagyományok ezímén több mint 150 ezer 
korona folyt be. Az egylet tőkevagyona 1.720.883 Tv. 
az előző évivel szemben a gyarapodás 133,696 Tv. A jövő 
évi költségvetésben a szükséglet 126.700. a fedezet 
132.700 K. A 'mult évben egy árva ellátása 948 Tv-bn 
került (a háború előtt 538 T\-ba). A közgyűlés dr. Bar-
tóky József volt államtitkárt választmányi tagul meg-
választotta. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
a középiskolák felsőosztályos diákjai számára június 
23-—28-ig Tahin (Dunapart, Visegrád közelében), június 
23—28-ig Magyarszentkirályon (Veszprém megye, "Ba-
kony-hegység), június 30-ától július 5-éig Lillafüreden 
(Miskolcz mellett) nyári diákgyűlést rendez. észtven ni. 
akarók jelentkezzenek a Diákszövetségnél VTTL, ÜUői-út 
16/b. T. em. 5. ajtó. 

GYÁSZROVAT. 

Döczy József, a tolnaváraijai ref. gyülekezet 50 
éven át volt hű lelkipásztora, a Ferencz József-rend lo-
vagja. a tolnai ref. egyházmegye volt tanácsbírája f. 
hó 4-én meghalt, Áldásos életéről bővebben megemlé-
kezünk. 

Szojidy György, kraszna horváti ref. lelkész 64 éves " 
korában elhunyt. 

dr. szepesszombati Genersieh Antal, n.yug. egye-
temi orvos-tanár, m. kir. udvari tanácsos, a budapesti és 
kolozsvári tudomány-egyetemek volt rektora és dékánja 
stb., életének 77-dik évében meghalt. 

Pályázat 
a (litvántüli ref. egyházkerület pápai, theologiai akadé-
miáján elhalálozás folytán megüresedett, egyháztörténeti 

tanszékre. 

A dunántúli ref. egyházkerület elnöksége a pápai 
theologiai akadémián a választás után azonnal elfogla-
landó egyháztörténeti tanszékre a következő feltételek 
mellett hirdet pályázatot: 

1. A theologiai rendes tanári minőségben eltöltött 
szolgálat javadalma 3600 K-val kezdődő s a közgyűlés 
által elfogadott javadalmi táblázat szerint felsorolt fo-
kozatokban 8000 K-ig emelkedő törzsfizetés és 910 K-
tól a fizetési fokozatok szerint 1400 K-ig emelkedő la-
káspénz. 

2. Korpótlék, melynél beszámíttatnak a nem theol. 
tanári minőségben eltöltött évek is, öt izben 400—400 I< 
és egy izben 600 Tv. összesen 2600 K. 

3. Családi pótlék az állami törvény szerint. 
4. A megválasztott tanár az országos tanári nyug-

díjintézetnek jogos és kötelezett tagja. 
5. Előadandó tárgyak az egyháztörténet körébe tar-

tozó tudományok. Tartandók egyháztörténeti szeminá-
riumok is a mindenkori tanterv szerint. A kötelezett 
órák száma 10. 

6. A tanári állás a megválasztás után azonnal el-
foglalandó. 

Pályázhatnak az egyházi törvény értelmében ké-
pesített ref. lelkészek és tanárok. A kellően felszerelt 
kérvények, melyek mellé csatolandók: a) születési-, b) 
orvosi-, c) érettségi bizonyítvány, d) lelkészi oklevél, e) 
theol. magántanári képesítés .az egyháztörténeti szakcso-
portból, f) tudományos működés kimutatása, rövid élet-
rajz — a dunántúli ref. püspöki hivatalba Komáromba, 
fol yó évi augusztus hó 15-ig küldendők. 

Komárom, 1918. évi június hó 12-én. 

Tisza István Németh István 
főgondnok. püspök. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

r 
T ' a * ' 1 készletben, raktá-

U t t o r o n y o r a k ™ toronyba. 
/ / rangokat pótló 

aczélharang-korongokat jótállással szállít ós beállít 

M i ' i l l e r J e t i i o © t o r o n y ó r a - g y á r é i 

Budapest VII., Tököly-ut 52. 

Újdonság! Újdonság! 

Harangszó után. 
A ,, futkározó hamis atyafiak" támadása ellen az írásból men-
tett, beszélgetések alakjában készült hitvédelmi munka, melyet 
a szakkritika tömeges terjesztésre is igen alkalmasnak talált. 
Kapható a szerzőnél : M é s z á r o s J á n o s református lelkésznél 
Laskón (Baranya megye). Ára 4 korona 80 fillér. —- Portóra 

20 fillér küldendő. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 



B U D A P E S T 
VIII. NAP-UTCA 13. • • • 

TELEFON: József 3-06. 

Ellenség a front mögött 
Épitő erejű erkölcsi olvasmány katonák számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Ára 30 fill. Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség titkárságánál (IX., Ráday-u. 28.) 

CSUHA ANDRÁS S s z S 
BUDAPEST, IX, RÁDAY UTCA 43. SZ. 1, 4. 
3után\?os áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat . 

Ajánlható uj könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. ( 1917) Ára 4 IC 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhányán épült fel ez a 

10 beszéd, ill. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. F ü g g e l é k ü l 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ára K 3.40 
Lic. Rácz Kálmán : Miért is vagyok én kéresztyén? Ára K 6 . — 
Ravasz László: Látások könyve. Beszédek , e l m é l k e d é s e k . 

Ára K .12.— 

Most jelent meg: 
F. Varga Lajos: Imádságok, b i b l i a o l v a s á s s a l e g y b e k ö t ö t t hé t -

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet. Ára fűzve K 8.— 
kötve K 12.— 

A II. kötet néhány hét múlva jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

Walther Vi lmos: Luther jelleme. F o r d í t o t t a i f j . Viktor J á n o s 
Ára K 8.— 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

Portóra a bolti ár 10%-át kérjük. 

Kaphatók: 

Scholtz Testvérek 
Budapest , IX., Ferencz-körút 19—21. sz . 

Megje len tek : 

Kapható 

Wolhyníábaru \ 
• 

Irta: Göde Lajos szekszárdi ! 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill. • 

•••••• j 

Pap i dolgozatok, j 
X. kötet. Alkalmi egyházi j 
beszédek, irta: Jánosi Zol- • 
t á n . Ára kötve 10 ko rona . ' 

• • • • • • 

Imádságok. 
Bibliaolvasással egybekötöt t • 
hétköznapi reggeli istentiszte- : 
letekre. írta F. Varga Lajos • 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. • 

II. „ Ára „ 8 IC. „ 12 K. I 
9 

Postadíj egy-egy könyvre 5 0 fillér. : Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezet* 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí tat lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fo rdul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsér t a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX*, Közraktár-u* 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá 
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekművet bocsátja ki 

az ország legnagyobb 
hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

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 , I X . , K á l v i n > t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré* 
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. fi 1 - én : 
Alaptőke 2.551,120'— K 
Tartalékok 9.349,67271 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 11.820,880-92 K 

23.727,673 63 K 

22.800,000' 

10.490,000-

1.278,000' 

1500.000,000-

K 

K 

K 

K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint . . . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000- - K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s Közp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

ÚJDONSÁGOK 
Széles Sándor: Jézussal a viharban, 

Ker. tanítások a háború idején K 
F. Varga Lajos: Imádságok. Biblia-

olvasással egybekötött hétköznap 
reggeli istentiszteletekre 2 kötet 
á fűzve K 8. —, kötve á . . . K 

Magyar dicséretek. Eredeti evangé-
liumi énekek. Irta dr. Kováts Lajos K 

Debreczeni Lelkészi tár. 14. kötet . K 
Baja Mihály: Babiloni vizek mellett. 

í '20 

Versek K 
Göde Lajos: Wolhyníában . . . K 

2.— 
22.--

©.— 
6.50 

KAPHATOK: 

K Ő K A I L A J O S N Á L 
= BUDAPEST, = 

IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

I f j ú s á g i k ö n y v e k ! 

A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ara kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 
• czikket tartalmaz legjelesebb prot. íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. írta 

Sántha Károly. Ara vászonkötésben K 7.— 
Bérmentes küldéssel K 7.50 

A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.20 

NŐI JELLEMKÉPEK A BIBLIÁBÓL. 
írta dr, Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . . K 
Bérmentes küldéssel K 

PROTESTÁNS CSALÁDI KÖNYVTÁR. (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papirkötésben K 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megrendelhetők ; Megjelent eddig 46 kötet. 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatalában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 

3.— 
3.30 

.80 



PROTESTÁNS 

E G Y H A Z I é s 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 S Z Ö V E T S É G . 

Felelős szerkesztő 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztő : 
KOVÁTS ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre : 24 kor . , félévre : 12 kor . , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 f i l l é r . 

TARTALOM. I. czikk: Vallási sérelmek és „koncentráció." K. I. — II. czikk: A tanárkongresszus. Dt. Trócsáv.yi Dezső. — 
Krónika. — Belföld: Levél a Szerkesztőhöz, i f j . Dr. Szabó Aladár. Zorzi Ede. Dr. Sebestyén Jenő. — Irodalom. — 

Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Hirdetések. 

Vallási sérelmek és „koncentráció. t( 

A dunamelléki egyházkerület legutóbbi közgyű-
lése, a pécsi lelkész jelentésével kapcsolatban, tárgyalta 
az alábbi vallássérelmi esetet is: 

P. Oberten Odiló pécsi róni. kath. segédlelkész a 
pécsi közkórházban 1917. december 1-én Szabó Erzsébet 
református vallású, mohácsi születésű, péosváradi la-
kost két tanú jelenlétében átvette a róm. kath. egyházba 
a törvényszabta kétszeri illetékes ihelyen való jelentkezés 
mellőzésével, mivel Szabó Erzsébet, mint súlyos beteg, 
a jelentkezésnek eleget nem tehetett. 

Az erről szóló jegyzőkönyv megküldetvén a pécsi 
ref. lelkésznek, az az 1808. L i l i . tc.-ben megjelölt alak-
szerűségek betartása nélkül történt törvénytelen és ér-
vénytelen áttérést nem vette tudomásul, mire a pécsi 
róm. kath. plébániai hivataltól 1918. január hó 4-ikén 
7—-1918. sz. a. a következő választ vette: 

„Tiszt. Czímnek a G8-as törvények ismeretes §-aira 
való hivatkozása teljesen tárgytalan, mivel az ilynemű 
jegyzőkönyvek nem vindikálják maguknak a magyar 
törvényekkel szemben a nyilvános érvényességet, mely-
lyel azt Czimed vádolja, hanem csupán belső egyházi 
czélokat szolgálnak. Ezek egyike pl. a szokásos gyanu-
sitgatások és felekezeti bizalmatlankodás megelőzése. 
Ebből a czélból és az ilyen esetek felőli pontosabb tájé-
kozódás kedvéért szívességből és nem szigorúan vett hi-
vatalos tudomásulvétel végett küldetnek meg az illeté-
keseknek — így Czímednek is; de ettől a jövőben saját 
kérésére örömmel elállunk. Azonban a haldoklók igaz-
ságot és megnyugvást kereső önként kifejezett kívánsá-
gát a jövőben is mindenkor teljesíteni fogjuk." 

Az egyházkerületi közgyűlés megtette a magáét: az 
iratokat az egyetemes konvent útján fölterjesztette a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz egyfelől az 
áttérés érvénytelenségének megállapítása, másfelől a sé-
relmet elkövető segédlelkész és plébános ellenében érvé-
nyesítendő megfelelő megtorlás céljából. 

Az ilyen és ehhez hasonló eseteknek újabban föl-
tűnő naggyá váló száma mellett nem haladhatnak el szó 
nélkül azok, akik éber szemekkel figyelik egyházi éle-
lünk jelenségeit. 

Annyit beszélnek újabban a róm. katlx.-ok táborá-
ban arról, hogy a mindannyiónkat közösen fenyegető ve-
szedelemmel szemben a különböző keresztyén felekeze-
teknek testvéries kooperációra kell lépniök. Néhány éve 
maga a hercegprímás is erőteljesen hangot adott ennek 
a törekvésnek. Azóta a parlamentben is visszhangja 
kelt. Sőt újabban még jezsuita-körökből is gyakran 
hangzottak ilyesféle szavak — különösen amikor a jó 
kálvinistákat kapacitálgatták, hogy ők is jegyezzenek 
az indítandó ú. n. ,,közös" keresztyén napilap részvé-
nyeiből. 

Nincs közöttünk senkisem, aki természetesnek ne 
találná és ne érezné, hogy a minden pozitiv alapon 
nyugvó keresztyén egyházat egyaránt fenyegető vallás-
ellenes, destruktív áramlatokkal szemben a különböző 
keresztyén felekezeteknek közös erővel megoltalmazandó 
közös kincsei is vannak a közöttük mutatkozó nagy el-
térések mellett is. De abban se lehet közöttünk eltérés, 
hogy ezt a közös veszedelmet egyik egyház sem használ-
hatja föl ürügyül arra, hogy az eddigit is fölülmúló ará-
nyú lélekhalászást végezzen a többiek soraiban, viszont 
eme lélekhalászat ellenében egyik egyház sem kárhoz-
tathatja magát tétlenségre, csakhogy azzal ne vádolhas-
sák, hogy föllépésével lehetetlenné teszi a közös ellen-
ség ellen való közös és sikeres védekezést! 

Már pedig mit látunk? Azt, hogy amíg oly megrázó 
erővel festik odaát a közös veszedelmet és oly szép szí-
nekkel tárjuk elénk a koncentráció aliapján biztosítható 
szebb jövőt, addig tételes állami törvényeink lábbalta-
posásával is egyre "nagyobb arányokban folyik a lélek-
halászás s amikor valamelyik lelkészünk rájuk meri ol-
vasni a törvényt, ugyancsak sietnek megmagyarázni Pá-
ter Obertenók Pécsett is a „tiszt. czím"-nek, — akit pe-
dig a nyakára küldött propaganda irataikban és lapjaik 



czímkéin ,,Nagytiszteletű Lelkész Űr"-nak tudnak szólí-
tani — hogy rájuk nézve szentebb a haldokló kívánsága, 
mint akármilyen törvény szava. 

Ideje, hogy egyszer már vége legyen ennek a csakis 
a mi rovásunkra menő ós — akárhogy szépítgetjük — 
bizony csak kétszínűnek nevezhető taktikázásnak! Ha 
csakugyan olyan komolyan akarja odaát a hercegprímás 
meg a többi számottevő tényező a keresztyén felekeze-
tek testvéries együttműködését, figyelmeztessék egyfelől 
papjaikat, hogy ne a másvallásúak. hanem a saját egy-
házukkal szemben elhidegült száz- és százezrek után 
nyújtogassák karjaikat, másfelől erélyes kézzel tegyék 
lehetetlenné az efajta lélekhalászó hecckáplánkodást. A 
testvéries együttműködésnek közülünk való hívei pedig 
nagyon jól teszik, ha függőben tartják addig buzgalmu-
kat, amíg ez meg nem történik! K. I. 

A tanárkongresszus/) 
A tanárok június 22-én országos kongresszust fog-

nak tartani. Terveiket nem ismerjük; céljuk a meglévő 
helyzetből folyik: anyagi helyzetük megjavítása, Ez 
két úton történhetik: annak elérése által, hogy a köz-
tisztviselők olyan fizetésrendezést érnek el, mely keresz-
tül viszi azt az elvet, mely szerint a fizetések mindig a 
meglevő, illetve a folyton emelkedő árakhoz igazodnak. 
Ha tehát a békében kifejlődött tisztességes létminimum-
fizetést vesszük alapul, akkor a jelen évben a békebeli 
fizetés hat-nyolcszorosát kellene kapniok. A másik út a 
köztisztviselők természetbeni segítése, a legszükségesebb 
ruházati és élelmi cikkekkel. A mostani rendszer mellett 
mindakét mód érvényesül, de mindakettő olyan minimá-
lis mértékben, hogy a köztisztviselők, köztük a tanárok 
is, válságos állapotban vannak s anyagi és idegrendszer-
beli csőd felé közelegnek. 

Az első út nem annyira czélravezető. A tulajdonké-
peni baj ott van, hogy az árak tíz-húszszorosán fejlőd-
hettek. Ezen pedig semmit sem segít, hogyha az anya-
gilag improduktív tisztviselő osztályt tízszeres fizetéssel 
látják el. Hajtűk ugyan segítettek, de a baj maradt a 
régi és tovább fejlődik. A köztisztviselők most ruhase-
gélyt kaptak, mintegy 340 millió korona értékben. We-
kerle maga mondta, hogy erre azt fogják mondani: újra 
működik a bankóprés, aminthogy nem is lehet rá mást 
mondani. Akármit is mondunk, tény az, hogy az újabb 
pénztömegnek a forgalomban való megjelenésével ismét 
minden drágább lesz. Az ármeghatározásnak ugyanis a 
kereslet-kínálat törvényei mellett a pénzmennyiség a 
végső tényezője. Ez a befolyás különösen szembeszökő 
akkor, ha hirtelen újabb papirpénztömeg jelenik meg a 
forgalomban. A. tisztviselők a ruha^egélyből ruhát alig-
ha fognak vásárolni, legfölebb javíttatni, fordíttatni s 
talán még égetően szükséges kisebb hiányokat — czipő. 
fehérnemű — pótolni. Amit azonban a réven nyertek, el-

*) A mul t s zámra későn érkezet t , de a kongresszus után is 
ak tuá l i s . 

vesztik a vámon. Minthogy minden drágább lesz az ú j 
pénzmennyiség megjelenésével, okvetlenül szükséges ki-
adásaik élelmiszerekre szintén nagyobbak lesznek. A 
pillanatnyi segély után a helyzet rosszabb lesz, mint 
volt. 

Az első elv szigorú érvényesítését a tisztviselő osz-
tály azért sem kívánja, mert egy beteges gazdasági fo-
lyamatot még egy hallgatólagos beleegyezéssel sem akar 
helyeselni; annál kevésbbé, mert mint magyar ember, 
jól látja azt, hogy ennek az egészségtelen folyamatnak 
legnagyobb előnyeit azok élvezik, akik legkevósbbé ma-
gyarok és akiknek felkapaszkodásától nyelvünk tiszta-
ságát, irodalmunk, művészetünk, nemzeti irányban fej-
lődését, továbbá a magyar földet kell féltenünk. 

A mostani kormány vezetője maga is hangsúlyozta, 
hogy a tisztviselőkön a második úton akar segíteni. 
Lássunk végre erélyes intézkedést! A közélelmezési mi-
niszter is helyes úton van, amikor Ausztriától és Né-
metországtól az él el mi cikkekért iparcikkeket akar cse-
rébe. I t t egészen ki kell zárni a lánczkereskedelmet, sőt 
magát a kereskedelmet is. Állítsanak fel egy köztisztvi-
selői minisztériumot, mely gondoskodik az állami gé-
pezet munkásairól. Ezek a munkások eddig erejük vég-
sőkig feszítésével és kihasználásával próbálták szolgálni 
a közügyet. Ezek az erők azonban nem kifogyhatatlanok. 
Mi lesz, ha -az anyagi és idegrendszerbeli válság meg-
támadja az erkölcsi erőket? Ha a tisztviselő amerikázni 
fog, ha munkáját csak látszatra végzi el; mi lesz, ha a 
bíró pénzért és ajándékért fogja kiszolgáltatni az igaz-
ságot, a tanár a bizonyítványt, a közigazgatás a közren-
det, stb? Az ország határain álló eleven sövény az or-
szág területi épségét védi a külső támadók ellen; az ál-
lami -rend és a nemzeti kultúra (szolgálatában küzdő 
tisztviselői osztály s benne a tanárok az emberiség ja-
vait ápolják és védik a feltörekvő, felforgató és műve-
lődésellenes erőkkel szemben. A tanár az igazság isme-
résére és kutatására, a szépség szeretetére, a jóság meg-
valósítására vezeti el a felnövekvő tanítványt; a pap a 
lélek harmónáját igyekszik fenntartani; a tudós igazsá-
got kutat és talál; a bíró orvosolja a jogsérelmet, igazsá-
got szolgáltat; a közigazgatás védi vagyoni és személyi 
biztonságot; a tisztviselő szellemi munkája ma, az anya-
gi erők vad tombolása idején még sokkal fontosabb, 
szükségesebb, mint bármikor. Nem jólétet követel: ez a 
kívánság ma, mikor a többiek fizikailag annyit szenved-
nek, erkölcstelen kívánság volna. Nem tízszeres fizetést, 
csak elviselhető létet kíván; nem maga, hanem a köz 
érdekében. 

E lapok hasábjain pár hete az összes iskolai díjak 
felemelését kívántuk. A tandíjak felemelése már a leg-
főbb hivatalos helyről is hangzik, valóban az iskolák ér-
dekében égető szükség van rá. A felemelt tandíjakat 
felemészti maga az iskola, de az iskola munkásainak 
is juthat valami segítség a fenntartó testületek részé-
ről is. 

A tanárság a maga érdekeit azonban legjobban a 



vele érdekközösségben álló többi köztisztviselőkkel kar-
öltve védheti meg. Követelje egy olyan átmeneti minisz-
térium felállítását, mely megvédi a legeminensebbűl ál-
lami rend- és kultúra-fenntartó ós terjesztő osztályt a 
pusztulástól. Ez a minisztérium gondoskodjék élelmezési 
és ruházati központok által minden enemft méltányos 
kívánság teljesítéséről. Ha ruha kell, ne bankót adjanak, 
de szövetet; ha kenyér kell. ne kenyérjegyet, hanem ke-
nyeret is, és hozzá más élelmiszert! Néhány napja a ta-
nítók ezrei tűntettek Budapest utcáin. Vagy errefelé 
akarnak haladni: tüntetés, sztrájk, nemzetközi forra-
dalmi szociáldemokrácia!? . . .*) 

Dr. Trócscmyi Dezső. 

KRÓNIKA. 
Szervezkedés. 

Érthetetlen az a közöny, amivel a magyar kálvinista 
egyház nézi a gyári munkások szervezését. Hogy a ka-
tholikus egyház nemcsak papiroson teremtette meg a 
„keresztyén szocziálisták" szervezését, hanem a valóság-
ban is. bizonyítja az a rettenetes düh, amivel a Népszava 
lámadta az ő külön zsargonja szerint ,,papszamarak"-
nak titulált buzgó katholikus szocziálistákat. Bárcsak 
bennünket támadna már hasonló erős, fegyelmezett, ön-
tudatos munka miatt. Talán a mi vezéreink azt gondol-
ják, hogy a mi híveinket úgy sem ölelte még keblére a 
nemzetközi és atheista szocziáldemokráczia? Nagyon té-
vedni méltóztatnak. Elmúlt az az idő, amikor falun, 
vidéki kis városokban élő híveink az atyáik nyomában 
járva élték végig földi életüket. Ezernyi és ezernyi kál-
vinista ember hagyta ott faluját, szülőföldjét már a há-
ború előtt is. Rengeteg kisiparos föladva a küzdelmet be-
áll a szakmája szerinti gyárba. Sok ezerre megy Buda-
pesten, a környékén és a vidéki iparvárosokban azoknak 
a kálvinistáknak a száma is. akik mint napszámosok, 
kocsisok stb. dolgoznak a gyárakban. De el sem gondol-
ható változást hozott létre a világháború négy eszten-
deje. Az ipari munkások, gyári alkalmazottak jobb ke-
resete, a katonai szolgálat alóli felmentések tízezrével 
mozdították ki falvaikból a mi híveinket, akik soha rá 
sem gondoltak azelőtt a kasza, kapa elhagyására. Ezek 
mind a hadfelszerelési gyárakban iparkodtak elhelyez-
kedni. Ez ú j elemekre szemet vetettek a szervezett szo-
cziáldemokrata munkások. Megindult az agitáezió, a meg-
gvőző érvelés, akiknél ez nem használt: a terror, a rá-
ijesztés, megfélemlítés, el egészen a bojkottálásig. Már 
pedig azzal jó előre is legyünk tisztában, hogy a mi kü-
lönben is közönyös, legjobb esetben is lágy-meleg hí-
veink túlnyomó perczentben elvesznek mindörökre kál-
vinista egyházunk számára, ha a szoeziálista ,,nevelés" 
alá fogják őket. És hogy ezt a veszedelmet senki 
se kicsinyelhesse le. ide iktatunk pár számot. 1914-ben 
a szociáldemokrata munkások száma a háború kitörése 

*) Magyar t a n á r o k errefelé nem h a l a d h a t n a k , Szerk. 

előtt volt 110 ezer. Ez leapadt a behívások miatt 45 
ezerre. 1916. végéig a 45 ezer felemelkedett 55 ezerre. 
Majd — itt a veszedelem, amint rá,mutattunk! — 1917. 
év deezember végére az 55 ezer felemelkedett. 170 ezer-
re! A vas- és fémmunkások szövetségének a mult év 
végén, magának 75 ezer tagja volt. A magánalkalma-
zottak a régi 4800 tag helyett 27 ezret szmlálnak. A 
bányászok szakszervezete tagjainak száma 3600-ról 
25.000-re, a vasutasoké 4500-ról 20,000-re emelkedett. 
Ezek a számok bizony nagy és fényes sikerről beszél-
nek. A szociálista vezérek is jól felhasználták a ..kon-
junktúrákat". Nálunk e hatalmas munkával szemben mi 
történik? Semmi. Ivezek, agyak, szívek mozduljatok 
már! 

B E L F Ö L D . 

Levél a Szerkesztőhöz. 
Nagytiszteletű Szerkesztő úr! Körülbelül egy esz-

tendővel ezelőtt becses engedelmével egy czikket tettem 
közzé lapjában a gödöllői egyház siralmas helyzetéről. 
Igaz. hogy sok visszhangja nem volt soraimnak: a fel-
sőbb egyházi hatóságok támogatása, a gárdonyi testvér-
egyház adománya — és mégis. Istennek legyen hála, 
ma már a beteg tag gyógyulásáról írhatok néhány sort. 
Hírre késztet magán az örvendetes tényen kívül a szer-
kesztőség részéről nyert bíztatás, s ifj . Benkő István: 
..Adminisztráció és belmissziói" ez. ezikke. 

A gödöllői református egyház jelenleg eléggé ren-
dezeti anyagi viszonyok közt van a körülményekhez ké-
pest. Ezt mindenekelőtt annak a kölcsönnek köszönheti, 
melyet a gyülekezet tagjai és barátai bocsátottak rendel-
kezésére. Az egyház anyagi erejét ugyanis éveken 
át emésztette az a 8 százalékos váltókölcsön, melyet tem-
ploma javítása alkalmával vett fel, s mely kamatostul 
lassanként az 50 ezer koronához közeledett. Az egyház, 
hogy e tehertől szabaduljon, egy pénzintézetnél amor-
tizációs kölcsön felvétele érdekében tett lépéseket. Mi-
kor ez megszavaztatott, akkor merült föl az eszme, hogy 
a szükséges pénzt magánosoktól, elsősorban tagjaitól ve-
gye kölcsön. S ez az eszme megvalósult: az 50 ezer ko-
rona a kitűzött határnapra összejött. És pedig olyan fel-
tételek mellett vétetett kölcsön, hogy az egyház a köl-
csön adott összeg után 1'5'%-os kamatot fizet évenként, 
s ezenkívül az első 5 évben 1000—1000, a másodikban 
i 500—1500. a harmadikban 2000—2000, a negyedikben 
2500—2500, az utolsó évben 3000—3000 koronát fizet 
vissza a tőkéből, így 25 év alatt megszabadul az egész 
adósságtól. A takarékpénztártól nyert ajánlatta] szem-
ben ez több mint 70 ezer korona megtakarítását jelen-
tette az egyház számára. 

De nem kis mértékben segítette elő a pénzügyek 
javulását a gyülekezet növekvő áldozatkészsége. Szeret-
ném, ha Benkő István említett czikkének ez a néhány 
sora mélyen belevésődne minden lelkésztársam lelkébe, 



„A magyar ember adófizetőnek nagyon rossz, de adako-
zónak a legjobb a világon, ha egyszer megtudta, önma-
gán tapasztalta, hogy milyen ezélokra adakozik." A mult 
esztendő elején a gödöllői egyház tagjanak adóhátraléka 
5500 korona volt, azóta sikerült iá legszigorúbb közigaz-
gatási úton való végrehajtással ebből 3500 koronát be-
hajtani. S a többi legnagyobbrészt sohasem fog befolyni, 
amiről a nemleges zálogolási jegyzőkönyvek tanúskod-
nak. Ez az érem egyik oldala. — De lássuk a másikat, 
íme néhány adat: Isten dicsőségére befolyt adományok 
összege 1915-ben 447 K, 1916-ban 440 K 40 f, 1917-ben 
1075 K 73 f (ugyanez évben befolyt 2000 K reformá-
eziói emlékalapra); 1918. január 1-től május 31-ig: 
882 K. — A perselypénz összege 1915-ben 262 K 10 f, 
1916-ban 252 K 49 f. 1917-ben 557 K 93 f, 1918. jan. 
1-től május 31-ig 526 K 30 f. És ez az eredmény Isten 
kegyelme után annak a kis belmissziói munkának kö-
szönhető főképen, mely a gyülekezet körében megin-
dult. A határozott evangéliumi igehirdetésen kívül ez 
találta meg a szívekhez az útat. Egy névtelen levél, 
mely éppen különböző kifogásokat hoz fel. többek közt 
így szól: „Sok jót indít (t. i. a lelkész) gyerekeken és 
felnőtteken is, különösen azok iá szép énekek által, ami-
ket megtanultak." —- Egy édesanya nagy örömmel mon-
dotta, a bibliaórákra járó leányairól: „Milyen jól esik 
hallanom, amint munka közben most már nem léha 
dalok járják, hanem felhangzik ajkukon: 

Szeretnék lenni, mint ő 
Alázatos, szelid." 

S az énekkaros leányok az utolsó énekórán, melyet 
a nyári szünet előtt tartottunk, egymásután adták át 
az egyháznak szánt adományaikat, anélkül, hogy valaki 
bíztatta volna őket erre. 

Nagy tiszteletű Uram! Tudom, hogy nem az anyagi 
a legfontosabb, de az is jelent valamit. S e tapasztala-
tok alapján, nem is szólva most egyebekről, a szerény 
véleményemnek vagyok bátor kifejezést adni, hogy az 
életteljes belmissziói munka szerintem egyházi életünk-
nek egyik legfontosabb kérdése s ép ezért ifj . Benkő Ist-
ván eszméit, indítványát mielőbb komolyan fontolóra 
kell venni, s abból, ami megvalósítható és megvalósí-
tandó, azt mielőbb meg kell valósítani. Ne várjunk az-
zal a háború végéig! 

Gödöllő. ifj. dr. Szabó Aladár. 

Zorzi Ede. 
A napokban értesültünk a legőszintébb sajnálattal 

arról, hogy Zorzi Ede cs. és kir. alezredes, aki a béesi 
ha dügy miniszterin mba n a nem-hatholihus fel ekezetek 
tábori leikészetének legfőbb referense volt, megvált 
ebbeli munkakörétől és más osztály vezetésével bízatott 
meg. Zorzi alezredes nevét ma már mendenfelé ismerik 
a mi egyházi köreinkben s úgy érezzük, hogy nem lenne 
teljes a mi háborús egyháztörténelmünk krónikája, ha 
abban megemlékezés nem történnék Zorzi Edéről, aki 

majdnem négy éven keresztül vezette a különböző fele-
kezetek tábori lelkészi ügyeit oly tapintatossággal, le-
kötelező előzékenységgel és szivélyességgel, amelyet a 
K r i egsmin iszter i um rideg falai között sohasem mertünk 
volna remélni s amely éppen ezért kétszeres mértékben 
esett jól mindannyiunknak. Zorzi neve különben akkor 
kezdett ismert és nagyrabeesült lenni, amikor 1914. őszén 
az Egyetemes Konvent Ausztriába küldött utazó lelké-
szét a legmesszebbmenő szívességgel támogatta abban a 
kőrútjában, amelynek ezélja az ausztriai kórházakban 
tábori lelkészek nélkül élő magyar református katonák 
felkeresése és gondozása volt. De azóta is Zorzi alezredes 
minden munkájával a legőszintébb rokonszenvet váltotta 
ki a református egyház vezetősége lelkéből. A vele érint-
kező tábori lelkészek pedig egytől-egyig a legnagyobb 
ragaszkodás és szeretet emlékével gondolnak rá, mint 
igazi jóakarójukra és támogató pártfogójukra, szinte ba-
rátjukra minden ügyükben. Hányan vagyunk, akiknek 
számára mindenkor nyitva állt a munkával egyébként 
mindig agyonterhelt Zorzi alezredes ajtaja! Modorában 
annyi közvetlenség és szeretetreméltóság volt. hogy a 
katonai feljebbvaló ridegségét és rövidségét vele szem-
ben sohasem kellett éreznünk, fi igazán értette, hogy a 
katonai fegyelemben és merevségben nem nevelt papság-
gal hogyan lehet és kell eredményesen bánni. És bizo-
nyára sokan vagyunk, akiknek lelkében az osztrák ka-
tonatisztről még békében alkotott ellenszenves képet ő 
alakította át úgy, hogy az — legalább az ő egyéniségé-
ben — a legrokonszenvesebb és legtiszteletreméltóbb for-
májában áll most már előttünk. Amidőn tehát igaz lélek-
kel fájlaljuk távozását, egyszersmind azt szeretnők, ha 
az utódban is olyan rokonszenves és előzékeny barátját 
tisztelhetnők egyházunknak, amilyen Zorzi alezredes 
volt. T)r. Sebestyén Jenő. 

IRODALOM. 
Reformációi emlékfüzetek. Az egyetemes konvent 

központi irodája ezúton is kéri a lelkész urakat, hogy a 
Forgács-féle emlékfüzetek árát a füzetekkel együtt meg-
küldött posta takarékpénztári befizetési lapon mielőbb bé-
kül cl eni szíveskedjenek. 

Jutalom. A M. T. A. nagygyűlése dr. Bartók 
György kolozsvári egyetemi tanárnak ..Kant ethikája" 
czímű művét a Gorove jutalommal tünette lei és a „Kul-
túránk, mint Ész és Akarat" czímű munkát, amelynek 
szerzője dr. Molnár Jenő ref. tábori lelkész, dicsérettel 
honorálta. 

„Az elásott talentum" czímen jelent meg. mint az 
igehirdető különlenyomata dr. Kováts Istvánnak az a 
prédikáeziója. amelyet a Kálvin-téri templomban a re-
formátus sajtó ügyének propagálása érdekében elmon-
dott. A mindenütt rendezendő Sajtóvasárnapokra való 
tekintettel is ajánljuk ezt a lelkes és a nagy ezélt szol-
gáló, Ízléses kiállításban megjelent beszédet, amelynek 
ára 40 f. 

Értesítés. Technikai és egyéb természetű „vis ma-
jor"-ok mindmostanig késleltették annak az egyik leg-
jelentősebb magyar reformáczió-jubileumi kiadványnak 



a megjelenését, amellyel a kolozsvári ref. theol. fakultás 
tanári kara törekedett megörökíteni a nagy négyszáza-
dos évfordulót. Most végre legalább az 1. kötete „A mi 
vallásunk" czímü népszerű vallástudományi kalauznak 
kikerülhetett a sajtó alól. Ez a kötet, a művelt magyar 
laikus olvasóközönség nyelvén szólva, az iskolás rejte-
getések kerülésével a keresztyén vallás történelmi fejlő-
dését mutatja be, ószövetségi alapjaitól a jelenkorig, dr. 
Kecskeméthy István, dr, Bartók György és dr. Révész 
Imre feldolgozásában — míg a másodiknak (mely, re-
méljük, nem túlságosan hosszú idő múlva követni fogja 
az elsőt, a református keresztyén világ- és életnézet kör-
vonalozása s vallásunk és egyházunk gyakorlati élette-
vékenységeinek a kálvini eszmény jegyében való bemu-
tatása lesz a feladata. A mű megírásában a szerzőket s a 
kiadó fakultást elsősorban az az ideális törekvés vezette, 
hop-v egy egységes szellemű, rendszeres összefoglaló mű-
vei előbbre vigyék a theologiai tudományok népszerű-
sítésének a mi magyar református világunkban eddig 
nagyon gyéren munkált, pedig eléggé föl nem mérhető 
fontosságú ügyét. Másodsorban pedig a theológus és a 
theol. pályára készülő ifjúság kezébe akartak vele adni 
egy. a Wérnle-féle „Einführung"-hoz hasonló terjedel-
mű és konczepcziójú encziklopédiát, amelynek bevezető 
tájékozódás és betetőző összefoglalások ezéljaira egyaránt 
jó hasznát vehesse. A most megjelent első, húsz nag\ 
8" ív terjedelmű kötet ára fűzve, a háborús viszonyok-
hoz mérten csinos, ízléses és tartós kiállításban 15 kor. 
Ajánlott poróra beküldendő a könyv árával együtt <»2 
fillér. Megrendelések a kolozsvári ref. theologiai fakultás 
igazgatóságához intézendők (Kolozsvár, Bocskay-tér 1.). 

EGYHÁZ. 
Kérjük előfizetőinket ugy a hátralékos, mint 

a jövő félévre szóló előfizetési dijak mielőbbi be-
küldésére. Az előfizetési dij Szövetségünk tagjai 
részére évi 18, nem tagok részére 24 kor. 

Lelkészválasztás. A biharzsadányi ref. egyház Báy 
József nagyszalontai s, lelkészt választotta lelkészéül. 

Lel készk on f eren czia. Kál v i n -szö v ets égü n k kezde-
ményezése most már mind szélesebb körökben talál vissz-
hangra. Örömmel olvastuk az értesítést, hogy júl. 2—4-én 
Eperjesen, is lesz lelkészi konferenczia, amelyen Dras-
kóczy Lajos, dr. Deák János, báró Podmaniezky Pál 
theol. tanárok. Kozlay Kálmán, dr. Varsányi Mátyás. 
Wallrabenstein Jakab, Takaró Géza lelkészek lesznek 
az előadók. 

Kritika. A Debr. Prot. Lap-ban egy ,,névtelen le-
vélíró" panaszkodik az ottani egyházban lévő sok ferde-
ség, mozdulatlanság és élettelenség miatt, aminek okát 
a levélíró főleg abban látja, hogy Debreczenben, áhoi 
az egyháznak 7 feje (lelkésze) van, nincs meg a harmo-
nikus, tervszerű együttműködés, hogy az egyház mun-
kája helyes terv és rendszer nélkül folyó. Reámutat arra 
is, hogy a debreczeni presbitérium nem végzi azt a mun-
kát. amit egy valódi kálvinista presbitériumnak kellene 
teljesítenie. Mindezekre az a megjegyzésünk, hogy nagy 
egyházainkban épen a fentjelzett okok miatt mindenütt 
sok baj van. Egyetértünk a levélíróval abban, hogy eze-
ket nem szabad elhallgatnunk; legközelebb az itteni 
„bajokról" is megemlékezünk. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 

ISKOLA. 
Dr. Baltazár Dezső- alapítvány. Mint már megír-

tuk, az „Egyenlőség" ez. zsidó politikai hetilap olvasói 
tekintélyes összeget adtak össze a Baltazár Dezső püs-
pök nevét viselő egyetemi alapítványra. Az alapítványt, 
amely már 26 ezer koronát tesz ki, a mult héten küldött-
ség adta át a püspöknek, aki úgy rendelkezett, hogy 
ennek kamataiból évenként 400—400 koronában olyan 
hittanhallgató részesüljön, aki az ó-szövetségi tudomá-
nyokban a legkiválóbb eredményt érj el. Az ösztöndíj 
oda Ítélésének joga a mindenkori püspököt illeti, az aján-
lás joga a lelkészképző-intézet igazgatójáé. 

Értesítés. A Szepesség fenyves vidékén évek óta 
tanítok elemi és polg. iskolai lányokat. Kémet beszél-
getés. franczia, angol nyelvek, zongoraoktatás. Iskola-
végzett vagy vizsgára nem reflektáló lányok számára 
továbbképző és művelődési tanfolyam és háztartás. Ozím 
a lap kiadóhivatalában. 

Értesítés. Tisztelettel tudatjuk, hogy a nyíregyházi 
református leányinternátus az 1918/19. isk. évre meg-
nyílik és valláskülönbség nélkül felvétetnek mindazok 
a leányok, kik a nyíregyházi leánygimnázium, felső 
kereskedelmi és. felső leányiskolákban, továbbá a nyír-
egyházi közs. polg. leányiskolában tanulnak. Felhívat-
nak az igen tisztelt szülők, akik leányaikat az interná-
tusban elhelyezni akarják, hogy ebbeli szándékukat a 
régebben is érvényben lévő kötelezvények kiállítása mel-
lett. továbbá 400 korona • előleges díj lefizetésével már 
most jelentsék be a nyíregyházi ref. lelkészi hivatalnál, 
legkésőbb azonban 1918. július hó 10-ig. Előzetes tájé-
kozásul tudatjuk, hogy az ellátási díj 2000 kor. évi ősz-
szegben van megállapítva és mosatást az intézet nem 
vállal. Minden tárgy, melyet a növendékek az intézetbe 
hoznak, 2 példányban kiállított leltárba írandó be 
az egyik az igazgatónő, másik a növendék számára. Ilik-
szereket senki sem hozhat magával s az intézetben nem 
viselhet. Bővebb felvilágosítással bárkinek szívesen szol-
gál a nyíregyházi ref. lelkészi hivatal. 

EGYESÜLET. 
A Bethlen (íábor Irodalmi és Nyomdai R. T. rész-

vényei most már elkészültek és pár napon belül szétkül-
detnek. A késedelem a nyomda túlnagy el foglaltsága 
miatt történt. 

A Protestáns Irodalmi Társaság választmánya jú-
nius 13-án tartott ülést Prtri Elek püspök elnökletével. 
A/, elnöklő püspök kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
az elhunyt dr. Szőts Farkasról, ki huzamos ideig volt 
a Társaság titkára. A rendkívüli arányokban emelkedő 
nyomfiaárak nagyon megnehezítették a Társulat kiad-
ványainak ügyét. Ezek legnagyobb részéről le kell ezidő-
szerint mondania, minthogy előző évi defiezitje így is 
meghaladja a 10.000 K-t. A Társaság árajánlatot kért 
a Protestáns Szemle nyomására több nyomdától. A Hor-
nyánszky-nyomda ívenként 546 K-ért, a Bethlen-nyomda 
•!30 K-ért. míg a Kellner-nyomda 400 K-ért hajlandó 
azt nyomni. Minthogy a Szemle nyomásával kapcsola-
tosak annak kiadóhivatali teendői is, a titkár tárgyal 
még ebben a tárgyban az ajánlattevő nyomdákkal s ígv 
csak a legközelebbi választmányi ülés dönt a Szemle 
hol nyomatása tárgyában. A nyomdaárak emelkedésével 
kapcsolatban elhatározta a választmány, hogy a Koszorú 
füzetek árát 20 f-re, a kötött Házi kincstárakat pedig 
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6 K-ra emeli. A kötés nélkül megjelenő Házi kincstárak 
ára 4 K lesz. A Társaság tagjainak a száma az elmúlt 
évben 42-vel gyarapodott. 

A Bethánia konfcrcncziája. A Bethánia-egylet eb-
ben az esztendőben május 29-étől június 2-áig tartotta 
szokásos évi konfereneziáját és ezzel kapcsolatos köz-
gyűlését. Daczára az utazás kellemetlenségeinek és hogy 
ebben az évben kedvezményes vasúti jegyet az egyesü-
let nem kapott, az ország minden részéből, Erdély távoli 
részeiből épen úgy, mint Horvátországból, nagy szám-
mal sereglettek össze azok, akik mélyen átérzik, vagy 
legalább is át akarják érezni ama tényt, liogv a protes-
táns egyházaknak, de magának Magyarországnak is lét-
érdeke, hogy minél több buzgó és munkás keresztyén 
polgára legyen. Meglepő volt az a csend és figyelem, 
mellyel még az egyszerű falusi asszonyok is kisérték 
9—1 óráig, tehát négy óra hosszat a különböző előadá-
sokat. Minden napot Takaró Géza elnök építő biblia-
tanulmánya vezetett be Krisztus és Péter czímen. Másik 
előadás-sorozat a keresztyén egyház eszményképe volt. 
1. Az egyház feje. 2. Az egyház belső élete. 3. Az egy-
ház munkája. (Vargha .Tamás. Vargha Gyulánc, ifj . 
Victor -János.) Szó volt ezeken kívül a gyermeknevelés-
ről, a társadalmi feladatokról stb. Különös figyelmet 

f 

érdemel az egyesülethez tartozó lelkészek értekezlete, 
mely Nyáry Pál vezetése alatt idővel hatalmas tényezővé 
fog kifejlődni. Felejthetetlen lesz a visegrádi hajókirán-
dulás is, melynek mintegy 400 részvevője volt. Milyen 
hatalmasan zúgott föl az ének a hajó fedélzetén! Hog\ 
ragyogtak az arczok az örömtől! Bizony, nem merülhet 
el a hajó, ha benn az ég, föld s tenger Mestere pihen. 
A közgyűlésen Isten iránti hálával szögezte le a titkári 
jelentés, hogy a Bethánia iratterjesztése ma már az or-
szágban a legnagyobb evangéliumi iratterjesztés. Évi 
forgalma jóval meghaladta az 50,000 koronát. Az irat-
terjesztés növekedése magával hozta a nyomda. lcífí.síté-
sét. Igaz, hogy ez az új munkaág a kezdlf nehézségerveT 
küzd, de nagyon sokat ígér a jövőre nézve. Hogy mit 
hozott létre a konferenczia a szívekben, azt legjobb, ha 
a búcsniösszejövetelen elhangzott vallomásokban mutat-
juk be. Arra a kérdésre, hogy mit hagytak itt, a felele-
tek a következők voltak: Kétségbeesésemet, bátortalan 
ságomat, gyengeségemet, az Úrtól való félelmemet, zú-
golódásomat, határozatlanságomat, könnyelműségemet., 
aggodatmaskodásomat, érzéki természetemet, hitetlensé-
ge met stb. Arra a kérdésre pedig, hogy mit visznek el, 
a feleletek így hangzottak: Bíztatást, hogy veled vagyok, 
új erőt, az egység utáni vágyat, több erőt, dicsőséges 
látomást Krisztus egyházának jövőjével szemben stb. 
Ahol ilyen tények mutatkoztak, ott bátran mondhatjuk, 
hogy az Isten volt jelen. h. 

A iíethesda. Már több izben reá mutattunk arra. 
hogy a Fiiadéi fia Diakonissza Egyesület Bethesda-kőr1 

háza a háború okozta nehézségek miatt válságos hely-
zetbe jutott. 70—80 ezer koronára lenne szükség, hogy 
ezt a nagybecsű ker. emberbaráti missziót teljesítő refor-
mátus kórházunkat megmentsük. Hisszük, hogy széle-
körökben fognak a lelkek áldozatkészségre buzdulni a 
további fenntartás czéljára szolgáló összeg előteremté-
sére. 

Az er zsebet falvai Kálvin-szövetség mult vasárnap 
tartotta működésének két éves évfordulóját s ezzel kap-
csolatban házfelszentelési ünnepélyét. Az egyesület, 
mely 191G-ban 54 család, 1917-ben 42 család gyermekeit 
istápolta ruhával, élelmiszerrel stb., heti összejövetelei-
nek, varróóráinak tartására egy 9 szoba-konyhából álló 
nagyobb házat szerzett, hogy abban, amint a megfelelő 

lakrészekhez hozzájut, munkába járó szülők gyermekei-
nek egész napi gondozására Napközi Otthont állíthas-
son fel. Erre, a gyülekezet tagjai és gyermekei szem-
pontjából hasznos és nemes czélra avatta fel a szövetség 
új házát abból az alkalomból, hogy abban e hó folyamán 
egyleti helyiségét elfoglalta. Ez alkalommal kiállítás is 
volt, melyen a szövetség nőtagjai által készített házi-
ipari s egyéb dísztárgyak kerültek kiállításra 3700 kor. 
értékben, melyeknek befolyó vételára szintén a szövetség 
czéljait szolgálja. Az ekként feldíszített új helyiség tel-
jesen megtelt érdeklődőkkel, helybeliekkel úgy, mint 
Budapestről meghívott vendégekkel, kik között megje-
lent a mindennemű nőegylet! munka terén vezető Ló-
ránt,Ű'y Zsuzsán na-egyesületnek nagynevű el nöknő.je, 
Szitassy Aladárné őnagy méltósága is, ki néhány meleg, 
szeretetteljes szóval köszöntötte és buzdította a szövet-
séget további szegénygondozó s egyházépítő munkás-
ságra. Megjelent Yictor János, a Család-u. hadikórház 
igazgatója is 4 diakonissza-testvérrel és a „Bethesda"-
kórház 3 diakonissza-kiküldött által, kiknek megjele-
nése és Yictor János üdvözlő szavai buzdítólag hatottak 
minden jelenlévőre. Az Isten igéjét Szinok Zoltán lel-
kész hirdette Luk. 5. 4. alapján, majd a Leány-kör al-
kalmi -éneke után vázolta röviden a szövetség 2 évi mun-
kálkodásának s a ház vételének történetét, melynél Cs. 
Veress Júlia buzgó tagot illeti sok köszönet, ki 7 ezer 
koronás hadikötvényt bocsátott kamatmentesen egyelőre 
5 évre rendelkezésre s amellett a Napközi Otthon veze-
tésére is vállalkozott. Az értékes kézimunkák elkészíté-
sénél Koroknay Jenőné és leánya, Rúzsika szereztek kü-
lönösen érdemet. Az ünnepély végeztével Szilassy Ala-
dárné ©nagyméltósága 50 kor., id. Yictor János 20 kor., 
a ,.Bethesda'L-kórház 20 koronát adományozott a ház 
vétele javára, míg a közönség körében ez alkalomból 
180 kor. adomány gyűlt egybe. Istennek áldása legyen 
az adományokon s az új helyiségen! 

GYÁSZROVAT. 
Kálmán Dezső né szül. Csekey Gizella, Kálmán 

Dezső kölesdi ref. lelkész neje, néh. Csekey István tolnai 
ref. esperes leánya életének 63-ik évében hirtelen el-
hunyt. A gyászoló család fájdalmában őszinte részvéttel 
osztozunk. 

Nyárády László mocsi ref. lelkész 38 éves korában 
meghalt. Özvegye és 6 gyermeke gyászolja elhunytát. 

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

TEXAS KÉZIDARALO 
A „ T E X A S " gyorsdaráló a jelenkor 
legjobb és legolcsóbb darálója, minden-
féle magot, k u k o r i c z á t , b ú z á t , z a -

bot , á r p á t megőröl. 

Á r a d a r a b o n U é n í 

100 korona 47 fillér, 
csomagolva és bérmentve, odaszállítva. 

— Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Kapható: Király Alajos utóda 
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Ellenség a front mögött 
Épitö erejű erkölcsi olvasmány katonák számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Ára 30 fill. Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség t i tkárságánál (IX, Ráday-u. 28J 

CSUHA ANDRÁS T X 
BUDAPEST, IS, RÁMY-0TC1 «. S!. 1, 4. 
3utdnvjos áron készít lelkészek s z á m á r a pa-

lás tokat és különféle ruhákat . 

A j á n l h a t ó u j k ö n y v e k 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. (1917) Ára 4 K 
A biblia legmagvasabb helyeinek egynéhányán épült fel ez a 

10 beszéd, ül. imádság. 
Kapható még ugyané szerző következő munkája is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. F ü g g e l é k ü l 

néhány közönséges egyházi beszéd és imádság Ara K 3.40 
Lic. Rácz Kálmán : Miért is vagyok én keresztyén? Ára K fi.— 
Ravasz László : Látások könyve. Beszédek , e l m é l k e d é s e k . 

Ára . . . . ' K 12.—-

Most jelent meg: 
F. Varga Lajos : Imádságok, b i b l i a o l v a s á s s a l e g y b e k ö t ö t t hé t -

köznapi reggeli istentiszteletekre. I. kötet, .Ara fűzve K 8.— 
kötve K 12.— 

A II. kötet néhány hét múlva jelenik meg és ugyanily áron 
kapható lesz. 

Walther Vi lmos: Luther jelleme. F o r d í t o t t a i f j . Viktor J á n o s 
Ára K 8.— 

Walther e kiváló jubileumi munkájának magyar fordítása nagy 
nyeresége irodalmunknak. A fordítás hűen visszatükrözi az 

eredeti szöveget. 

Portóra a bolti ár 10Yo-át kérjük. 

Kaphatók: 

Scholtz Testvérek 
Budapest , IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Megje lentek: 

Kapható 

Wolhyníában* 
Irta: G ö d e Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 1111. 

• • • • • • 

Pap i dolgozatok, 
X. kötet. Alkalmi egyházi 
beszédek, irta: Jánosi Zol-
t á n . Ára kötve, 10 korona . 

• • • • • • 

Imádságok. 
Bibliaolvasással egybekötöt t 
hé tköznapi reggeli istentiszte-
letekre. írta F. Varga Lajos 
I. köt. Ara fűzve 8 K, kötve 12 K. 

Ara 8 K. 12 K. 

y-egy könyvre 5 0 fiilér. : Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezet* 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol -
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsér t a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX*, Közraktár-tu 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több. mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég * * Alapiitatott 1770. 

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 , I X . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré" 
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésevel. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. .'51-én: 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább . . . . . 

2.551,120 — K 
(U49,672-71 K 

11.82i),880-92 K 

23.727,673-63 K 

22.800,000-- K 

10.490,000"— K 

1 . 2 7 8 , 0 0 0 ' — K 

1500.000,000'— K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több' mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kiűze-
tett életkárokban több mint . . . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint . . . ' . ' 110.000,000' - K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000-— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s Közp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

W 
ÚJDONSÁGOK: 

Széles Sándor: Jézussal a viharban, 
Ker. tanítások a háború idején K í'20 

F. Varga Lajos : Imádságok. Biblia-
olvasással egybekötött hétköznap 
reggeli istentiszteletekre 2 kötet 
á fűzve K 8. --, kötve á . . . K 12*— 

Magyar dicséretek. Eredeti evangé-
liumi énekek.Irta dr. Kováts Lajos K 2.— 

Debreczeni Lelkészi tár. Í4. kötet . K 22.— 
Baja Mihály: Babiloni vizek mellett. 

Versek . . . . . . . 
Göde Lajos : Wolhyniában 

KAPHATÓK: 

. K b.— 
. K 6.50 

k 

K Ó K A I L A J O S N Á L 
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IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

Á 
I l j L i s e i g á k ö n y v e k ! 

A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa. 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton rajzaival. Ára kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel K 4.50 

NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar ifjúság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ara kötve K 4.— 
Bérmentes küldéssel . K 4 50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

'czikket tartalmaz legjelesebb prot, íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
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Két levél. 
Szabó Jenő főrendiházi tag, a magyar görögkatho-

likusok érdemes világi vezéri erfia, a „Magyar Figyelő" 
ez évi 5. számában ismételten szót emelt az összes isko-
lák államosítása mellett, következetesen megkülönböz-
tetvén a nemzetiségi és történelmi egyházakat. Az előb-
biek alatt, úgy látszik, a görögkatholikusok és görög-
keleti egyházakat érti. Nem tarthatom megfelelőnek és 
szerencsésnek ez osztályozást, mert hiszen a nevezett két 
egyház is történelmi egyház, épen úgy, mint akármelyik 
a többi közül. Viszont vannak egyházak, melyeknek tag-
jai, elenyészően csekély százalék kivételével, tiszta ma-
gyarok, tehát, ha a görög egyesült és nem egyesült (oláh, 
ruthén és szerb) egyházak nemzetiségiek, amazok épen 
ilyen joggal nemzeti egyházaknak nevezhetők. 

De ez mellékes, a fődolog szerintem az, hogy Szabó 
Jenő szerint „nem lehet túlságosan sérelmes a protestáns 
egyházakra nézve sem, ha az ő gimnáziumaikra is kiter-
jesztetik az az elbánás, mely a kath. egyház államegy-
házi minőségének megszüntetése után is oly jól bevált 
a kir. kath. gimnáziumokban." 

Köszönjük szépen a jóakaratot, de mi, protestánsok, 
a Paritatprügelstockból többé nem kérünk; úgyis sok 
részünk volt már eddig is benne. A mi iskolai autonó-
miánkat, akár csak a magyar alkotmányt, békekötések 
és országos törvények biztosítják. így legközelebb az 
() Felsége, koronás királyunk által, 1907. febr. 14-én 
jóváhagyott és megerősített református Egyházi Törvé-
nyek I. tcz. 3. §-a nyilván kimondja, hogy ,,a magyar-
országi református egyház alsó, közép és felső iskolái, 
mint a vallás szabad gyakorlatának jogával lényeges 
kapcsolatban álló intézmények s az egyház önfentartá-
sának eszközei, az alkotmányos úton létrejött hazai or-
szágos törvények, jelesen az 1790/1. évi XXVI. törvény-
czikk, mint alaptörvény, intézkedéseinek épségben tar-
tásával, mindenestől az egyház testéhez tartoznak s az 

egyházi hatóságok alatt állanak." Ezt a törvényes állás-
pontot a magyar református egyház, saját lételének és 
lényegének veszélyeztetése nélkül soha fel nem adhatja, 
még ,,az iskolák államosításának világáramlatával" szem-
ben sem. 

Végül még csak egy megjegyzést. Szabó Jenő fele-
kezeti szükkeblűségnek bélyegzi azt, hogy az érdekelt 
református körök meghiúsították, hogy a görög kath. 
magyarok egyházmegyéjének a legmagyarabb város, 
Debreczen legyen a székhelye. Én úgy gondolom, hogy 
az érdekelt róm. kath. körök ugyanígy járnának el, ha 
például Esztergomban vagy Kalocsán keresnénk egy új 
református püspöknek székhelyet. Vagy ez is csak fele-
kezeti szűkkeblűség lenne és semmi más?! 

Ezeket a sorokat f. é. május 13-án a „Magyar Fi-
gyelő" szerkesztőségének azzal a kéréssel küldtem be, 
hogy hogy az „audiatur et altéra pars" elvénél fogva 
legyen szíves azokat lapja következő számában, ugyan-
ott, ahol a Szabó Jenő levele megjelent, t. i. a „Följegy-
zések" közt, lehetőleg első helyen, közreadni. 

Levelemre a „Magyar Figyelő" szerkesztőségétől a 
következő választ kaptam: 

„Nagyon köszönjük lapunk irányában tanúsított 
szíves érdeklődését, de kerülni óhajtjuk a polémiákat és 
így levelét nem közölhetjük a Magyar Figyelőben. Ellen-
ben nagyon örülnénk, ha Öntől valamely tanulmányt, 
vagy akár kisebb czikket is kapnánk, aminek természe-
tesen a legnagyobb készséggel adnánk helyet-, lapunk-
ban." 

A „Magyar Figyelő" előkelő színvonala tehát nem 
veszi be a polémiát. De vájjon polemia-é, határozottan 
téves nézőpontoknak a tárgyi igazságnak megfelelő he-
lyes megvilágítása?! Ügy látszik, hogy a „Magyar Fi-
gyelő" szerkesztősége nemcsak a római pápát, de Szabó 
Jenő főrendiházi tagot is csalhatatlannak tartja. 

Dr. Hévész Kálmán. 



Örvendetes jelek. 
A „Szabadgondolat" czímű radikális lapnak 1918. 

évi május havi számában Jászi Oszkár ,,A szellemi 
munka értéke" ezímmel egy v vezérezik'ket írt. Ebben a 
vezérczikkben a szabadgondolkozó radikalizmus szellemi 
vezére többek közt ezeket ír ja: „Olyan vallást kell al-
kotni, amely harmóniát teremt az egyén és a mindenség 
között s mely természetfölötti szankczióval biztosítja a 
helyes jogot "és erkölcsiséget . . ." A lap olvasói közül 
egy megkérte a czikk íróját, liogy fönti gondolatát bő-
vebben fejtse ki. í gy került a Világ ez. lap 1918. június 
18.-i számába a következő szerkesztői üzenet, mint fele-
let, a kédésre: „A szóbanforgó czikk valóban kommen-
tárra szorul, hisz néhány oldalra komprimál olyan gon-
dolatokat, amelyeknek részletes kifejtése messze túlha-
ladná egy kis értekezés kereteit is. Az én ezélom vele 
csak az volt, hogy a közkeletű matériálista szabadgon-
dolat túlságosan elnagyolt ós leegyszerűsített megálla-
pításaival szemben felhívjam .a fiatal nemzedék figyelmét 
néhány fontos és elhanyagolt problémára. A fent tuda-
kolt passzussal például azt akartam kifejezni, hogy a 
régi szabadgondolkodó álláspont a vallással szemben nem 
tartható fenn azoknak a tapasztalatoknak és kutatások-
nak fényében, melyeket az utolsó évtizedek szolgáltat-
tak. Xem igaz, hogy a vallás puszta babona-, puszta gon-
dolkodási hiba, a fikció áfiuma, a szocziális elégtiletlen-
ség elaltatására. Nem igaz, hogy a vallás puszta csöke-
vény, melyet a kultúra ki fog gyomlálni. Nem igaz, 
hogy a progresszió munkája szükségkép vallásellenes. 
Ellenkezőleg, a lelkiéletnek igen mély, s úgy az egyén, 
mint a f a j szempontjából kedvező, talán pótolhatatlan 
működésével állunk itt szemben, ha egyszer sikerülni 
fog a vallást a hozzátapadó üzletes és osztálytudatos 
elemektől, valamint a történelmi egyházak dogmatizmu-
sától megtisztítani. Az igazi vallásosság nem kerékkötője 
a progressziónak, de annak alátámasztást és aczélos len-
dületet is adhat. Szóval az igazi szabadgondolat, ami a 
kutatás szabadságát jelenti, jól. tenné, ha vallásellenes 
álláspontját revízió alá venné, s a vallási szükséglet 
ampulatálása helyett — ami lehetetlenség — arra töre-
kednék, hogy azt úgy mai legjobb tudásunkkal, mint 
legfejlettebb ( szocziális szükségleteinkkel összhangba 
hozzá. . 

Körülbelül ezt akartam mondani abban a pár sor-
ban. Sajnos, csak most látom, hogy ez a kommentár sem 
elegendő. Már a háború előtt készültem ezeket a gondo-
latokat rendszeresebben kidolgozni, úgy lélektani, mint 
szoeziológiai, mint politikai alapon. Talán egyszer csak 
akad egy kis szabad időm hozzá. Addig is köszönöm az 
interpelláló szíves érdeklődését. Jászi Oszkár." 

Eddig tart a ritka érdekességfi s jelentőségű válasz. 
Jászi Oszkárt mindig úgy ismertük, mint egyenes, szó-
kimondó harczost, most ezt az erényét olyan területen 
érvényesítette, ahol kevesen merték volna várni s épen 
őtőle. Határozott, félre nem érthető., félre nem magya-

rázható nyilt válasz ez sok-sok szabadgondolkodó szá-
mára. A keresztyénségnek, mint vallásnak mindig azt 
vágták a fejéhez a szabadgondolkodó if jak és vének, 
hogy tudomány- és haladásellenes, hogy puszta babona, 
szegény, tudatlan, tanulatlan tömegeknek becsapására 
való. Ezért a magyarországi progresszívek s radikálisok 
úton-útfélen nyilt atheizmust hirdettek szóban és írás-
ban. Hadat üzentek az Istennek s a keresztyénségnek. 
Világnézieti harezra fegyverkeztek örökösen. Ilyen szel-
lemben nevelték ifjaikat. Taktikájuk és szabadgondol-
kodó álláspontjuk az volt, hogy a, keresztyén vallástól, 
mint nyűgtől és babonától, gyökeresen s minél előbb meg 
kell szabadítani az emberiséget, Kérkedtek vele, hogy 
tudományosan, vagy pláne természettudományosan kép-
zett intelligens ember a XX. században vallásos (értsd: 
keresztyén) nem lehet. A magyar szabadgondolkodók 
voltak a materializmusnak legbuzgóbb apostolai a napi 
és időszaki sajtóban, gyűléseiken. Közülök kerültek ki 
a, monizmus néven ismert s széltében terjesztett ú j val-
lásnak, vagy valláspótléknak papjai és prófétái. Kérked-
tek azzal, hogy a „vallást", mint gondolkodási hibát, 
mint gyermekczipőt már régen kinőtték. A keresztyén' 
egyházak nagyszerű szolgálatát nem tudták másként ér-
tékelni, mint holmi Olcsó és ócska, szelíd rendőri intéz-
ményeket, amelyek mint az állam kitartottjai a szocziá-
lis elégületlenség elaltatását és megfékezését szolgálják. 
Hányszor olvastuk komoly tudományos megállapítás 
gyanánt feltálalva az ilyen, szinte már axiomaszámba 
menő tételeket: ,,a vallás puszta csökevény." Vallás-
gúnyoló, olcsó természetfilozófiával hányszor kimutatták, 
hogy a vallás (értsd: keresztyénség) a. kultura legvesze-
delmesebb gátlója, hátráltatója, sőt sokszor ellensége. 
Hányszor mondtuk mi e szabadgondolkodóknak, hogy 
amit ők kultúrának hirdetnek: csak czivilizáezió, s hogy 
a. természettudomány, ha még oly nagyszerű és bámula-
tos haladást tesz is: egymagában a kultúrát nem teremt-
heti meg, hiszen nagy részében: technikai vívmányaival 
közvetlenül csak a ezivilizácziót szolgálja, legfeljebb 
közvetve: a kulturát is. Mily büszkék voltak arra a vív-
mányra, vagy természettudományos felfedezésre, hogy 
az ember is csak anyui/, matéria, lelke: az nincs. A pro-
gresszió munkája, hogy mennyire vallás- (keresztyén-) 
ellenes volt nálunk Magyarországon is: elég hivatkoz-
nunk a Galilei-körre, a Világ ez. sajtóorgánumra, ame-
lyek a progresszió vezérkürtösei. Ma pedig épen a pro-
gresszívek vezérének, Jász inak tollából olvassuk, hogy 
a vallás (keresztyénség) a lelkiéletben (tehát van lélek 
s annak van önálló, sajátos élete!) igen mély, mind az-
egyen, mind a faj szempontjából kedvező, sőt egyenesen 
pótolhatatlan működést végez. Mi pedig hozzámondjuk, 
hogy a keresztyénség a faj szempontjából az egyéneknek 
egészen pótolhatatlan új típusát termeli: a Krisztus áb-
rázatához hasonló, istengyermekek, isten fiak típusát, 

Nem akarunk az itt elmondott nagyjelentőségű nyi-
latkozatokból most messzemenő következtetéseket le-
vonni. Nem akarjuk ,,pálfordulás"-nak sem mondani a 



progresszívek ez új orientálódását. Csak örömmel és .jól-
eső elégtétellel tudomásul vesszük. Figyelemmel óhajt-
juk kísérni a továbbiakat is. Türelemmel várakozunk, 
hogy un fog érvényesülni a vezérnek nem bizonytalan, 
új trombitazengése, hogy felfigyelnek-e rá és alkalmaz-
kodnak-e hozzá a többi szabadgondolkodók is ? Szeret-
nénk cselekedetekben és tényekben látni, hogy a vallást 
(értsd: keresztyénséget) s ennek is legtisztább alakját: 
a kálvinizmust hogyan fogják értékelni az emlegetett 
revízió alkalmával. Kár, hogy a Világ ezt a nagyfontos-
ságú szerkesztői üzenetet a legfélreesőbb helyen hozta. 
Szerettük volna a lap elején . látni nagy. szembeötlő 
betűkkel. De jól lesz így is, ha a lap szerkesztésében 
érvényesülni fognak a fönt kimondott elvi jelentőségű 
nyilatkozatok, ha lépten-nyomon nem fogják amputálni 
az emberi léleknek vallási szükségletét. Majd rávárunk! 

.1 ászinak arra a kijelentésére, hogy a vallást (értsd: 
keresztyénséget) a hozzátapadó üzletes és osztály tudatos 
elemektől, valamint a történelmi egyházakat a dogmatiz-
mustól meg kell tisztítani, ezt mondjuk: az egyházaknak 
— melyek a mai társadalomban a keresztyénséget kép-

viselik — sokféle gyarlóságát, mulasztását nálunknál 
jobban senki sem érzi, senki sem dorgálja. A betegségek 
gyökeres orvoslását teljes erőnkből sürgetjük, a mulasz-
tásokat minél előbb, minél teljesebben helyrehozni óhajt-
juk. Elismerjük, hogy sokan képviselnek ma olyan ke-
resztyénséget, amelyhez igenis sok üzletesség tapadt, ki 
kell irtani az osztálytudatos elemeket is belőle, mert ezek 
a keresztyénség lényegéhez nemcsak hogy hozzá nem 
tartoznak, hanem vele szöges ellentétben: vannak s állan-
dóan kompromittálják, jórészben ennek tudható be. hogy 
annyira hatástalan is. Szocziális téren úgyszólván még 
semmit sem tett a magyar keresztyénség. I t t is egészen 
új orientálódásra van szükség, azután pedig nagysza-
bású, eredményes, önzetlen munkára. Tudjuk, hogy még 
ott tartunk, hogy a magyar keresztyénségnek szocziális 
lelkiismeretét ébresztgetjük, ez is oly kevés eredménnyel 
sikerült eddig. Ebben minden őszinte ember, aki .Tászi 
fönti kijelentéseit komolyan a magáévá teszi: munka-
társunk lehet. Ez t a segítséget kérjük is, várjuk is. A 
történelmi egyházaknak a dogmatizmustól való megtisz-
tításával azonban várjanak, ezt ne akarják elvégezni egy 
szuszra, mert bizonyosak vagyunk benne, hogy a fürdő-
vízzel együtt a gyermeket is kiöntik, ismerjük a szoká-
sos radikálizmusokat. Erről külön kellene beszélgetnünk 
-Tászival. De most még nem látjuk itt az idejét. Majd 
valamikor később, majd ha ő is, meg vele együtt követői 
is keresztyén vallásos tapasztalatokkal, az evangélium-
nak egyéni átélésével rendelkeznek: a dogmákról is be-
szélgethetünk. addig szavunkat úgy sem értenék meg. 
Talán ők is belátják, hogy ennek egyedül pszychológiai 
oka van. 

Végül még csak annyit, hogy kíváncsian várjuk 
-Tászi Oszkárnak föntebb beígért könyvének elkészülését, 
mert abban tökéletesen igaza van, hogy a szerkesztői 
üzenetbeli kommentár nem elegendő magyarázat hívei 

számára. Érdeklődéssel s minél előbb szeretnénk már 
kezünkbe venni megírandó könyvét, hogy a fent érintett 
gondolatokat mennyire sikerül majd neki rendszeresen is 
kidolgoznia lélektani, szocziológiai és politikai alapon. 
Ne vegye szerénytelenségnek, ha egy könyvet minden 
könyvnél jobban a figyelmébe ajánlunk s ez az ,,Uj tes-
hhiieuhfw", élje és dolgozza bele magát ebbe a könyvbe 
s abba azjdctbe és lélekbe, amelyet e könyv minden lapja 
kilehel. Könyve meegírásánál ne vezessék mellékes szem-
pontok, mert itt az intellektusnál sokkal mélyebbre ható 
átalakító erők várnak rá; s akár lélektani, akár szoczio-
lógiai, akár politikai alapon dolgozik is majd, ne feled-
jen el egyet: hogy a keresztyénségnek mint vallásnak 
is meg van a maga specifikuma, amely mint a regebeli 
tündérkastély, nem nyílik meg akárkinek akármilyen 
lelke előtt. Egyébként adjon a jó Isten erőt, egészséget 
és elégséges szabad időt-(és szabad, azaz előítéletektől 
mentes lelket!) a munka megírásához. Addig is tudomá-
sul vettük a túlsó táborban mutatkozó örvendetes jeleket, 

Marjay Károly. 

TARCA. : 

Népünk és a katholíkum. 
Jól jegyezzük meg, hogy ezek a sorok itt a Tárcza-

rovatban látnak napvilágot. A tárezarovat kerek aszta-
lánál pedig sok olyan kényes dolgot meg lehet beszélni 
fesztelenül, mint amilyen a mi témánk, amely egy epés 
vezérczikkíró tolla alatt könnyen kaphatta volna ezt a 
riasztó czímet is: Katholikus métely. Arról a sajátságos 
hatásról akarunk ugyanis ezúttal egyetmást elmondani, 
amit a katholikus psyché idők folyamán a kálvinista 
lélekre gyakorolt. 

Ha mi büszkén tar t juk nyilván, hogy a kálvinista 
ízlés, kedély és értelem mennyire rányomta bélyegét a 
magyar irodalom és szellemi élet ábrázatára, ha jogos 
történelmi önérzettel utalunk arra,- hogy a mindenféle 
nemzetköziséget kizáró kálvinista alkotmányszervezet és 
naezionálizmus századok során miként nyomta mind 
nemzetibb ösvények felé a magyar politikai gondolko-
dást. akkor legyen (és bátran lehet is) erőnk az ezzel 
ellenkező igazságnak, a katholiczizmus ellenállhatatlan, 
csodás néplélektani hatásának vizsgálatára és elismeré-
sére is. Elhallgathatatlan tény ugyanis az, hogy a leg-
zártabb kálvinista, tömegek lelki életében is lépten-nyo-
mon reábukkanunk népszokások, szólásformák, babonák, 
ünnepátvételek alakjában a kilenezszáz év óta szerte ára-
dozó katholikus vallási szellem befolyásának nyomaira. 

Most, mikor á legutóbbi júniusi fagy megharmadolta 
reményeinket, épen szülőföldemen, a kálvinista Róma. 
tőszomszédságában tartózkodtam. A nép, amely tegnap 
még egyenként büszkén, elbizakodottan járt-kelt a kin-
cset ígérő barázdák között, most megalázkodottan verő-
dött csoportba s nehéz sóhajtások, keserves panaszok 



rendén egyértelműleg abban a magyarázatban állapodott 
meg, hogy ez az új csapás Isten büntetése rajtunk. 

— Rossz a világ! 
— Öli egymást az ember, ezért ver az Isten ben-

nünket — mormolják egyesek keserűen a komor szenten-
cziát, de legmegütődöttebben vetik fel fejüket a vinczel-
lérné szavára, aki egyenesen urát korholja Isten harag-
jáért: 

— Látod, azért sújt az Isten, mert űrnapján dol-
goz tál. 

— Bizony, űrnapján dolgoztunk mindannyian — 
gyónja meg töredelmesen valamennyi, elismerő pillantá-
sokat vetve az asszonyra, aki az ő érzésük szerint nyil-
vánvalói ag legjobban eltalálta az istencsapás okát. 

A komoly, bronzarczú vinczellér, a legjózanabb, leg-
higagdtabb eszű magyar emberek egyike, aki valószínű-
leg többet káromkodott, mint imádkozott életében, meg-
döbbent s bűnbánó önmegadással vágja rá felesége sza-
vára az együgyű fogadalmat: 

— Nem is dolgozom én űrnapján többet! 
Hiába próbáltam én ott hirtelenében felvilágosítani 

őket, hogy űrnapja nekünk nem ünnepünk, szavaim nem 
birták közömbösíteni azt a különös, vallásos szuggesz-
cziót, amely kifürkészhetetlen úton és módon odaférkő-
zött tízezres tömegben élő, színtiszta, református népem-
nek lelkéhez. S a jövő űrnapján ezek az emberek nem 
fognak dolgozni, vagy ha igen, mindenesetre azzal a nyo-
masztó gondolattal, hogy amit csinálnak: vétek! 

Olyan vidékeken, ahol a református lakosság na-
gyobb katholikus tömegekbe ékelődve él, ez a befolyás 
még általánosabb. A bűzaszentelő ünnepet pl., mikor a 
plébános vezetésével egész proezesszió vonul a határba 
a zsenge kalász megáldása végett, a földművelő refor-
mátus nép szintén ünnepének tartja s valami leküzdhe-
tetlen ős, pogány ösztön, valami veleszületett rögimádat 
bele sodorja őt is abba a menetbe, mely hódolni megy 
az ő szerelmének: a Búzának, az Életnek. a Földnek! 

Szóljunk-e a nagypénteki böjtről, amely az országos 
köztudat szerint már dogmatikailag is elismert „egyetlen 
kálvinista böjt". De ezrekre megy azoknak a nőknek a 
száma is, akik pénteki napon általában tartózkodnak 
minden húsételtől. 

Bevett szokás falusi népünknél, hogy úrvacsoravétel 
napján nem reggelizik. Illendőbbnek s üdvösségesebbnek 
tartja, ha éhes gyomorral, tehát lélekben-testhen egyaránt 
megsanyargatva, járul az Úr terített asztalához. Yiszont 
Hunyadmegye kálvinista, nemes asszonyai húsvéti son-
kájukat a katholikus templom oltárán megszenteltetik 
(szentelt vízzel meghintetik) s az így „megszenelt" son-
kát aztán vallásos áhítattal fogadja s fogyasztja el ott-
hon a család. 

Bizonyos külsőségek átvételétől még a hivatalos 
egyház se tudott elzárkózni. Régi jogszokás szerint pl. 
az egyházi évet több helyen még ma is Szent György 
naptól Szent György napig számítják. Eddig élvezi já-

randóságát az özvegy, ekkor lép teljes javadalmának 
élvezetébe az új lelkész. 

Aztán különféle babonás szokások, mint pl. az, hogy 
a gyógyult sebről levett kötés eldobásakor a gyógyult 
ember a három napkeleti királynak, Gáspár, Menyhárt 
és Boldizsárnak a nevét reczitálja gyorsegymásután ré-
szint a hála, részint ama szent óhaj jeléül, hogy ilyen 
baj őt többé meg ne látogassa, érezhetőleg szintén magu-
kon hordják a pápista eredet bélyegét. 

Városokban mindinkább elharapózik halottak nap-
jának kultusza. Újabb időben mind több és több kálvi-
nista síron gyúlnák meg a gyertyák, úgy hogy némely 
egyház már kénytelen volt presbiteri határozattal eltil-
tani a. református temetők kivilágíását. 

Ez a sajtáságos katholikus egyházi fluidum kétség-
telenül nőink lelkén keresztül szivárog át a mi puritán 
hitünk világába. A női lélek, úgy látszik, sokkal több 
lvrára s artisztikumra. szomjazik, mint amennyit apos-
toli egyszerűségű s komolyságú egyházunk liturgiája 
nyújt neki. Igv történik meg, hogy olyan nők, akiknek 
kálvinista hithűsége különben márványnál szilárdabb, 
gyakran be-belopóznak a faragott isten csarnokaiba, ahol 
misztikus fényben lobognak a gyertyák, merengenek a 
szobrok s zengenek fennen művészi ének s pompás ének-
karoknak áriái. Rendszerint itt mondják el könyörgésü-
ket valami küszöbön álló nagy családi esemény sikeréért 
s hogy több legyen az imádság foganatja, néhány fillért 
is csúsztatnak Szent Antal perselyébe, sőt egy-egy Szűz 
Mária képet se restelnek kegyelettel belopni imádságos 
könyvük lapjai közé. 

Mikor egyik-másik nőismerősömet kérdőre vontam 
ezért az elkalandozásért. rendszerint azzal mentegették 
magukat, hogy ők abban az órában parancsoló, belső 
szükségét érezték annak, hogy imádkozzanak s minthogy 
a mi templomaink ajtói mindig zárva vannak, mentek 
oda, ahol ép nyitva találták Isten házának kapuját. 

Hangsúlyozom, hogy ezek a nők mind jó reformátu-
sok, buzgók és hívek mind halálig, kik egy esetleges 
áttérítési kísérletet felháborodva utasítanának vissza, de 
értelmi erejük még nyilván nem tud fölemelkedni, a mi 
hitünk fönnséges, eszményi intellektuálizmusának ma-
gasságába, oda, ahol a léleknek csak lebegnie és repülnie 
lehet. A női képzelet tárgyat keres, melyen, mint madár 
az ágon. megpihenhet s a hit misztériumaiba merülve 
gondolattalanul csicsereghet hvmnuszt az Alkotónak! 

Ezek az észleletek azonban egészen fölszínes jelen-
ségek. Nem érintik a kálvinista hitélet és hithűség mé-
lyebb gyökérzetét. Az egész nem annyira felekezeti pro-
bléma, mint inkább a folklor és a néplélektani bűvárlat 
anyaga. Meg lehet magyarázni egyrészt a gyöngeségét 
érző, félénk s tétova női léleknek a misztiezizmusra hajló 
jellemével, másrészt a keresztyénség fölvételétől a refor-
máczió fölléptéig terjedő keresztyén egység és életközös-
ség korának tradiczióival, melyeket fönntart, erősít s át-
plántál hozzánk ma is a magyar nép zömét alkotó katho-
likus többség. 



Mégis kívánatos, hogy lelkészeink fönn álljanak a 
gáton s ne engedjék tovább tágítani azokat a réseket, 
melyeken át az ötszörte nagyobb katholikus tenger át-
önti hullámait a mi televény föl elünkre. 

Istentiszteleteinkbe vigyenek több melegséget és mű-
vészetet. Az ó-szövetség zordon boltozatai alól vezessenek 
bennünket gyakrabban az új-szövetség kedves, emberibb 
klímájú lankásaira. 

Faragott képre nekünk nincs szükségünk". Lelki dol-
gokban csak a primitívek, a pogányok és kiskorúak szo-
rulnak illusztráczióra. T)e érzések bennünk i* buzognak. 
Költészet, zene lelkünknek szárnyat ad. Hát nyissátok 
meg a templomokat. S a biblia, a zsoltár, a vallásos köl-
tészet és nagy gondolkodóink igéivel ajkatokon törje meg 
és tegye hatástalanná buzgóságtok különösen 'nőink lel-
kében az írott s faragott képek hiú. érzéki hatalmát! 

Dr. Madai Gyula. 

B E L F Ö L D . 

Országos középiskolai tanarkongresszus. 
Július 22-én több mint •félezer középiskolai tanár 

gyűlt össze a régi képviselőház termébe, hogy mostoha 
helyzetük és az iskola-állapot felett tanácskozzanak és 
a kétségbeejtő helyzetből a kibontakozást megkeressék. 
Lapunk nemcsak Egyházi, hanem Iskolai Lap is, min-
denkor a legnagyobb érdeklődéssel és szeretettel viselte-
tett az iskola és annak érdemes munkásai iránt. Jóleső 
büszkeséggel tapasztaltuk és olvastuk abban a néhány 
estilapban, amelyet e tudósítás írásáig kezünkbe vehet-
tünk a sztrájk miatt. — a kongresszus méltóságos, ma-
gyar tanárokhoz méltó lefolyását. A nemzet vezetőinek 
gondolkodóba kell esnie a bírák és ügyészek ítéletén és 
a tanárok osztályozásán. Az előadó, dr. Benedek Marcell 
kiemelte, hogy a bírák ítélkeztek a mai társadalom fe-
lett, a tanárok pedig nemcsák osztályozták, hanem meg 
is buktatták. A bukott növendék, az amnesiás társada-
lom nem tód értékelni. A mi kicsiny országunk — meg-
bocsátható és érthető elhatározásából — eddig kirakat 
kultúrát teremtett. Nincs az a szocziális tüntetés, amely-
nek hírére olyan gyorsan lebocsátanák a kirakatok re-
dőnyeit, mint 'amilyen gyorsan le kellene húzni a kira-
kat-kultúra redőnyeit, ha a magyar tanárság passziv ma-
gatartást tanúsítana. Nem kizáróan a maguk érdekeit 
hangoztatják, a többi tisztviselők kívánságaival szolida-
ritást vállaltak, a testi munkás aránytalanul nagyobb 
keresetét nem irigyelték, a létminimumot hangsúlyozták. 
A kormánytól várják a lelketlen, minden kultúra meg-
ölőjének: az áruzsorának letörését. 

A jövendő magyar társadalom nevelését öntudato-
san irányítani akarják, Polónyi Menyhért, a kongresz-
szus elnöke hangsúlyozta a nemzeti szellemben való újjá-
születést, a növendékeknél a mai becstelen, lelketlen va-
gyonszerzés és érvényesülés mély utálatának felkelté-
sét. (Erre még visszatérünk.) 

Arra a kényes kérdésre, amelyet dr. Trócsányi De-
zső, lapunk mult számában felvetett a tanárok irányára 
vonatkozólag: Vagy erre felé akarnak haladni: tüntetés, 
sztrájk, nemzetközi forradalmi szocz iái demokráczia? — 
Szerkesztőnk csillag alatt azt a megjgyzést tette: Ma-
gyar tanárok errefelé nem haladhatnak, a kongresszuson 
azt a benyomást szereztem, hogy a tanárok nagy több-
sége még szerkesztőnk véleményén van. nemzeti és ke-
resztyén érdek, hogy ott is maradjon; de akkor el kell 
érniök a tisztességes megélhetést becsületes munkájuk 
után. érezniök és tapasztalniok kell. hogy szavuknak, 
kívánságuknak szakszervezet nélkül is súlya van. 

Az egyhangúlag elfogadott határozati javaslatot a 
napilapok is egész terjedelmében adták s itt csak azt 
említjük meg, hogy 200—150% háborús és 100%-kai 
felemelt és a feleségre is kiterjedő családi pótlékot kér-
tek. Kérik az állami és nem állami tanárok teljes egyen-
lősítését, az óra- és vizsgadíjak felemelését; szóval a szel-
lemi munka nagyobb megbecsülését. 

A határozati javaslatot egy küldöttség nyújtotta át 
a vallás- és közokt. miniszternek. Zichy János gróf tapin-
tatos, megnyugtató választ adott, a jogos igények lehető 
teljesítését megígérte s hangoztatta, hogy a tanárok azzal 
lesznek segítségére, ha megállnak követeléseiknél ott, 
ahol a kérdés .megoldható. 

Zavaros, forrongó, átalakulás előtt álló korszakban 
élünk, református iskoláinkra, szószékeinkre, leendő ha-
talmas sajtónkra s ezek öntudatos, ref. keresztjén mun-
kásaira nemcsak egyházunk, de nemzetünk szempontjá-
ból is szükségünk van..Bármi történjék is, bárhogy tör-
ténjék is, reájuk számítunk. • —l. 

Falusi levél. 
Kedves Szerkesztő Uram! 

Túri Károly az if jakat a jó fizetéssel kecsegteti a 
papi pályára. Ez az ő kedvencz eszméje. Igaz az ügy, 
amit védelmébe vesz, nincsen, aki igazát tagadná, a fejét 
sem azért verték-be, mint ő mondja, hanem igazságának 
olyan színezéseért, amit ez az igazság sem nem szükségei, 
sem nem tűr. .Az igazság, kedves szerkesztő uram, igen 
egyszerű, nem tűri magán a felesleges beszédet. 

Az if jak irtózása, enyhébben szólva: vonakodása a 
lelkészi pályától, nem anyagi érdekeken múlik. Nem a 
fizetés kicsisége az, ami visszatartja őket, hanem tisztán 
moral-etikai ok, ami jórészben a gimnaziális nevelés kö-
vetkezménye. Tapasztalásból tudom. Teológus korom óta 
valósággal halászattal foglalkozom, elannyira, hogy jó 
szavaló róm. kath. fiúknak is mondottam, jöjjenek a ref. 
lelkészi pályára. Lefestettem az i f jak előtt a lelkészi 
pálya sok szépségét. Tessék megfigyelni, nem a közép-
iskolákból, hanem legnagyobbrészt a családból viszi ma-
gával az i f jú a lelkipásztori szolgálat iránti rokonszen-
vét. E rokonszenv emelését az én időmben nem is tar-
totta hivatásának egyik református gimnázium sem (nem 
szólhatok a maiakról), t. i. amelyekbe járni szerencsém 



volt. (Sajnos, a családi nevelés is sok esetben gátolja a 
lelkészi pálya utáni vágyakozást. Szerk.) 

Visszatérek oda, hogy épen ez az egyetlen pálya, 
ahová a T. K. fizetési előnyei hangoztatásával nem sza-
bad kecsegtetni az if jakat. Sőt — egyenesen, becsületesen 
megmondani, mint Jézus: ..E világon nyomorúságtok 
lészen, ele bízzatok, meggyőztem e világot.'" E világ! 
amely hódít térben, felfogásban a Jézus seregéből. És az 
elhódított és elvadult világ szolgái a Jézus szolgáit bün-
tetlenül bántalmazhatják. És nincs védelme másban, csak 
a saját egyénisége tiszta lelkiisemeretében. Ezt látják 
az if jak és ezért tartózkodnak a teljes védtelenségnek 
kitett lelkipásztori hivataltól. Hiába minden szent szol-
gálat és ennek 4000 koronával és 32 kataszter hold föld-
del való jutalmazása, ha a szolgálatnak és szolgának 
nincs ,etikai értéke az irigység által vagy hitetlenség 
által Krisztust is megfeszíteni kész bolsevikizmus előtt! 
A hivatalnoki kar szolgái közül bármelyiknek bántal-
mazása — hatósági bántalom és van védelme. A lelki-
pásztor — ahogy a belső somogyi esperes oly bölcs meg-
látással jelezte egyik jelentésében, hogy a feltűnési visz-
keteg, a csőcseléket fellázító szerepelni vágyás a lelké-
szen tölti ki bárhol összegyülemlett gennvét. (Ez túl-
zás! Szerk.) 

Kedves Szerkesztő Uram! Ezt kell még vállalni a 
szegénység mellé, aki a Krisztus szolgája lesz és ezt 
mind megmondani őszintén az if jaknak és ha ezek felett 
is kinő szívében a lelkészi pálya iránti rokonszenv, az 
az élet diadalmas lesz. azt az Idvezítő is diadalmassá 
teszi! 

J a j annak az egyháznak, amelynek előnyeiül az 
anyagi oldal a domináló erő. Szinte szeretném ide írni 
az Institutio IV. k. egész 5-ik fejezetét, hogy jaj annak 
az egyházi szolgának, akinek lelkében a legfőbb idea — 
az én fizetésem, az én nyugalmam, az én jövedelmem stb. 

A mi országunk ne ebből a világból való legyen! 
Balaton i I. 

NEKROLOG. 

DÖCZY JÓZSEF 
1832—1918. 

,,Csendesen, mint a folyam, mely tengert ért", cse-
rélte fel június 4.-én. 8(3 évre terjedt földi életét az 
örökkévalósággal a tolnai papok nesztora, az egyház-
megye tanácsbírája: Dőczy József, váraljai református 
lelkész. 

A mi szép halotti énekünk nagyon taállóan jellemzi 
Dőczy József életét, amely ilyen csendesen hömpölygő, 
áldásos folyamhoz volt hasonlatos. 

Dőczy József atyja Dőczy Sándor bogyiszlói pap 
volt,-akit az akkor dühöngő kolera ragadott el s özvegye. 
Végh Ráchel, elköltözött bátyjához, a szabolcsmegyei 

Berkeszre. I t t született Dőczy József 1832. november 
1.-én. A kis Dőczy József mint szegény papi árva, tel-
jesen a maga erejéből végezte iskoláit, előbb Kunszent-
miklóson, majd Kecskeméten. I t t végezte a theológiát is. 
A jeles képzettségű if jú először Kecskeméten tanárko-
dott, majd Alsónyéken, Kecskeméten és Szabadszálláson 
volt káplán. 

1862-ben a dunaföldvári egyház hívta meg papjává. 
És ez a szegény kis gyülekezet szerencsésen választott, 
mert a gyujtószavú if jú lelkészben buzgó, - tettrekész 
pásztort nyert, ki rövid pár év alatt paplakot, iskelát és 
utczára nyíló templomot építtetett. 

Mikor a kis dunaföldvári egyházat rendbehozta s 
jövendő virágzásának és fejlődésének alapját gondos ke-
zekkel megvetette, az Úr új munkamezőre vezérelte. 
1868-ban az erdős hegyekkel koszorúzott Váralja válasz-
totta lelkészévé. I t t azonnal hozzáfogott, lelkének égő 
buzgóságaval. az elszegényedett, adósság terhe alatt 
nyögő, kis eklézsia ügyeinek rendbehozásához. Váralját 
idegen ajkú, másvallású, nemzetiségi falvak veszik körül, 
melyek már-már elnyeléssel fenyegették ezt a maroknyi 
kálvinista magyarságot is. Dőczy József 50 esztendőnek 
kitartó munkájával az egyháznak minden adósságát nem-
csak kifizettette, hanem egyház fenntartó alapot is létesí-
tett, iskolát, templomot épített s az elszigetelt magyar-
ság lelkében ébren tartotta a kálvinista öntudatot, az 
egyháznak és hazának szereimát. Bizony, hogy a váraljai 
kis gyülekezet bele nem olvadt a köröskörül fekvő más 
vallású németségbe, hanem erdős hegyei közt magyarul 
zeng az Urat dicsőítő és segítségül hívó ének s hogy a 
hegyek mögé búvó alkonyi nap fényese sillagú toronyra 
veti arany sugarát, az Dőczy József félszázados munkás-
ságának az érdeme. Életének egyik legboldogabb napja 
volt az. amikor 1907-ben az újra épített templomban hir-
dethette Isten igéjét. 

Dőczy József nem rejtette véka alá a gyertyát; szép 
lelkének Istentől nyert világossága túláradott a,váraljai 
kis templom bolthajtásain, a reábízott talentumokat az 
egyetemes magyarság lelkében kamatoztatta. Értékes 
szellemi termékeivel gazdagította. Csepeli Pál álnév 
alatt, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap tartalmát 
Ballagi Mór szerkesztősége alatt. Elbeszélései a Prot. 
Árvaházi Naptár régebbi évfolyamaiban olvashatók. Iro-
gatott Jókai Mór ,,Üstökös"-ébe. Tárczaczikkei még 10— 
15 év előtt is gyönyörködtették a fővárosi napilapok 
olva sóit. Szellemének üde frisseségét élete végéig meg-
őrizte. Utolsó heteiben is, szemei gyöngék lévén már az 
írásra, verseket diktált káplánjának s a pár hét előtt nála 
canonica visitát tartó esperesnek is felolvastatta legújabb 
verseit. 

Érdemeit, hasznos munkálkodását, pedáns köteles-
ségtudását. a tanácsban való bölcseségét méltányolta egy-
házmegyéje is, melynek főjegyzője, tanácsbírája, alespe-
rese volt. 1905-ben pedig esperessé választották, de ő e 
tisztséget, öregségére való hivatkozással, szerényen visz-
szautasította. 



A legmagasabb királyi kegy is méltányolta a csönd-
ben, zajtalanul munkálkodó falusi pap érdemeit, mikor 
egyházi és iskolai téren kifejtett hasznos munkásságáért 
1912-ben a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tün-
tette ki. 

Családi életében volt része örömben és bánatban. 
Első neje Kerek Juliánná volt Dunavecséről, kivel 18Ö5-
ben lépett házasságra, amelyből 4 gyermeke született és 
ma is él: Margit, Mezey Pál somogykutasi ref. lelkész 
neje és József, kisbajomi lelkész. Jóságos nejét 1875-bi-n 
elvesztette és-magára maradt kicsiny gyermekeivel. Má-
sodik neje Lepsényi Sándor lelkész özvegye, Kis Zsófia 
volt. kivel 37 évet töltött boldog házasságban és mikor 
1913-ban őt is elvesztíette. csendes visszavonultságban 
töltötte munkás életének utolsó éveit. Hiába hívták gyer-
mekei magukhoz, nem tudott megválni attól a helytől, 
ahova oly sok kedves és fájó emlék fűzte. ..Itt kívánok 
meghalni — mondotta unokavejének. Szabó József pis-
kói lelkésznek — ebben a szobában, ahol még a padló 
csomóit is ismerem.'" A nagy világháború súlyos meg-
próbáltatást hozott az ő számára is. Egyik kedves uno-
kája, Mezey Pál. mint zászlós az orosz hareztéren hősi 
halált halt. 

Amilyen szép. tiszta, a legnemesebb ügyeknek szen-
telt volt egész élete, olyan szép. nyugalmas és csendes 
volt elmúlása. Áldó kegyelettel őrizzük emlékét. 

Szönyi József. 

IRODALOM. 
Móricz Zsigmond Fáklyája. Annyi keserű hang 

után. mellyel Móricznak erről a regényéről az ország re-
formátus közvéleménye megemlékezett, végre örvendezve 
is lehet írni. Nem azért, mintha talán a szerző alkalmas 
módon exkuzálta. volna magát, hanem azért, mert erről 
a könyvről olyan kritikát olvashatunk semleges terüle-
ten, mely elégtételül szolgálhat a református papságnak 
és népnek egyaránt. Dr. Milotay István, az ,.Üj Nemze-
dék" izzig-vérig református és magyar szerkeksztője, 
elerjedt hetilapjának ez évi 17. számában vezető helyen 
baráti levelet írt Móricz Zsigmondnak. Az írásművészet 
remeke ez a levél. Tömören összefoglalja azt a tenden-
ciózus hadjáratot, amelynek a magyarság kvintessen -
ciája ez a regény bántó á propog gyanánt szolgált: a 
reklámképeket, a róla írt magasztaló, tehát minket még 
jobban jsértő kritikákat. Erre következik Milotay re-
génybírálata. Egészen ráhelyezkedik ebben arra a rea-
lisztikus bázisra, amelyen a modern írók a legszennye-
sebb helyzetet is leírhatónak. sőt elfogadhatónak tünte-
tik fel. És éppen ezen az alapon mutatja ki a „Fáklya" 
képtelenségét: .. . : . ott csuktam be regényedet, ahol 
Matolcsy Miklós a beiktatása utáni szép napon, miután 
nincs házánál egy betevő falatja s miután az egész falu-
ban nincs hová folyamodnia, kimegy a határba s lelki-
leg az őrületig, az istenkáromlásig felzaklatva, éhség-
től összerogyva, sóskát rágicsál az árokparton, hogy egé-
szen föl ne.forduljon." Erre az abszolút nonszenszre tá-
maszkodva. érzi magát feljogosítva a bíráló arra, hogy 
a regényt becsukja s végleg félre tegye, mint olyat, mely 
nem érdemli meg az olvasásra szükséges időt. Nem lehet 

célunk, hogy itt magát a bírálatot (bármennyire vonzó 
téma) egész terjedelmében ismertessük, csak egy pasz-
szust idézünk még belőle: ..Azok (a kálvinista papok) 
többnyire igen rendes népek, azt mondhatnám, testileg-
lelkileg legegészségesebb rendje az országnak, amely 
fizikai egyéniségében talán legjobban megőrizte a ma-
gyar faji sajátosságokat. Élvezet együtt látni őket pél-
dául Debrecenben a tiszántúli egyházkerület közgyűlé-
sén. Annyi szép férfias arcot, annyi markáns magyar 
fejet csak a, régi országgyűlésekről maradt képeken lát-
hat az ember." Köszönjük dr. Milotay Istvánnak, hogy 
irántitnk való szeretetében lapjának nagy nyilvánossága 
előtt kel ilyen bátor védelmünkre. Engedje meg. hogy 
ezt a levelét olyan zálognak tekintsük, melyet ref. ma-
gyarságunk újjászületéséért megindított küzdelmünk 
lelkes támogatásával vált ki. Deák Imre. 

Felhívás a lelkész urakhoz. Hamarosan száz esz-
tendeje lesz. hogy a mai napig közhasználatban lévő 
úgynevezett ..Kis káté" 1820-ban első kiadásában meg-
jelent. (Oskolai káté a' helvétziai vallástételt tartó na-
gyobb tanuló gvermekeknek számokra. Pest. 1820.) To-
vábbi kiadásai ' 1821-ből, 1830-ból, 1831-ből, stb. Mind 
e kiadások hiányzanak a nyilvános könyvtárakból. Is-
meretes csak az 1834-iki kiadás. Ugyanígy hiányzik e 
káté Polgár Mihály-féle átdolgázásának első és második 
kiadása, amely a következő címmel jelent meg: Rövid 
útmutatás a' keresztyén vallás' előadására. Kecskeméten. 
1843. és 1844. Ma ez Hamar István-féle átdolgozásában 
van forgalomban. Miután a káté keletkezését illetőleg 
igen érdekes bibliográfiái adatoknak jutottam birtokába 
és csak arra késztetnek, hogv a száz esztendős tankönyv 
bibi iografiai történetét összeállítsam, felkérem a lelkész 
urakat, kegyeskedjenek velem tudatni, amennyiben a 
nyilvános könyvtárakba talán épen közhasznál tságuknál 
fogva nem került, fenti kiadásokból akár parochiális, 
akár mayánkönyvtárukban példány van. 

Dr. Csekey István. jogakad. prof.. Kecskemét. 
Magyar Evangéliumi ker. diákszövetség kiadó-

vállalatában 2 magas színvonalú ifjúsági lap jelenik 
meg. A középiskolai ifjúság részére az Erő. amelynek 
főszerkesztője Ravasz Árpád budapesti főgimn. igazgató, 
felelős szerkesztője dr. Papp Gyula; a főiskolai ifjúság 
számára ifj. Victor János szerkesztésében az „Akarat" 
című lap jelenik meg. Mindkettőnek legutóbbi számai is 
arra indíthatnak mindenkit, aki szívén hordja ifjúsá-
gunk lelki nevelésének ügyét, hogy szószólója legyen e 
lapok terjedésének és annak az ügynek, amelynek a Diák-
szövetség szolgálatában áll. Előfizetési díjak és adomá-
nyok Üllői-út 16b. címre küldendők. 

A Református Sajtó 4-ik száma dr. Kováts István 
szerkesztésében újból gazdag ás építő tartalommal jelent 
meg. A lap legközelebbi száma szeptemberben jelenik 
meg. Hisszük, hogv addig a nyári propaganda útján az 
egyesület tagjainak száma, és különösen az alapítóknak 
száma tetemesen megnövekedik és az eddig is szép ered-
ménnyel járó mozgalom még szélesebb körökben kelt ér-
deklődést és a nagy ügyhöz méltó pártolást. 

Két kassai jubileum. Révész Kálmán dr. írt szép 
tanulmányt Czeglédi István kassai prédikátorról szü-
letésének 300-dos évfordulója alkalmából, amelyet a M. 
P. I. T. debreczeni körének estéjén olvasott fel. Dr. Ré-
vész Kálmán a múlt évben töltötté be kassai buzgó lel-
készi szolgálatának 25-dik esztendejét. A hálaadó isten-
tiszteleten az ünnepeltnek fia mondott ünnepi beszédet. 
Most a fenti czímen jelent meg a két értékes dolgozat 
különlenyomatban Hegedűs és Sándor kiadásában, nagy 
idők és nagy szolgálatok kedves, becses emlékéül. 



A „Magyarság" cz. lapnak júniusi száma nyomdai szép istentiszteletet. Az ünnepélyen a lelkészeken kívül 
nehézségek miatt késik. Néhány nap múlva megjelenik, az egyházmegye világi tisztviselői közül többen vettek 
A lapnak eddigi számai is bizonyságot tesznek arról, részt. Ott voltak gróf Teleki József gondnok, a helyben 
hogy Megyercsy Béla milyen nagy gonddal, ambiczióval lakó dabasi Halász Zsigmond, dr. Benedek Zsolt, Vikár 
és áldozattal szerkeszti azt az első magas színvonalon álló Béla tanácsbírák; megjelentek a járás közigazgatási fő-
szépirodalmi újságunkat, amelynek egyetlen művelt pro- tisztviselői, a vezető járásbíró. dr. Preszly Elemér és 
testáns család olvasó-asztaláról sem szabadna hiányoznia. Zlinszky István képviselők stb. — Az istentisztelet után 
Sajnálattal jelentjük, hogy a nyomdai árak hihetetlen a kaszinóban fogadta a püspök és a beiktatott lelkész a 
emelkedése miatt, amellyel a lap előfizetési ára nem áll küldöttségeket. Jó hatást keltő volt. hogy az egymás 
arányban, a lap válságos helyzetbe jutott és a nyári két mellett levő 3 község (Alsó-. Felső-Dabas és Gyón) plé-
hónapban megjelenése is szünetel. A magyar protestáns bánosai is ott voltak a tisztelgők sorában. A kaszinóban 
közönség érdeklődése és áldozatkészsége bizonyára se- volt a közebéd. amelyen a vidékről jött. nők is résztvet-
gítőkezet nyújt majd arra nézve, hogy ez a már meglevő tek. A. felköszöntők közül, sok szólt a beiktatott lelkész-
és hézagpótló lapunk túlélje a nehéz idők szülte hely- nek, akire nézve a napnak még az a jelentősége is volt, 
zetet. " hogy akkor ünnepelte boldog családi élete alapításának 
- - 10-dik évfordulóját. 

Kitüntetett tábori lelkész. Jávor János sellyei ref. 
F f V H Á 7 lelkészt, a cs és far. 35-dik gyaloghadosztály tábori lel-
IlUr I n / \ Z - . . készét Őfelsége az ellenséggel szemben tanúsított vitéz 

. és önfeláldozó szolgálataiért a Ferencz József-rend hacli-
ERTESITES. A szerkesztők s belső munkatarsaínk ékítménve.- lovagkeresztjével tüntette ki. a kardok egv-

a nyári szünidő "két hónapját vidéken töltik. A felelős i d e j ű adományozása mellett. A hivatását kiváló kész-
szerkesztő tartózkodási helye Dunaszentgyorgy, (Tolna lraZgalommal teljesítő tábori lelkésznek a Ká-
megye) aki onnan intézi a szerkesztéssel es kíadassal r ( ) l y k e r e p z t mellett ez a mostani az 5-dik kitüntetése, 
járó teendőket. Kérjük tehát a lapot érdeklő összes le- \ budapesti ref. egyház presbitériuma folyó hó 
veleket, megkereséseket mostantól kezdve augusztus u _ - n t a r t o t t f t a n v á r i s z f t n e t előtt utolsó gyűlését Petri 
3I-íg oda irányítani. Ugy erre, mint a súlyos anyagi K U k p ü í , p ö k é> fj r . Kovácsy Sándor .elnöklete mellett, 
helyzetre való tekintettel lapunk a nyar folyaman ket A g y - ű l é s e ] f ^, n a megválasztott új presbiterek tették le 
hetenként egyszer, lehetőleg ívnyi terjedelemben a z . ; k ü t ü m> Bartókv .József, dr. Benedek Zsolt, Édes 
jelenik meg. A mostani szám is kettős, aminek oka a Endre, dr. Kováts István. Kovácsy Mózes. Köpeczv Ká-
mult heti nyomdai munkaszunet. Az előfizetési dóak r o J v < N á f ] a s G v u l a > N i t g Márton. Rau Gottlob. dr. 
és hátralékok mielőbbi bekuldéset ker,uk. Va'rgha Gyula. Az új presbitereket Petri Elek püspök 

Lelkészválasztás. Folyó hó 23-á.n történt meg üdvözölte és nevükben dr. Vargha Gyula mondott lelkes 
Ocsényben — Okos .Gyula volt öesényi..papnak Okécs- szavakban, köszönetet. Bejelentette még a főgondnok. 

'kére távozásával — a papválasztás. Szilágyi Béla cze- hogy a régi kilépett és kisorsolt presbiterek közül újból 
czei lelkészt választották meg egyhangú meghívással. megválasztattak: dr. Ball ági Aladár, dr. Csomay Gás-

Öry Lajos, a veresegyháziak új lelkésze június hó pár. Gonda Béla. Hamar István. Hegedűs Lóránt, dr. 
23-án búcsúzott el dunabogdányi híveitől, akik körében P. Horváth Zoltán. Kádár Gusztáv. Károlyi György, 
kilenc évig munkálkodott, A volt hívek szeretetük több- Lipthay András. B. Pap István. Puky Gyula. dr. So-
féle 'jelével halmozták el távozó lelkészüket. Virágokkal mogyi Lajos. dr. Szász Károly, dr. Szőts Ferencz. Vajna 
díszítették föl kis templomukat. Búcsúajándékul díszes Károly. Ábrahám István. Ezután a főgimnáziumi .igaz-
arany-bibliát nyújtottak át neki. Elbúcsúztak tőle a gatótanác- jelentését Ravasz Árpád igazgató terjesz-
község. sváb katholikusai is, kik évenként kétszer: már- tette elő. Bejelentette, hogv az intézet tanulói a mult 
eius 15-én és október 6-án állandó látogatói voltak a. tanévben összesen több mint 52 ezer korona jótétemény-
részükről is nagyrabecsült ref. templomnak. ben részesültek. Dr. Pruzsinszky Pál 1000 koronás 

Lelkészbeiktatás. Szép és maradandó emlékű ün- alapítványát 500 K-val növelte. Dúzs Mária eperjesi áll. 
nepély keretében folyt le a múlt vasárnapon Nagy Fe- tanítóképezdei igazgató atyjának, a főgimnázium volt 
rencznek, a pesti egyházmegye esperesének beiktatása a érdemes tanárának. Dúzs Sándornak emlékét 1000 I\ ás 
dabasi lelkészi állásba, amelyre az ottani hívek bizalma ösztöndíj-alapítvánnyal örökítette meg. A jogügyi b<i-
még a múlt évben meghívta. A beiktatást püspökünk vé- zottság jelentése alapján, melyet dr. Kiss Károly ügyész 
gezt-e. akit az állomásnál élén a főszolgabíróval nagy referált, a presbitérium elfogadta néhai Almási Balogh 
ünneplő közönség fogadott. Hosszú kocsisorral vonultak Albin presbiter 10 ezer koronás alapítványát, amellyel 
be az érkezők és a helybeliek a szép paplak elé. ahol a az á kötelezettség jár. hogy jövedelmének egy részletéből 
püspököt az új lelkész üdvözölte a presbitériummal. Fél a pomázi családi sírbolt részesül gondozásban. A múlt 
10 órakor kezdődött az istentisztelet a zsúfolásig meg- tanévi vallástanítási ügyekről dr. Szabó Aladár lelkész 
telt templomban. Éneklés után Petri Elek püspök mon- mutatta be a'nyomtatásban is megjelent jelentést. E sze-
dott a tőle megszokott nagy melegséggel szép beiktató rint a múlt tanévben 6065 elemi. '2140 polgári, 1378 kö-
beszédet és a biblia, templomkulcts, pecsét átadása után zépiskolai '(935 fiú. 443 leány), összesen 9583 tanuló 
áldást kért az új lelkészre és a gyülekezetre. Utána a be- (5229 fiú. 4554 leány) vallástanításáról kellett az egy-
iktatott lelkész bátyja, Nagy Imre felsőbaranyai espe- háznak gondoskodnia, A nagy munkát 8 állandósított 
res, Benkő István egyházmegyei főjegyző, B. Pap Ist- hitoktató lelkész (a 13 közül 5 katonai szolgálatot telje-
ván theol. tanár, Keresztesi Samu budapesti és a többi sít). 9 hitoktató s. lelkész, 41 óraadó teljesíti, akik kö-
résztvevő lelkész (összesen 19) mondott kézfogás mellett zül 17 theologus volt. Az órák száma'660, a, vallástanítás 
üdvözlő és -áldást kívánó szavakat, amelynek elhang- költsége 91.627 korona volt. E néhány adat is mutatja, 
zása és éneklés után Nagy Ferencz lépett a szószékre és hogy mily nagy szüksége lenne az egyháznak szakkép-
prédikált nagy közvetlenséggel és erővel a Máté XVII. zett, állandósított vallástanítókra, akiket a lelkészhiány-
5. alapján. Himnusz és végének zárta be a megható ra váló tekikntettel kellő képesítés után az elemi iskolák-



ban a férfi- és nőtanítók sorából is kellene verbuválni. 
A 6 segédlelkésznek a nyári hónapokra az egyház új-
ból 3600 korona segélyt ad. Hitoktató s. lelkészekül a 
presbitérium Losonczy Gyula újpesti, Czeglédy Emánuel 
ezeglédi s. lelkészeket, Takács Károly. Bernáth Lajos 
végzett theologusokat kéri. A theologiai tanárrá válasz-
tott dr. Sebestyén Jenő helyét a presbitérium szeptem-
berben tölti be. Dr. Kovácsy Sándor főgondnok jelen-
tette, hogy a múlt évi zárószámadás készen van, előter-
jesztése • szeptemberre marad; örvendetes, hogy a múlt 
évben előirányzott 45 ezer korona, deficzit a Mvek áldo-
zatkészsége és az egyházi adók emelése folytán fedeze-
tet nyert. 

Jubileum. Kiss Ferencz debreezeni egyetemi tanár 
és a Kalvinoum egyik lelkes alapítója és igazgatótaná-
csának elnöke most töltötte be lelkészi szolgálatának 25. 
évét. Ad multos annos! 

Az egy ház kerületi pénztári hivatal kéri az érde-
kelteket, hogy augusztus hó végéig az összes postai kül-
deményeket a pénztárnok nyári tartózkodási helyére. 
(Dunaszentgyörgy, Tolna megye) irányítsák. 

Értesítés. A Szepes'ség fenyves vidékén évek óta 
tanítok elemi és polg. iskolai lányokat. Német beszél-
getés, franezia, angol nyelvek, zongoraoktatás. Iskola-
végzett vagy vizsgára nem reflektáló lányok számára 
továbbképző'és művelődési tanfolyam és háztartás. Czím 
a lap kiadóhivatalában. 

Adományok. A vakok bibliáira a nagydoroghi ref. 
gyülekezet 100, a budapesti'theologusok Kálvin János-
köre 27.70, a kajdaesi ref. gyülekezet 20, az adászteveli 
lelkész Fazekas Lajos (neje által rendezett gyermek elő-
adás jövedelme) 50 K-t. a katonák vallásos irataira a 
kajdaesi ref. gyülekezet IS K-t küldött. 

ISKOLA. 
A budapesti ref. theol. akadémia igazgatóság azon 

érettségit tett ifjaknak, akik a lelkészi pályára óhajta-
nak lépni, figyelmébe ajánlja, hogy idevonatkozó felsze-
relt kérvényüket a/, igazgatóságnál minél előbb nyújt-
sák be. 

A kecskeméti ref. tan ítónőképző-int ézet szeptember 
hónapban internátussal kapcsolatban megnyilik. A rész-
letes prospektus is legközelebb megjelenik. Az érdeklő-
dők felvilágosításért a ref. lelkészi hivatalhoz fordul-
hatnak. 

A bpesti ref. egyház skót elemi és polgári leány-
iskolájával kapcsolatos leánynevelő intézet felvesz elemi 
és polgári iskolai tanulókat. Prospektust kívánatra küld 
a vezetőség, Budapest, VI., Vörösmarty-utcza 49. sz. 

A Baár-Madas felsőleányiskola igazgatótanácsa f. 
hó 24-én tartott ülést dr. Darányi Gyula elnöklete mel-
lett. Dr. Major Ferenczné, Kenessey Anna igazgató je-
lentette, h o g y a jövő tanévre már 92 tanuló iratkozott be 
és az internátusba 32 növendéket vett fel teljes és 12-t 
félbennlakásra. A növendékek száma 7-el több lesz, mint 
a múlt tanévben. Sajnos, hogy az intézeti helyiség miatt 
csak ilyen kevés növendék vehető fel és a tervezett gim-
náziummal sem lehet még kiegészíteni intézetünket. Az 
ösztön- és segély díjak kiosztása után az igazgatóság a 
franczia-német nyelv tanszékére Quandt Alice-t válasz-
totta meg egyelőre helyettes tanárnak. A két fenntartó 
alap (a Baár és Madas) ezután egyenlő arányban 16—16 
ezer koronával járul az intézet fenntartásához. 

A debreezeni egyetemről. A király Mitrovios Gyula 
dr. egyetemi magántanárt, a debreezeni református kol-
légium könyvtárának és internátusának igazgatóját a 
debreezeni tudományegyetem bölcsészeti karán szervezett 
pedagógiai tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá 
nevezte ki. , 

Elutasítás. A kereskedelmi miniszter értesítette a 
felekezeti és községi nyugalmazott oktatószemélyzetet, 
hogy félárú vasúti menetdíj kedvezmény iránti kérését 
nem találta teljesíthetőnek. Íme egy új példája a szellemi 
munka értékelésének! 

A dunántúli ref. egyházkerület iskolai nagybizott-
ságának ülésében ünnepelték a soproni theol. akadémia 
kiváló tanárát, Boiiesó Antalt, 40 éves tanári működésé-
nek betöltése alkalmából. Kapi Béla püspök üdvözölte 
az ünnepeltet úgyis mint volt hálás tanítványa, és úgyis 
mint a kerület püspöke. A nagybizottság a. soproni theol. 
akadémia fenntartása mellett foglalt állást. 

EGYESÜLET. 

Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai rész vény társa-
ságnak, mint már jelentettük, üzemének szükséges fej-
lesztése czéljából a részvénytőkének 200 ezer K-val való 
felemelését határozta el. Felhívjuk lapunk olvasóinak 
figyelmét erre az ügyre és pedig azzal a megjegyzéssel, 
hogy itt nem adományról, hanem a nemes ezél pártolása 
mellett hasznos és jövedelmező befektetésről van szó. A 
részvények szétküldése folyamatban van. 

Lelkészegyesületi gyűlés Felsőszabolcsban. A 
i'ei sősza bi >1 esi re formátüs egyli áz megye 1 elkészegyesü 1 ete 
népes gyűlést tartott június 13-án Kisvárdán. Kiss 
Gyula kopócsapáti lelkész imája után Vas Mihály elnök 
nyitotta meg a gyűlést szép eszméitető beszéddel. Az-
után a Református Sajtóegyesülettel szemben való teen-
dőinkkel foglalkozott Keresztcssy László nyirmaclai lel-
kész felolvasása. Javaslatára a gyűlés elhatározta, hogy 
100 koronával belép az egyesület alapító tagjai közé. 
A közgyűlésnek szintén javasolni fogja, hogy az egy-
házmegye is lépjen be az alapító tagok sorába s ugyan-
erre hívja fel az,egyes egyházakat és a ref. tanítóegye-
sületet is. Szombathy Imre eperjeskei h. lelkész olvasott, 
fel azután „A társadalom és egyház kölcsönhatása, re-
gényirodalmunk tükrében" ezímmel, „A fáklya", a „.Ba-
rátfalvi lévita", az ..Elnémult harangok", „Pusztai ta-
lálkozásiban rajzolt papok jellemével és sorsával fog-
lalkozott. Végül ifj. Görömbei Péter mándoki lelkész 
foglalkozott előadásában a protestantizmus problémájá-
val hatalmas tudással és megrázó erővel. Rámutatott az 
egyes új jelenségekre, amelyek a protestantizmus ha-
nyatlását mutatják. Tespedt az egyházi élet pedig a 
kálvinizmus szakadatlan munka és kimeríthetetlen te-
vékenység. Erőteljesen hangsúlyozta, hogy a megújulás 
egyik legfontosabb felvétele a lelkésznevelés intenzivebbé 
és mindenekfelett korszerűbbé tétele, 

A Protestáns Árvaegylet választmánya 15-én tar-
totta ülését dr. Kovácsy Sándor elnöklete mellett. A 
főtárgy az árva felvét el volt. A kilépők helyére a választ-
mány 8 fiút és 6 leányt vett fel, ezekkel együtt 103 
árva. nyer gondozást az itteni árvaházban. A torzsai 
árvaházban 15. a budapesti ev. Szeretetházban 5, Komá-
romban 2 és családoknál 41 árvát gondoz az egyesület 
16210 korona költséggel. A Keller Terézia alapítványból 
9700 korona segélyben részesül 33 közép- és főiskolai 
intézetből kilépett tanuló. 



GYÁSZROVAT. 

Súlyos veszteség érte Kardos .János szigetszent-
miklósi lelkésztársunkat. Fia, Kardos István jogszigorló, 
tart. hadnagy a gyászos emlékű Moiitellon 2T> éves korá-
ban hősi halált hall. A gyászoló család bánatában mély 
részvéttel osztozunk. 

Pétri Károly újsóvéi nyug. ev. lelkész, a bácsi ev. 
egyházmegye volt a lesperese 73 éves korában Okéren el-
hunyt. 

Lénárd Ede szamosdobi ref. lelkész, egyházmegyei 
tanácsbíró életének 47-ik évében hosszas szenvedés után 
meghalt. Özvegye és 3 kiskorú árvája siratja elhunytát. 
Szatmárnémetiben helyezték nyugalomra. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T . 

/.. N. Igen, lát tuk a Nyugatban X. czikkét : nem reflektáltunk 
reá, mert abban a véleményben vagyunk, hogy a mi lapunk, szűk 
terjedelméhez képest, már elég sokat foglalkozott ezzel az odiozus 
üggyel. Most már azokon a sor. akik előbb hallgattak. Rekri-
mináeiókkal élni természetesen nem óhaj tunk és csak annyit mon-
dunk. hogy azoknak kötelessége az egyházat Z.-től mielőbb te-
hermentesíteni, akik őt minden elfogadható ok nélkül rehabili-
tálták és mind szilajabbul vágtató és sok mindent letiporni kész 
lovára ültették. — .V. 0. Legközelebb. Szíves üdvözlet! 

Palyázatí hirdetmények. 
A dunamelíékí egyházkerület elnöksége 

pályázatot hirdet a Kalicza Ferencz-féle 913 Iv-ás segély-
díjra az 1918—19-ik tanévre. Ezen -segélydíjra az ala-
pítólevél értelmében az alapító legközelebbi, azután távo-
labbi oly rokonainak gyermekei tarthatnak igényt, akik 
a budapesti ref. theol. akadémián a lelkészi pályára ké-
szülnek elő. Abban az esetben, lia közelebbi és távolabbi 
rokonok nem jelentkeznek, a segélydíj más jó erkölcsű 
és a budapesti ref. theol ogián tanuló if jaknak is kiad-
ható. A folyamodványok a következőkkel szerelendök 
fel: 1. Születési bizonyítvánnyal; 2. A tanulónak múlt 
évi bizonyítványával; 3. A családi és vagyoni viszonyo-
kat, a rokonsági fokot föltüntető okmányokkal. Megem-
lítendő a folyamodványban ama körülmény is, vájjon 
élvez-e a folyamodó ösztöndíjat, segélyt, s ha igen, mely 
alapból és mily összegben? 

Az ekkóp felszerelt folyamodványok a duuatnelléki 
ref. egyházkerület püspökénél (TX., Ráday-utca 28.) az 
1918. év szeptember hó 1. napjáig nyújtandók be. 

A mára marosszigeti ref. főgimnázium igazgatóta-
nácsa pályázatot hirdet egy latin-német, esetleg magyar 
és egy rajzszakos helyettes tanári állásra. A fizetés 
2000 korona. A nyelvi szakos helyettes tanársággal az 
internál usi segéd felügyelőség is egybe van kötve, mely-
ért lakás és teljes ellátás jár. 

A pályázni kívánók kérvényeikei július hó 31-ikéig 
küldjék be a főgimnázium igazgatóságához. 

Máramarosszigeten, 1918. június hó. 
Héder János elnök. Juhász Péter igazgató. 

Az Országos Hadigondozó Hivatal, a Protestáns 
Országos Árvaegylet által fent ártott Protestáns Orszá-
gos Árvaházban (Budapest, VII. , Szegényháztér 1. sz.) 
14 ingyenes helyre pályázatot hirdet. 

E fenntartott helyekre — amelyek 1918. évi szep-
tember hó 1-től fognak betöltetni — ágostai hitvallású 
evangélikus és református vallású, magyar honos, va-
gyontalan. testileg, lelkileg ép és egészséges 6—13 élet-
év között lévő fiú- és leány hadi árvái- tarthatnak igényt. 

A felvett hadiárváknak az árvaházban való nevel-
tetése és ellátása egyelőre 1919. évi augusztus hó 31-ig 
biztosíttatik. Az árvaházban a hadiárvák elemi iskolai 
oktatásban részesülnek. A kötelező elemi népiskolai ok-
tatáson túllevő fiú- és leányhádi árvák a hajlamaiknak 
és képességeiknek megfelelő iskolát látogathatják. 

A felvételi kérvényhez — melyet a hadiárva tör-
vényes képviselőjére ír alá — a következő okmányokat 
kell csatolni: 

1. A hadiárva születési anyakönyvi kivonatát (ke-
resztlevélét); 2. A hadiárva atyjának hősi 'halálát iga-
zoló' halotti anyakönyvi kivonatot, annak hiányában a 
katonai parancsnokság, vagy a tábori lelkészi hivatal, 
esetleg a Vörös Kereszt Egylet tudakozódó irodájának a 
hadbavonult hősi haláláról vagy eltűnéséről szóló érte-
sítését; 3. Amennyiben a hadiárva már iskolába járt, a 
legutóbbi iskolai bizonyítványát; 4. Yédhimlőoltási bi-
zonyítványát; 5. A hadiárva egészségi-állapotát és testi 
épségét igazoló hatósági orvosi bizonyítványt; 6. A 
hadiárváknak, illetőleg eltartására köteles hozzátartozó-
jának (anyjának, vagy anya nemlétében mndkét ágbeli 
nagyszüleinek') vagyon fala nságát, illetőlég vagyoni ál-
lapotát ós évi jövedelmét igazoló hatósági bizonyítványt. 
Ez a, bizonyítvány terjedjen ki arra is, hogy van-e a 
hadiárvának állandó jellegű nevelési vagy jótékonysági 
segélye és arra is, hogy az eltartásra köteles hozzátar-
tozó vagyonából vagy jövedelméből a- hadiárván kívül 
hány gy errneket t a r t e 1. 

A pályázati kérvényeket mellékleteivel együtt a 
Protestáns Országos Árvaház igazgatóságához (Buda-
pest, VII.. Szegényháztér 1. sz.) 1918. évi július hó 
2<)-ig bezárólag kell benyújtani. 

Későbben beadott kérvények figyelembe nem vé-
tet nek. 

B u d a p e s t . 19.18. évi j ú n u s hó 21-én. 

Gróf Teleki Pál s. k. 
az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke. 

„UNICA" az egyetlen kitiinő, kávé, mák, fűszer, dió 

éS c„tor g y o r s m o r z s o l ó 
Az „ U n i c a " jegy.ü morzsőló beömlési és kifolyási tölcsérrel 
e g y darabból van öntve és elmés szerkezeténél fogva gyor-

san adja ki magából a legfinomabb anyagot. 

Király Alajos utóda KIRÁLY SÁNDOR 
BUDAPEST, VI., Felsőerdősor 6. 

M 

Új toronyórák készletben, raktá-
ron ; toronyha-
rangokat pótló 

aczélharang-korongokat jótállással szállít és beállít 

I v l i i l l e r J á n o s t o r o n y ö r a - ^ y á r a 

Budapest VII., Tököly-ut 52. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 



Ellenseg a front mögött 
Épitő erejű erkölcsi olvasmány katonák számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Ára 30 fill. Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség titkárságánál (IX, Ráday-u. 28.J 

CSUHA ANPRÁS Z%m 
BUDAPEST, IX, RÁDAY-UTCA 43. SZ. I, 4. 
3utdn\jos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

A j á n l h a t ó u j könyvek. 
Kis József: Egyházi beszédek és imádságok. (1917) Ára 4 K 
A biblia l e g m a g v a s a b b helyeinek e g y n é h á n y á n épül t fel ez a 

10 beszéd , ill. imádság . 
Kapha tó még u g y a n é sze rző k ö v e t k e z ő m u n k á j a is : 
Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. Függe l ékü l 

n é h á n y k ö z ö n s é g e s egyház i beszéd és i m á d s á g Ara K 3 .40 
Lic. Rácz Kálmán: Miért is vagyok én kéresztyén? Ára K 0 . — 
Ravasz László : Látások könyve. Beszédek, e lmélkedések . 

Ára K 12.— 

Most jelent meg: 
F. Varga Lajos : Imádságok, b ib l iao lvasássa l e g y b e k ö t ö t t hét-

köznap i reggeli i s tent isz te le tekre . I. köte t . Ára f ű z v e K 8 .— 
kö tve K 12.— 

A II. kötet n é h á n y hé t múlva je lenik meg és u g y a n i l y áron 
k a p h a t ó lesz. 

Walther Vilmos: Luther jelleme. Ford í to t t a ifj . Viktor J á n o s 
Ára K 8.— 

Wal the r e kiváló jub i leumi m u n k á j á n a k m a g y a r ford í tása n a g y 
nyeresége i roda lmunknak . A fo rd í t á s h ű e n v i s sza tükröz i az 

eredet i s zövege t . 

Portóra a bolti ár 10%-át kérjük. 

K a p h a t ó k : 

Scholtz Testvérek k a i t r 
Budapest, IX., Ferencz-körút 19—21. sz. 

Megje lentek: 

Kapható 

Wolhyníában* 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. le lkész . Á r a 6 K 5 0 fill. 

j Papi dolgozatok, ; 
j X. k ö t e t . A lka lmi egyház i • 
: b e s z é d e k , i r t a : J á n o s s Z o l - ; 
I t á n . Á r a k ö t v e 10 k o r o n a . ' 
• • 
• • 
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• • 
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Imádságok, 
• B ib l i ao lvasássa l e g y b e k ö t ö t t • 
V h é t k ö z n a p i reggel i i s tent iszte- : 
• le tekre . Irta F. Varga Lajos • 
• I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 1 2 K. ; 
I II. „ Ára „ 8 K. „ 12 K. I 

egy-egy könyvre 50 fiilér. : Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

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

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

Bpest, IX*, Közraktár-u. 34* 
(Sajá t s z é k h á z á b a n . ) 

A „ H A N G Y A " kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 ko roná t 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá 
nyű amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekművet bocsátja ki 

az ország legnagyobb 
hangszergyára 
vonós és fűvós hangszerekben. 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánl ja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

G A Z D Á K B I Z T O S I 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 ) IX . , K á l v i n - t é r 10., s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság ós betöré" 
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. «XII. 31 -én : 
Alaptőke 2.551,120'- - 1< 
Tartalékok 9/349,872:71 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 11.826,880-92 K 

23.727,873-63 K 

22.800,000--

10.490,000--

1 .278,000 ' -

K 

K 

K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint ; , . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 1500.000,000 — K 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000' K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
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Az Absztinens Protestáns Lelkészek 
Egyesülete. 

A vallásos alapokon nyugvó mértékletességi moz-
galom magyarországi híveinek mezőtúri konfereneziájá-
val kapcsolatban július 15-én megalakult az Absztinens 
Protestáns Lelkészek Egyesülete. iBár csöndben, zajta-
lanul alakult meg, mégis meg kell áliauunk néhány 
perezre ennél az eseménynéL 

Egy-két évtizeddel ezelőtt még bajos lett volna lel-
készeink előtt absztinencziáról akár csak beszélni is. 
7 ö éve is, amikor először hallottak róla külföldi lelkes 
apostoloktól és a mozgalom magyarországi híveitől, a 
legtöbben megmosolyogták. Ma már ott tartank, hogy 
lehet erről a nagyfontosságú egyháztársadalmi kérdésről 
beszélni; sőt lelkészeink között egyre többen vannak, 
akik hajlandók ennek az érdekében cselekedni is! 

Nem voltunk sokan, akik az újszülött egyesület böl * 
csőjét körülállottuk. De akik ott voltunk, mindannyiun 
kat az az erős hit hatott át, hogy Isten a kicsiny kez-
detet is nagy eredményekkel áldja meg, s az Ö minde-
nekre elégséges kegyelme ezt a mustármagnyi kezdetet 
is erőteljes fává növeli. 

Fölelevenedik lelki szemeink előtt a tavaly elhunyt 
kiváló genfi lelkésznek és nagy emberbarátnak, L. L. 
tiochat-nak a példája. Cossonay-i segédlelkész korában, 
1877. augusztus 21-én reggel, mint ő maga is elbeszéli, 
világossá vált előtte, hogy valamit kellene tenni a mér-
ték letlenség egyre harapódzó pusztításai ellenében. So-
káig tusakodott önmagával és Istennel. Nem, Uram, 
nem én: valaki más kezdje el ezt a munkát! — kiáltott 
föl. Én követem, támogatom készséggel, de hogy kezd-
jek én, igénytelen segédlelkész, ilyen nehéz munkát?! 
Sokáig viaskodik a lelkével, míg végre megérti, hogy 
Isten erre az elhagyott munkamezőre küldi őt. Lélekben 
megalázkodva mondja: Jól van, Uram, ne úgy legyen, 
amint én akarom, hanem amint Te akarod. íme, itt va-

gyok, hogy a Te akaratod cselekedjem. Felöltözködik, 
íróasztalához ül és levelet ír Ch. Fermaud-nak, a Genfi 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület akkori elnökének. Hal-
lotta felőle, hogy szintén absztinens. Fölszólítja, alakít-
sák meg ketten a Svájczi Mértékletességi Egyesületet. 
Az egyetlenegy Fermaud n, ezen a hazánkban is több-
ször megfordult derék és ma is élő férfiún kívül senki 
másról nem tud, aki kívülük Franczia-Svájczban abszti-
nens lenne, mégsem habozik! 

Fermaud magáévá teszi az eszmét. Annak megvaló-
sítása érdekében az az év szeptember havában (ienfben 
„az erkölcsök megreformálására" rendezett kongresz-
szussal kapcsolatban nyilvános gyűlést tartanak ,,Az 
iszákosságról és annak igazi gyógyszeréről". Kétség és 
remény közt lesik szeptember 21-én este, hogy lesz-e 
hallgatóságuk? Csa'k gyéren szállingóznak a terembe a 
résztvevők. A két szervező beszéde és néhány külföldi 
bizonyságtétele után egy 72 éves öreg genfi kereskedő 
föláll és kijelenti, hogy kerek félszázada, az Urvacsorát 
kivéve, sohasem ivott bort. A nagy föltűnést keltő vallo-
más nem marad hatás nélkül. 27-en vállalkoznak a jelen-
lévők közül, hogy ők is próbát tesznek. 

Az absztinencziára vállalkozók közül többen meg 
szegik fogadalmukat, de néhányan hívek maradnak ah-
hoz halálukig. A kis tábor rendkívül lassan gyarapodik. 
Évekig egyetlenegy iszákost sé tudnak jobb útra terelni. 
A lelkészek is hűvösen fogadják az új mozgalmat. Mind-
össze egy lelkész csatlakozik hozzájuk. Tíz év múlva, 
szinte hitét vesztve, fölhívja Rochat lelkésztársait, ne 
hagyják magára nehéz küzdelmében. Erre a fölhívásra 
három újabb lelkész csatlakozik mozgalmához. 

Ebből a valóban mustármagnyi és küzdelmes kez-
detből nőtt ki a mai hatalmas arányokban működő Kék-
Kereszt Mértékletességi Egyesület. Az alapítástól szá-
mított négy évtized múlva, 1917. tavaszán, már egyma-
gában Franczia-Svájczban 569 fiókja és 32.141 tagja 
volt, kik közül 7143-an voltak azelőtt részegesek. Ugyan-



akkor Európában összesen 2137 egyesület működött, 
121.523 taggal. 

Tudjuk, hogy a mértékletlenség ellen ma már kü-
lönböző egyesületek keretében és különböző eszközökkel: 
nemcsak vallási, de társadalmi s tudományos alapon is 
folyik küzdelem, csaknem az egész világon. Milliókra és 
milliókra rug ma már az absztinensek száma a föld ke-
rekségén. Még a szocziálista szakszervezetek is fölvet-
ték .már ellene egyes országokban a küzdelmet. Egyes 
államokból különböző alkohol faj tákat már egészen ki-
szorítottak, másutt nagy korlátozásoknak vetették alá 
azok árusítását. 

Ha orvosi szaktekintélyek, világhírű tudósok, nagy-
nevű pedagógusok csaknem egybehangzóan bizonyságot 
nem tennének is ma már amellett, hogy az alkohol mér-
ték letlen élvezete milyen romboló hatást gyakorol az 
azzal élők erkölcsi és szellemi életére, idegrendszerére; 
mennyire aláássa a szervezet ellenálló képességét a kü-
lönböző betegségek kórokozóival szemben; milyen káro-
san befolyásolja az utódok erkölcsi és szellemi képessé-
geit is: a körülöttünk folyó élet száz és száz példát tár 
mindannyiunk, elé. Hány fényesen indult életet, hány 
boldog és gondtalan családi tűzhelyet, hány békés gyü-
lekezeti életet tett tönkre, dúl fül az alkohol! 

Ezek a sokszor valóban ijesztő és segítségért kiáltó 
példák nem hagyhatják tétlenül a népünk szellemi, er-
kölcsi és anyagi jólétét igazán szívükön viselő lelkipász-
torainkat! Ámde hogyan buzdítsa a lelkész a szeszes 
italoktól való teljes tartózkodásra az alkohol rabjait —-
akikra nézve ezer és ezer példa bizonysága szerint nincs 
más orvosság, csak a teljes absztinenczia —, ha nem 
tudja nékik azt mondani: Nézzétek, ennyi és ennyi éve 
én sem iszom semmiféle szeszes italt, az Úrvacsorát ki-
véve; ti is megtehetitek ezt! 

A lelkipásztori felelősségérzetnek erre a tagadha-
tatlanul magasabb fokára a külföldi protestáns lelké-
szeknek igen tekintélyes része, sok országban pedig egye-
nesen a túlnyomó többsége eljutott már. Minékünk is el 
kell erre jutnunk! Hisszük, hogy ezt az áldozatot 
egyházunkat és hazánkat szerető lelkipásztoraink közül 
évről-évre mind többen meghozzák, a már is csatlakozott 
14 absztinens lelkész száma hamarosan megkétszerező-
dik, sőt meg is tízszereződik, s az absztinens protestáns 
lelkészek évről-évre megismétlődő vándorgyűlésein egyre 
többen veszünk részt. 

K. 

Internátusok, köztartások. 
Milyen jó is, hogy vannak; milyen nagy bajok van-

nak ott, ahol hiányoznak! Különösen most, a háború 
4-ik évfordulóján, amidőn a nyári szünidő alatt az inté-
zetek falain belül már folynak az előkészületek az új 
tanévre, látjuk be a fenti egyszerű tételnek nagy igaz-
ságát. Mert hát hogyan is áll a dolog? Most a mindin-
kább szigorított rekvirálások, nehezebb beszerzési, szál-

lítási és mind rettenetesebb drágasági viszonyok között 
ki merészel kosztos diákokat, fiúikat ós leányokat vál-
lalni?! Vagy ha merészel, milyen árakat kell ezért 
szabni! Hogyan és miből fedezzék ezeket az árakat, kü-
lönösen annak a társadalmi osztálynak tagjai, akiknek 
ajkain a, megélhetési nehézségek szülte panaszok' és jaj-
kiáltások méltán a leghangosabbak. De köztudomású, 
hogy a családoknál — városban lakókról van szó -—• 
legtöbb esetben csak annak a gyermeke számíthat el-
helyezésre, aki a készpénztizetés mellett naturaliákban 
is hozzájárul a kellő ellátás lehetővé tételéhez. Hiszen 
még több internátusnál is vannak ilyen kikötések. De 
hát honnan vegyen az a szegény köztisztviselő termé-
nyeket, vagy aki rendelkezik is ilyenek felett, a mostani 

"termelési, zsir- és egyéb megszámlálhatlun központok 
áldásos működése mellett hogyan szállíthatja ezeket?! 
Mi ennek a helyzetnek természetes, elmarad hatlan kö-
vetkezménye? Nemde az, hogy a középosztály jóformán 
csak úgy taníttathatja nyilvános tanulókként gyerme-
keit, ha ezeket internátusban helyezheti el, vagy leg-
alább is köztartásokban (bennlakás nélküli konviktu-
sok) biztosíthatja étkezésüket. Aláhúztam a fenti két 
szót, mert hiszen minden értesítőből hátható az az ab-
normis nagy felszökkenés, amely a magántanulók szá-
mánál már a mult tanévekben is történt. Hogy ez milyen 
káros következményekkel jár a tanulási eredményeket 
illetőleg, arról nem is kell tárgyalni. 

Szülők, diákok tódulnak tehát az internátusok, köz-
tartások felé. És felesleges mondani, hogy .ezeket min-
denütt, ahol már meg vannak, okvetlenül, minden áron 
és áldozattal fenn kell tartani és ahol nincsenek, leg-
alább az utóbbiakat létesíteni kell. Internátusokra és 
különösen cliákmenzákra nemcsak Budapesten, hanem 
mindenütt van most már szükség, ahol vidékről jövő 
diákok vannak. Intézeteink fenntartó testületeinek, prak-
tikus érzékkel, nagy körültekintéssel, a helybeli és vidéki 
érdekelt és kevésbé érdekelt közönség bevonásával, min-
den lehetőt el kell követniük a mi ifjúságunk érdekében. 
I t t is messzire hátra maradtunk. A két szélső táborban 
van „pro juventute" mozgalom; nálunk, akik ebben elül 
járók voltunk, minden oly csendes. 

Ki gondol a mi budapesti ifjúságunkra?! Egy nagy 
országos mozgalomnak kell megindulni ennek érdeké-
ben (ha volna hozzá megfelelő sajtóorgánumunk!); de 
azután mindenütt, valahol fő- és középiskoláink vannak, 
helyi érdekű toborzásnak, segítő munkának kell indul-
nia egy-egy intézet ifjúságáért. Nem szabad háttérben 
maradnunk, segítenünk kell ifjúságunkat, ennek arra 
való részét abban, hogy más elemek mellett ne legyen 
kénytelen lemaradni. Hiszen azoknak az életpályáknak 
jórésze, amelyekre a közép- és felsőbb iskolák képesíte-
nek, most úgy sem tűnik fel túlkívánatosnak; hát még 
ha nem adunk minden lehetséges módon alkalmat ezek 
elvégzésére! 

Erősítsük, fejlesszük tehát, amennyire csak lehet-
séges, most meglévő internátusainkat és köztartásainkat 



a modern ,,supplicatio" minden eszközével; no szüntes-
sük meg épen most, ezek működését, hanem inkább állít-
sunk fel újakat is ott, ahol menzákra el engedheti en 
szükség van. > 

Hiszen ez is háboríts segítő munka.; itt. e téren is 
appellálhatunk államhoz, hadsegélyzőhöz, népjóléti és 
egyéb háborús emberbaráti intézmények segítségéhez. 
Tudjuk, hogy a köztisztviselők természetben való segé-
lyezést követelnek. Hát mi által lehet őket jobban segí-
teni, mint azzal, ha a felelős tényezők a gyermektanít-
tatás elvisel hetlen terheinek hordozásában nyújtanak 
hathatós támogatást, Azt szükségtelen mondani, hogy 
a tanulók között ezernyi hadiárva van; vájjon nem köte-
lességünk-c ezek számára asztalt teríteni? 

Még sokat lehetne erről a dologról elmondani, de 
még csak egyet, az egésszel nagyon szorosan egvbe-
függőt. Minden internátus, köztartás emeli, mert kény-
telen vele, az ellátási díjakat, és valószínűleg, ha más-
honnan is nem jön hathatós segítség, még évközben is 
további díjemelésekre van kilátás. Hát ki fizesse ezeket 
a felemelt díjakat? A mi egyházunkban most nem sok 
földmíves szülő adja majd iskolára gyermekét, hadsereg-
szállító a mi híveink között nem sók van. Szegény papok, 
tanárok, tanítók, tisztviselők gyermekei számára kell a 
lehető jutányos bennlakás és konviktus. Kérjünk, zör-
gessünk. Emeljék fel szavukat az érdekelt intézetek 
illetékes főhatóságaik, a sajtó és más alkalmas eszközök 
útján az elodázhatlanul szükséges gyorssegély érdekében, 
és különösen azért is, hogy internátusaink, köztartá-
saink szükségletei a lehető legkönnyebb úton és módon 
és legkevesebb zaklatással legyenek beszerezhetők. 

Mily súlyos veszteségekről olvashatunk különösen 
a. legutóbbi napokban. Hányan estek el ifjúságunk azon 
rendjéből, amely fontos pozíciók betöltésére volt hivatott. 
Mindent el kell követnünk, hogy jöhessen a kidőltek he-
lyére méltó és elégséges utánpótlás! p. 

Uf társadalom nevelése, 
A régi és főleg a mai társadalomról ítélkeztek a 

bírák és elmarasztalták; osztályozó értekezletükön elég-
telen eredményt állapították meg a tanárok. Vájjon mi-
lyen véleménye van róla a papságnak, közelebbről a 
református lelkészi karnak? A papság véleménye volna 
talán a legközvetlenebb, hogy úgy mondjam, legmeg-
bízhatóbb. A bírák gyakorlatában a beteg társadalom 
nyílik meg a mélyebben figyelő, g o n d o l k o z ó ember előtt. 
A tanár a növendékén közvetve szemléli a társadalom 
hatását. A bírák munkájának objektuma már nem „em-
ber"; a tanároké még nem ember; a pa.p áll legközvet-
lenebb összeköttetésben a jelenben számottevő társada-
lom egészével. Rendkívül érdekes és egy ezután ki-
alakuló keresztyén szocziológia számára megmérhetet-
len fontosságii adatgyűjtemény volna, ha a református 
papok egészen őszintén,' legjobb meggyőződésük, lelki-
ismeretük szerint számot adnának tapasztalataikról, be-

nyomásaikról, a. falu háborús életéről, gazdasági, kul-
turális, erkölcsi és vallási fellendüléséről, vagy vissza-
eséséről és ezeknek mértékéről. 

Az esperesi kérdőpontokra adott felelet lehetne ki-
induló pontja ennek a munkasságnak. Ugyanezt meg-
tehetnék a városi papok is a maguk munkaterén. 

Nem ez a munka mentené meg természetesen a ma-
gyarságot és a ref. egyházat, de gyakorlati munkánkhoz 
hasznos elméleti útbaigazítást adhatna. Előkészítő mun-
kának vélném ezt csupán; bevezetésül a végzendő nagy 
szolgálatunkhoz. 

Val amikor régebben a Galilei-kör fiatal tagjai szá-
mára pályadíjat is tűztek ki a, falu helyzetéről írt tanul-
mányok számára. Nem tartanám felesleges dolognak, ha 
leendő papjaink és gyakorló lelkészeink minél behatób-
ban. tudományos módszerrel felfegyverkezve igyekezné-
nek megismerni munkaterüket, amelyen egész életüket 
eltöltik. Hogy a régi eszközökkel, régi keretekben eddig 
végzett munkánk nem lesz elégséges a reánk a jövőben 
' iá ró feladatok megoldására — az kétségtelen. 

A Móricz Zsigmond által eltorzított falusi pap tí-
pusa nem az, akire szüksége van az átalakuló s már 
részben átalakult falusi kálvinista magyarságnak. 

Évtizedes belmissziói küzködés, úttörés, egyszer-
másszor tévedés, botorkál ás, de feltétlenül szent és jó-
akaratú munkálkodás után, igen valószínű, azon az úton 
vagyunk, amelyen a magyar református pszichének leg-
inkább megfelelő eszközökkel és módszerrel leszünk ké-
pesek az evangélium erőit szétárasztani egyesek lelkébe 
és a. beteg magyar társadalom testébe. 

Azt hiszem, tisztázódtak már annyira a nézetek, 
hogy a belmisszió hívei és munkásai az evangelizáláson, 
építésen kívül híveink gazdasági, kulturális érdekeinek 
felkarolására, is elérkezettnek látják az időt, s viszont 
a közgazdasági téren híveikért fáradozók belátják, hogy 
az egyéni életek krisztusi mintára való átalakulása, újjá-
születése nélkül czélt nem érnek; mert igaz az a már köz-
keletűvé vált mondás: nincs az a politikai, hozzá tehet-
jük: közgazdasági vagy bármiféle alchimia, amellyel 
ólom ösztönökből arany erényeket varázsolhatnánk. Nem 
egyházias keresztyén szociológus körökben mindjobban 
belátják a. vallás egyént és társadalmat formáló erejét; 
a ,,szabad gondolkozás" — úgy látszik — keresztül tör 
az előítéletek korlátján. Amilyen fölösleges fényűzésnek 
tartotta a papot, olyan nagy szerepet fog juttatni ő is a 
jövő társadalma nevelésében előbb-utóbb. 

Volna, nekünk már alkalmas, megfelelő keretünk a 
jövő társadalmának nevelésére, evangelizáló, építő és 
szocziális munkánk végzésére: a Kálvin-Szövetség. Tar-
talommal, lélekkel kellene megtölteni nagyobb mérték-
ben, mint eddig. A közelgő nyár egyháztársadalmi 
munka szempontjából és az egyházi lapok szempontjá-
ból is többé-kevésbbé holt, szezon, előkészületül az őszi 
munkához gyümölcsöző megbeszélés. Vita indulhatna 
meg teendőinkről, munkánk elvi alapjairól, akadályai-
ról, módszeréről stb. Micsoda körültekintéssel keresi a 



tőke az elhelyezkedést, hogy készül a távoli jövőre? 
Nekünk, akik szellemi és lelki tőkét képviselünk, nekünk 
hiányoznék ez az előrelátásunk?! Dr. Patay Pál. 

BELFÖLD. 

Pesti bajok. 
I. 

Mikor Maeehiavelli a, De principe alázatos bevezető 
soraiban megokolja, hogy Firenze egyszerű polgára miért, 
mert fejedelmek dolgába avatkozni, azt mondja: a völgy-
ben lévő sok olyat meglát, ami a hegycsúcson állónak 
elkerüli a figyelmét. 

E néhány sor életéhez -— a pesti egyház bajairól — 
szintén az ad jogot, hogy valaki, aki négy évig a völgy-
ben járt, aki a magyar szellemi proletáriátus egyik alsó 
osztályához: a segédlelkészekhez tartozott, talán már 
mentes attól az optikai csalódástól, mit bizonyos dolgok 
és intézmények távoli szemlélete okoz. A kicsiség sok-
szor jogezím a hozzászólásra. Talán azért is tanulságos 
az itt következő néhány szerény megfigyelés, mert a, 
budapesti ref. egyház küzdelmeiben, bajaiban más, ki-
sebb gyülekezetek, mintegy nagyító alatt figyelhetik 
saját életük meglévő vagy eljövendő problémáit. 

A távoli megfigyelés kétes voltáról éppen a pesti 
egyház élete mond legtöbbet. Aki verőfényes tavaszi 
vasárnapon betéved a Kálvin-téri templomba, komoly, 
buzgó, áhítatos, nagy gyülekezet képét viszi el lelkében 
a zsúfolt padok közül. De ha ezt a szép illúziót a- tények 
rnathematikai szigorú nyelvére akarja lefordítani, úgy 
azt találja, hogy az Összes templomokban a hatalmas 
ref. gyülekezet döbbenetesen kis százalékával találkoz-
hatik. Mintha minden száz felnőtt egyháztag hatot vá-
lasztana maga helyett, mert minden száz közül átlag 
hattal van valamelyes fconnexusa az egyháznak, a többi 
kilenczvennégv csak csecsemő korában, a halotti szem-
fedőn át s olykor a menyasszonyi fátyol alól látja az 
egyházát, s az adóintésből eszmél református voltára. 

A gazdag belső élet optikai csalódását az egyház 
különben mostoha gyermekei: az evangéliumi egyesü-
letek okozzák. Vidéki színházakban varázsolnak húsz 
uniformisból hadsereget úgy, hogy ugyanaz a húsz ka-
tona — a kulisszák mögött, kerülve — jő be az ellen-
kező oldalról, mint ahol kiment, egy folytonos menet-
nek tekintélyes látszatát keltvén. Az egyesületek néhány 
száz férfi, nő és ifjú tagja így van ott mindenütt; rep-
rezentál, dolgozik, áldoz; de ez egyesületek nem a. hiva-
talos egyházi munka egyes ágakra szakadásai, hanem 
mellékfolyók, ezek adják az egyháznak a szükséges moz-
gási energiát. 

Hogy a tömegek így kicsúsztak a lelki gondozás 
alól, annak egyik oka a templomok s az erők csekély 
száma. A Józsefváros, egyik hatalmas kerület pl. tem-
plom nélkül s a háború óta istentisztelet nélkül van; 

más paróehiális körök: pl. Zugló s Buda, oly nagy kiter-
jedésnek, hogy külön templomok vagy legalább is evan 
gelizáló termek nélkül egyes részeik elsorvadnak, mint 
a fák túl hosszú, letörött ágai. Maguk a hívek érzik ezt. 
Legújabban ismét a IX. ker. végében támadt egy spon-
tán, sokatígérő mozgalom, mely templomot óhajt épí-
teni, melynek Horváth E. János és Patay Pál dr. a meg-
indítói. De szerte a városban elszoruló szívvel figyelheti 
az ember, hogy a szociáldemokrácia és az immodalitás 
szervezett munkájával szemben ismét úgy áll az egy-
ház, mint az első keresztyének az arénában: fegyver 
nélkül egy hitetlen, gúnyolódó közvélemény nyilvános-
sága előtt. 

De a lelkészek száma is csekély, szemben az óriási 
munkával, szemben több irányú elfoglaltságukkal, sok-
szor díszes, magasabb, de rengeteg elfoglaltsággal járó 
egyházi állásukkal. Mivel pedig sokszor fizikailag lehe-
tetlen minden munkát ellátniok, a hivatalos egyházi 
funkciók majdnem mind (keresztelés, temetés, esketés) 
a segédlelkészekre maradnak. A Kálvin-téren pl. átlag 
évi 1400 keresztelőből 1380, 500 temetésből 480—85, 
300 esküvőből 280 jut két kezdő fiatal emberre, kiknek 
(mint e sorok írójának is) sokszor pár napos lelkészi 
gyakorlat után kell képviselniök egyházukat egy-egy 
a temetésen vagy esküvőn, a legdíszesebb nyilvánosság 
előtt, Emellett komoly lelkészi munkák, mint vakoknál, 
raboknál, betegeknél cura pastoralis vagy igehirdetés, 
áttérőkkel való foglalkozás stb. ötletszerű foglalkozások 
lesznek és esetleg el is tűnnek, ha a rengeteg funkció 
gépies, zsarnok taposó malmában megőrlődnek az idegek 
és munkakedvek. Ügy áll a, lelkészi kar a, végtelen tenni 
valóval szemben, mint, roppant, szántóföldek előtt néhány 
szántóvető; kénytelenek ugaron hagyni a, legnagyobb 
részét, s gyöngén megművelni azt, amit s amennyit meg-
bírnak. 

A legelemibb követelmény itt a lelkészi állások 
sza.porítása, Feltétlen szükség volna egy rendes püspöki 
másodlelkészre, kórházi lelkészre, külön belmisszióval 
foglalkozó segédlelkészekre, azonkívül a vallástanító 
lelkészeknek bizonyos paróehiális jogokkal való felru-
házására, 

n. 
A vallástanító lelkészek . . . A Faust Homuneulu-

sához hasonlók: mesterséges életet élnek; vannak, de 
alig vesznek róluk tudomást. Az egyházmegye nem fo-
gadja be őket, az elemi iskolai tantíók vállukat vere-
getik, a tanárok elnéznek fölöttük. Budapesten évi 2400 
kor. fizetésből, 600 kor. lakbérből tengődnek hosszú se-
gédlelkészkedés után és míg egyik iskolából a másikba 
futnak, elkopik a drága, ezipő, elkopik az egészség, el-
kopik az ambiezió. És a lépésük koppanása a szegé nyes 
utczákon a küzködő városi élet, az úri proletársors fájó 
muzsikája, mit azonban éppen azok nem hallanak meg, 
kiknek a szívébe kellene nyilallni e szomorú zene hang-
jainak. Pedig a városi és államsegélyek mellett a vallás7-



tanítás alig- kerül valamibe az egyháznak. Holott ha 
csak egyszerű üzleti vállalkozásnak tekintenünk az egy-
házat, melynél a deficzit eltüntetése a legfőbb gond, 
akkor is lehetetlenül rossz üzleti érzékre vall a kate-
cheták száraz kenyere. Az ő kezükben van a fiatalság, 
a munkások gyerekei, annyi százezer lehetőség és adó-
alany, — s éhesen és betegen hogyan oltsák a gyermekek 
lelkébe a hitet abban, hogy a keresztyénség minden szo-
ciális nyomorúság megoldója és eltörlője? 

Az állandósított katecheták mellett theologusok és 
tanítók (különösen az utóbbiak) mint óraadók tart ják 
a legtöbb vallásórát, műkedvelők szorgalmával sokszor; 
úgy. hogy akad iskola, melynek egy évben 7—8 vallás-
tanítója van. Eltekintve attól, hogy sokszor a legkisebb 
valláspedagógiai készültség nélküli dilettánsok játsza-
nak a jövendő értékeivel (mintha gyerekekre bíznák a 
szőlőmetszést), a katechezisnek ilyen hivatalos kevésre 
becsülése demoralizáló hatással van tanítókra s tanítot-
takra egyaránt. I t t sürgős, radikális újításokra lenne 
szükség, mert a gyerekek egyre nőnek, szétszélednek 
az iskolákból, eltűnnek a homályban és az egyház hiába 
küldi aztán utánuk az adóbeszedőt. Rossz volt az üzlet, 
mert nem fektetett be semmit; nem is. lesz haszna belőle. 

Az egyedüli megoldás: minél több és jól dotált 
állandó vallástanítói állás szer,vezése. Legalább a közép-
iskolai tanárok fizetési skálája lehetne az okleveles lel-
készek fizetési alapja. Elemi iskolákba pedig tanítói 
oklevéllel biró tanítók lennének alkalmazandók, akik 
kizárólag vallástanítással foglalkoznának. Nagy szerű 
szellemi szelekcziót lehetne alkalmazni: a legjobbakat 
és legkiválóbbakat hozni Pestre, megadni nekik a ke-
nyérgond nélküli élet lehetőségét, eszközöket és időt 
továbbképzésre, komoly tudományos munkára; olyano-
kat állítani a gyermeklelkek mellé, kik a vallásos élet 
tiszta húrjait meg tudják pendíteni ott és nem csupán 
kátéparagrafusok gépies zönge szekrényévé teszik őket. 
Olyan katechetákat hozni, akiknek bizonyos kis lelki-
pásztori körzete lenne s ugyanabban az iskolában lehetne 
tanítója kicsinyeknek és nagyoknak. 

Minderre azonban — mint minden kezdeményezésre 
— ráütik ugyanannak a stereotip válasznak bélyegzőjét: 
nincs pénz reá. 

Csakhogy itt épp olyan circulus vitiosus áll fenn, 
mint a Pest környékén anyásítandó gyülekezeteknél. 
Addig nem történik meg az anyásítás, míg a gyüleke-
zetek is nem hoznak érte nagyobb anyagi áldozatot; 
viszont addig nem fognak áldozni a gyülekezetek, míg 
rendszeres lelkészi munka meg nem győzi őket arról, 
hogy az egyházukért érdemes áldozatot hozni. Azt mond-
ják: addig nem lehet ilyes reformokat végrehajtani, míg 
neki nem lendül az adakozó készség; de addig mindig 
hiánnyal fog küzdeni ez a százezer lelkes egyház, amíg 
egyházias, keresztyén életű tagokat nem tud nevelni, 
amíg fáradt kézzel, lemondóan int minden indítványra: 
,,úgy se lesz belőle semmi." 

Mert jól tudják a pénzemberek, hogy a pénznek is 

van lelke. Rideg, krajczároskodó adminisztráeziók szám-
adataiban csalódhatni legtöbbet. Ahol nagy gondolat, 
eszményi czélokért való befektetés nincsen, onnan meg-
szökik a pénz. Az egyháznak már üzleti szempontból is 
ki kellene lépnie a rideg üzleti számítások kereteiből. 
A keresztyénség szocziális jelentőségét kidomborítva 
példát kellene statuálnia államnak és intézményeknek 
— a. szellemi munka megbecsülésével és értékelésével. 
Mostoha gyermekei; az egyesületek egyre foltozzák té-
pett köntösét, hogy elbirja a készülő viharokat. A Lo-
rántffy a szegényeit gondozza, áttérőit készíti elő, dia-
konisszákat nevel, prédikáltatja az evangéliumot; a Be-
thánia szintén, amellett iratterjesztéssel segíti; a Diák-
szövetség a jövendő gondnokokat, világi tanácsbírákat, 
templomi gyülekezetet s az adózókat neveli; — az I f jú -
sági Egyesület emellett szocziális alkotásokat létesít; — 
de ezek az egyház mellett dolgoznak, érte, de alig észre-
véve és segítve tőle. 

A szocziális érzék hiánya a legkisebb pontokon is 
érezhető, így: az alsóbb alkalmazottak helyzetén. Nyug-
díjjogosultságuk semmi nincsen, betegsegélyzőbe nincse-
nek beíratva, rendesen emelkedő fizetésük nincsen s így 
a legsötétebb külvárosi műhely munkásai biztosítottab-
bak náluk. 

Fut az idő és felnőnek a gyerekek, elszélednek az 
iskolákból, nagy társadalmi mozgalmak tovaragadják 
őket. Fu t az idő és lassan már maradoznak azok is, akik 
hívek voltak eddig az egyházukhoz: a csecsemők és a 
halottak. Most nagy, komoly mozdulásokra lenne szük-
ség. A pesti egyház talán mindegyiknél fontosabb. És 
itt nem vigasztalás, hogy másutt, pl. Debreczenben, a 
nagytemplom is kong vasárnap és hidegebbek a szívek 
és törtetve hódít a katholiczizmus. Budapest mindnyá-
junké, onnan könnyen áradnak szét a hatások; mintá-
nak kellene lennie és áldott erők központjának. Jó lenne, 
ha ez a kérdés nem hullana bele a közöny sötétjébe, 
mint annyi más. Akik szeretik és aggódó szemmel figye-
lik ennek az egyháznak életét, vívódásait, jól tennék, 
ha ébren tartanák ezt a kérdést. Erősebb, súlyosabb 
hanggal szólnának hozzá. 

. . . Mert — aki a völgyben él, talán nagyon sok 
mindent meglát, de a hangját bizony ritkán hallják meg 
azok, akik a csúcson állanak. Muraközy Gyula. 

* 

Közöltük lapunk kiváló, i f jú munkatársának ezt a 
czikkét, amelynek minden sorát bizonyára az ő égő egy-
házszeretete sugalta. A bajok őszinte, leplezetlen feltá-
rása -egyik lényeges, elengedhetlen mozzanata a gyógyu-
lásnak. megsegítésnek. Hisszük, hogy ennek ideje is 
nemsokára elkövetkezik. Szeretnénk, ha többen is hozzá-
szólnának a nagyfontosságú ügyhöz, hiszen nagy egy-
házaink közismert bajai, és különösen a budapestiéi, kö-
zelről érintik az egész egyházat. Mi most csak arra az 
előzetes és általános megjegyzésre szorítkozunk, hogy, 
mint erre már több izben reámutattunk, a budapesti 



egyház számára a háború különösen nehéz viszonyokat 
és szomorú jubileumi esztendőt hozott. Bizony nagy-
szerű lendületre, erőfeszítésre és áldozatkészségre lesz 
szükség, hogy a lelkiekben való deficzit is minél kisebbre 
redukálódjék! 

IRODALOM. 
A „Magyarság" június-július havi száma a nyom-

dai nehézségek miatt csak most jelenhetett meg. Mindén 
egyes ezikke bizonyság amellett, hogy ez a mi kedves 
szépirodalmi lapunk milyen magas nívóra emelkedett 
már eddig is Megyercsy Béla szerkesztő keze alatt. A 
szerkesztői üzenetekben olvassuk, hogy a lap a mostani 
nehézségek daczára is élni és fejlődni akar és ezért szük-
sége van az eddiginél nagyobb mérvű erkölcsi és anyagi 
támogatásra. Ürömmel jelentjük, hogy Csók István festő-
művész, aki a lapnak írja minden díj nélkül érdekes 
emlékiratait, amelyekért máshol bizonyára busás hono-
ráriumban lenne része. 5000, a Református Sajtóegye-
sület 2000, dr. Balogh Jenő volt igazságügyminiszter 
200 és Yégh László méhészeti ref. tanító 1.00 K-t adott 
a lap terjesztésére és fenntartására. A további adomá-
nyok a szerkesztő czímére (VIII., Főherczeg Sándor-u. 
28.) küldendők. 

Jaguárok. (A 24. vadászzászlóalj története a világ-
háborúban.) Fenti czím alatt ez év őszén egy, az összes 
harczterekre kiterjeszkedő, művészi rajzokkal és fest-
ményekkel és sok ezer eredeti fényképfelvétellel díszí-
tett és magyarázott Hadialbum jelenik meg, hirdetvén a 
budapesti vadászok és somogyi vadászok (e két helyről 
vannak a zászlóalj újoncai) rettenetes támadásaiban, szí-
vós védekezéseiben, 40—50 kilométeres meneteléseiben. 
2000 méteres csúcsok támadásaiban a magyar katona 
világhírű katonai erényeit. A Hadialbum szerkesztő-bi-
zottsága. Heftv Richárd tart. főhadnagy vezetésével fő-
leg arra törekedik, hogy' ez a munka, mely a késő utó-
dokat áldozatkészségre és hazaszeretetre tanítja, a ma-
gyarság minden egyes és legelemibb képzettségű tagja 
által is bizonyos részleteiben élvezhető legyen, a művelt 
nagyközönség számára j)edig történeti hűséggel és ki-
váló írók és történészek, katonai írók tollával ecseteli a 
világháború rettenetes küzdelmeit. 

A debreczeni városi nyomdának a tiszántúli ref. 
egyházkerület társtulajdonosa lett. Július 1-től kezdve 
a vállalat neve: Debreczen város és a tiszántúli ref. egy-
házkerület könyvnyomcla-vállalata. Az egyházkerület 
450 ezer K-val járul a vállalkozáshoz. 

Helyreigazítás. Tisztelettel kérem annak közlését, 
hogy az Akadémia által kitűzött Gorove-pálvadíjnál a 
„dicsérettel" nem az Egyházi Lap 25. számában közölt 
„Kulturánk mint Ész és Akarat" czímű munka hono-
ráltatott, hanem a Sapere aude jeligéjű „Kant ethikája 
és annak történeti hatása' czímű pályamű, melynek szer-
zője Petrácz Géza postatakarékpénztári tiszt. A „Kul-
turánk mint Ész és Akarat" elismerésben részesült. 

Hetessy Viktor, ref. lelkész. 

JEGYEZZÜNK 
B E T H L E N - N Y O M D A I 

RÉSZVÉNYEKET. 

EGYHÁZ. 
ER TESITES. A szerkesztők s belső munkatársak 

a nyarí szünidő két hónapját vidéken töltik. A felelős 
szerkesztő tartózkodási helye Dunaszentgyörgy (Tolna 
megye), aki onnan intézi a szerkesztéssel és kiadással 
járó teendőket. Kérjük tehát a lapot érdeklő összes le-
veleket, megkereséseket mostantól kezdve augusztus 
3í-íg oda írányitaní. Ugy erre, mint a súlyos anyagi 
helyzetre való tekintettel lapunk a nyár folyamán két-
hetenként egyszer, lehetőleg í l/2 ívnyi terjedelemben 
jelenik meg. Az előfizetési díjak és hátralékok mielőbbi 
beküldését kérjük. 

Az ág. hitv. ev. egyház egyetemes egyházi és isko-
lai felügyelője, kétszeri szavazás után. báró Solymossy 
Lajos, az arad-békési egyházmegye és a szarvasi főgim-
názium felügyelője, országgyűlési képviselő lett. Az új 
egyetemes felügyelő nagy nevű és buzgalmú elődök 
helyére lép. Sok áldás kísérje nagyjelentőségű szolgá-
latát! Ami a pótválasztás lefolyását illeti: az egyház-
községek és tanintézetek részéről beérkezett és érvényes-
nek nyilvánított szavazat közül a megválasztottra 665 
és Szentiványi Árpádra, a tiszai kerület felügyelőjére 
483 esett. Alaki hibák miatt nem kevesebb, mint 263 
szavazatot nyilvánított a bizottság érvénytelennek. 

Dr. Raffay Sándor püspök. A bányai ág. hitv. ev. 
egyházkerület, a szűkebb körű választáson, a dr. Szebe-
rényi Lajos Zsigmond békéscsabai lelkészre esett 182 
szavazattal szemben, dr. Raffay Sándor budapesti lel-
készt 208 szavazattal püspökéül választotta. Raffay 
Sándor erőinek, munkakészségének teljességében nyerte 
el a ...jó munkára" való elhívást. Az a kiválóan eredme-
nyes szolgálat, amelyet ő mint először egy kisebb gyü-
lekezet lelkésze, majd mint pozsonyi theol. tanár és most, 
mint a legnagyobb ev. egyházközségnek, a budapesti-
nek egyik lelkésze eleitől kezdve teljesített, kezesség 
arra nézve, hogy püspöki szolgálata is gazdag lesz ered-
ményekben és áldásokban. Ö a harmadik azok sorában, 
akik mint pesti lelkészek püspökséget nyertek. Az első 
volt Székács József, az akkor még kicsiny pesti magyar 
ev. gyülekezetnek nagynevű lelkésze. Kívánjuk, hogy 
nyerjen az ő szolgálatának idejében is továbbra olyan 
gondos ápolást a két egyház közötti testvéries, jó vi-
szony. mint aminőben ez a nagy elődök. Török és Szé-
kács idejében részesült. Ennek a testvéries viszonynak 
egyik szülötte volt ezelőtt 72 esztendővel a mi lapunk 
is. Raffay püspök éveken át speciál kollégiumokat tar-
tott az új-szövetségi tudományok köréből akadémiánkon; 
oszlopos tagja elejétől kezdve a M. P. I. T.-nak, szóval 
eddigi munkája is biztosíthat arról, hogy hűséges őri-
zője lesz a nagy hagyományoknak. Áldás és siker ki-
sérje munkáját a nagy és felelősségteljes szolgálatban 
egyházának, a mi közös nagy ügyünk, hazánk javára, 
Isten dicsőségére! 

A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület a Be-
niczky Lajos elhunytával megüresíilt kerületi felügyelői 
tisztségre, Ivánka Istvánnal szemben. Sándori Kéler 
Zoltánt választotta meg. Benne az egyházkerület buzgó, 
kipróbált munkaerejű és kedvű világi vezért nyert, 

A felsőszabolcsi ref. egyházmegyében a Vas Mi-
hály lemondása folytán megüresedett esperesi állásra 
ifj . Görömbei Péter mándoki lelkész választatott meg, 
csaknem egyhangúlag. Világi tanácsbíróvá pedig dr. Pis-
kóty Ferencz késmárki kir. jbíró választatott. 46 szava-
zatból 33 szavazattal. 

Uj világi aljegyző. A barsi ref. egyházmegyében, 
dr. Moesy Aba 13 szavazata ellenében, ifj . dr. Konkoly 



Thege Sándort választották meg 16 szavazattal világi 
aljegyzőnek. 

A hegyaljai ev. egyházmegye esperesévé Mohr Bé-
lát, a kassai I. egyházközség lelkészét választotta. 

Lelkész választás. A teszéri (Hont m.) ev. gyüleke-
zet Fenyves János jelenleg tábori lelkészt választotta 
meg lelkészéül. 

Egyházmegyei közgyűlés. A dunántúli egyházke-
rületben levő őrségi ref. egyházmegye Szombathelyen 
tartotta gyűlését. Az egyházmegye 12 egyházában — 
mondja az esperesi jelentés — 30 ezer kor. volt az ön-
kéntes adományok összege a mult évben. Minden egy-
házban béke és egyetértés van. ami ritka dolog manap-
ság, az adósegély jubiláris esztendejében. Szóba került 
a tanítóknak a rekvirálási munkákra való felhasználá-
sának ügye. A közigazgatási hatóság kérdést intézett 
az espereshez, hozzájárul-e ahhoz, hogy a tanítók e téren 
felhasználtassanak? Az esperes tagadólag válaszolt. Erre 
az alispán megtorlást helyezett kilátásba. Felkérik a 
kerületet, hasson oda, hogy a tanítók csak végső szük-
ség esetén rekviráljanak, és megtiltotta a tanítóknak, 
hogy mint a Haditermény megbízottai vegyenek részt 
a rekvirálásban. A közgyűlés elhatározta, hogy alapító 
tagként belép a Ref. Sajtóegyesületbe és jegyez a Beth-
len-nyomda részvényeiből. Minden egyházmegyének és 
•községnek is követnie kellene a jó példát. 

Lelkészbeiktatás. F. h. 21-én lesz Öry Lajos volt 
dunabogdányi lelkésznek a Nagy Ferencz esperes távo-
zásával megüresült veresegyházi lelkészi állásba való 
beiktatása. 

A tolnai ref. egyházmegye augusztus 21-én tartja 
Szekszárdon évi rendes közgyűlését. 

Nyugalomba vonulás. Kálmán Dezső kölesdi ref. 
lelkész, több. mint 40 évi szolgálat után a jövő év elején 
nyugalomba vonul. 

A budapesti ref. egyház zárószámadása 1917-ről. 
Most vettük kézhezx a budapesti ref. egyház mult évi 
zárószámadását és néhány fontosabb adatot közlünk be-
lőle. A bevételi tételek között egvliázi adóból és közalapi 
járulékból befolyt 88.810 (84.000), perselypénzből 
11.550 (9000). A zárjel közötti számok az előirányzott 
összeget jelzik. A Szilágyi Dezső-téri ház bérletéből 
28.276. Segélyekben a fővárostól: egyházi czélokra 
30.000, háborús segély 16.800 (lelkészek részére), hit-
oktatási segély 55.000 K. Az összes bevétel volt 539.550 
K; 41.583 K-val több az előirányzatnál. A kiadások 
sorában a személyiek 138.607 K-t tettek ki, a lelkészeké 
és segédlelkészeké, pótlékokkal együtt 49.105. a hitok-
tatóké 88.201 korona (hadipótlék 4000 korona); a lelké-
szek hadipótléka (lásd fentebb) ebben az évben ada-
tott ki. Nagyon sokba, 10.000 koronán felüli összegbe 
kerül az egyházi adó közvetlen beszedése. A Kálvin-
téri ház lebontása folytán 2 lelkészlakás és a hivatali 
helyiségek bérlete czímén 10.712 korona volt a kiadás. 
Az egyházi közalap járuléka 6481 korona; adományok 
és segélyek: 5358 K. A bevétel és kiadási tételek között 
látjuk az egyház fontos intézményeit, a gimnáziumi in-
ternátust (bev. és kiadás 81.033), a Baár-Madas intéze-
tet, amelynek az egyház egyik társfenntartója (bev. és 
kiadás 34.570) és a fasori tanonczotthont (bev. és kiadás 
76.425). Örömmel jelezzük, hogy az egyháznak egy fil-
lérnyi defi/ezitje sem volt a mult évben és így a jövőben 
az egyre fokozódó igények méltányos kielégítést nyer-
hetnek. 

A neveltetési segélyeket a beérkezett nyugták 
alapján az egyházkerületi pénztár az esperesi hivatalok-
hoz utalványoztatja egy összegben a Magyar Földhitel-

intézet utján. A nyugták egy része késedelmesen ér-
kezett. 

ünnepély Gödöllőn. Június hó 16-án, ifj . dr. Szabó 
Aladár lelkész beiktatásának évfordulóján, a gödöllői 
református templomban ünnepély volt. melyen a Bethá-
nia-egyesület énekkara több izben énekelt, Halmi János 
s. lelkész szavalt, Takaró Gréza budapesti lelkész pedig 
bibliamagyarázatot tartott, e textus alapján: „Az aratni 
való sok. a munkás kevés." 120 K perselypénz folyt be, 
mely részben a Bethánia-egyesület támogatására, rész-
ben az egyház adósságainak törlesztésére fordíttatott. 

Uj ref. egyházközség. A beszterezebányán lévő re-
formátus hívek, kik eddig a zólyomi egyházhoz tartoz-
tak, f. hó 5-én a barsi ref. egyházmegye esperesének 
egyházlátogatása alkalmával tartott gyűlésen megalakí-
tották a beszterczebányai református egyházközséget, s 
így az eddigi fiókegyház önállóan szervezkedett. Főgond-
nokká dr. Darányi Kálmán főispánt, ügyvezető gond-
nokká Béky Ferenczet választották meg. 

Kitüntetés. A király Bakay Péter zólyomi esperes-
nek, az egyházi és a közgazdasági téren szerzett érdemei 
elisméréséül, a harmadosztályú vaskoronarendet adomá-
nyozta. 

Egy újabb mementó. Bizonyára mindnyájan nagy 
lelki gyönyörűséggel olvastuk a mult héten a tudósítá-
sokat a szegény budapesti gyermekeknek a tengerpart 
melletti üdülőhelyekre való vonulásáról, amely nagy-
szerű, humánus mozgalom királyunk nevéhez fűződik. 
Több, mint 20 ezer gyermek utazott a tengerpartra, ahol 
soha nem remélt boldogság, öröm várt reájuk. De nem 
állhatjuk'meg, hogy ezzel kapcsolatban reá ne mutas-
sunk egy körülményre, amely olvasóink nagy részének 
figyelmét sem kerülte el. A kormánybiztos, aki ezt a 
nagyszabású akcziót vezeti, több kiváló egyén, jótékony 
intézmény és szervezet közreműködését kérte, többek 
között a keresztény szocziálisták gyermekvédő, a szo-
cziálista munkások gyermekbarát egyesületét és a zsidók 
hasonczélú szervezetét. Csak minket nem keresett meg 
senki. Kihez, mihez is adresszálták volna a közreműkö-
désre való felhívást?! Mi az ilyen dolgokat másokra bíz-
zuk. A mi munkásaink és ezek gyermekei hol és miben 
látják az anyaszentegyház gondviselő szeretetét?! 

A torzsai árva- és szeretetháznak nemes pártfogója: 
gróf Festetieh Gryuláné, segítségként 30 koronát küldött 
az intézet czéljaira. Legyen Isten áldása a könyörületes 
szívű adakozón és találjon példája, buzgó követésre! 
Heinz Lajos, ev. lelkész. 

A fiumei presbiterek eskütétele. Az ág. hitv. ev. 
és ref. imaházban júl. 8-án délelőtt tették le az esküt 
dr. Török István min. oszt. tan., főkapitány, Kassay 
Endre rendőrségi tisztviselő és Ivoszta József pénzügyi 
szemlész, az újonnan megválasztott presbiterek. Az is-
tentiszteleten, melyen az ünnepi beszédet Ambrus 
György lelkész mondotta, megjelentek Jekelfalussy Zol-
tán kormányzó díszgondnok vezetésével a presbiterek, 
akikhez behívattak dr. Polner Zoltán rendőrfogalmazó 
és Yajnay Lajos műszaki tisztviselő, eddigi pótpresbi-
terek is. 

A tolnanémedii ref. egyház hívei alig pár hét alatt 
1700 koronát adakoztak építkezésre. Nagyobb adomá-
nyokkal járultak ehhez: Haypál István, Elek János, Ba-
konyi János és K. Szabó Istvánné. 

Adományok. A szegedi ref. egyház kántortanítója, 
Dávid Mihály, hősi halált halt. Szülői alapítványt tettek 
emlékére. Ennek egyik 10 K-s jutalmát Marosán Mária 
elemi iskolai tanuló nyerte, aki az összeget a vakok bib-
liájára adományozta. Ugyanerre a czélra a pécsi ref. kon-



firmáit növendékek 92 és Főző Jolánka Pécsről 1 K-t 
küldöttek. 

Aranykönyv. A vukovári ref. szeretetház vezetőjé-
hez Deutsch Sarolta ottani úrnő, a következő sorok kísé-
retében 500 K-t küldött: „Lelkész Ür, az Önök munkáját 
mindig tisztelettel szemléltem, engedjék meg. hogy erről 
a mellékelt csekélységgel bizonyságot is teg vek." — Ér-
dekes, hogy az adakozó magyarul nem is beszélő izr. 
vallású úrnő; és mostanában nem szokás Horvátország-
ban magyar barátsággal dicsekedni! Annál nagyobb 
értéke van az adománynak szemünkben, s annál többet 
ér az elismerés, mert nem várt helyről jött. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akad. főiskolai internátu-
sába már most lehet jelentkezni a jövő iskolai évre való 
felvételre. A jelentkezés határideje aug. 1. Felvétetést 
nyernek a theologusokon kívül más főiskolák protestáns, 
elsősorban református hallgatói. Az ellátási díj, mosáson 
kívül, tíz ihónapra, dunamelléki lelkészek, tanárok, taní-
tók theologus fiai részére 500, más theologusok részére 
600, dunamelléki lelkészek, tanárok, tanítók nem theolo-
gus fiai részére 2000, más főiskolai hallgatók részére 
négyes szobákban 2200, kettes szobákban 2500 koroná-
ban van egyelőre megállapítva. Tekintettel azonban a 
folyton emelkedő drágaságra, az elöljáróság valószínű-
leg kénytelen lesz a tavaszi közgyűlés által megállapí-
tott. díjakat revizió alá venni és a viszonyokhoz képest fel-
emelni. Felvétel iránt Hamar István felügyelő tanárhoz 
(IX., Ráday-u. 28.) kell fordulni. Tekintettel a fővárosi 
súlyos lakásviszonyokra, ajánlatos a mielőbb való jelent-
kezés. — A nyári hónapokban az internátus nyitva áll 
a frontról tanulmányaik folytathatása végett visszabo-
csátott prot. vallású katona főiskolai hallgatók számára, 
akik azonban csak szállást kaphatnak. Felvétel iránt 
szintén a felügyelő tanárhoz kell fordulni. 

Tájékoztató a kecskeméti reform, tanítónőképző in-
tézetről. A kecskeméti reform, egyház és a dunamelléki 
reform, egyházkerület által közösen fenntartott tanítónő-
képzőnek 1918. szeptemberében megnyílik Kecskeméten 
az első osztálya. Ehhez képest növendékek csupán §iz 
első osztályba vétetnek fel. Felvételért folyamodhatnak 
oly ép testű és ép érzékű, egészséges növendékek, akik 
a tanítónői pályára alkalmasak, 14. életévüket már be-
töltötték, de 18 évesnél június hóban még nem voltak 
idősebbek és akik a polgári, a felsőbb leányiskola, vagy 
leánygimnázium negyedik osztályát sikerrel végezték. 
Sajátkezűleg írt folyamodványok a kecskeméti reform, 
tanítónőképző igazgatótanácsához czímzetten a kecske-
méti reform, egyház lelkészi hivatalához küldendők. E 
folyamodványhoz csatolandók: 1. születési anyakönyvi 
kivonat; 2. a fennebb említett iskolák 4-ik osztályának 
sikeres elvégzéséről tanúskodó bizonyítvány; 3. újraol-
tási igazolvány; 4. újkeletű orvosi bizonyítvány arról, 
hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas; 5. hatósági 
igazolvány a családfő polgári állásáról, a. folyamodó lak-
helyéről s magyar honosságáról; 6. azok részéről, a.kik 
az elmúlt iskolai évben nyilvános iskolába nem jártak, 
újkeletű erkölcsi bizonyítvány; 7. kötelező nyilatkozat 
a szülők részéről, hogy az előírt díjakat esedékességük 
idején pontosan befizetik. A folyamodvány 1 koronás 
bélyeggel, a csatolmányok 30 filléres bélyeggel látandók 
el. Tandíj czímén a reformátusok 150 koronát, más val-
lásúak 200 koronát fizetnek, továbbá zongorahasználati 

díj fejében 10 K. slöjdanyagért 4 K, nyugdíjilleték czí-
mén 12 koronát. A pótilletékek a beíratáskor egy összeg-
ben fizetendők le; a tandíj fele része szeptemberben, má-
sik fele része február elején esedékes. A tanítónőképző-
vel kapcsolatosan internátus is létesül, melyben az évi 
ellátás díja reformátusoknak 1640 korona, más vallá-
súaknak 1840 korona. Részletes tájékoztatóért fordulja-
nak az érdeklődők a kecskeméti reform, lelkészi hiva-
talhoz. 

A pápai főiskola igazgatótanácsa Kiss József espe-
res és Szabó György e. m. gondnok elnöklésével tartott 
ülésében elsősorban is részvétének adott kifejezést a ki-
váló tanár, Borsos István elhunyta és a főiskola világi 
lőgondnoka, dr. Beöthy Zsolt fiának, Józsefnek hősi ha-
lála felett. A nőnevelő intézet ellátási költségeit 1600, 
2000. 2400 K-ban, a köztartás díját 1000 K-ban állapí-
totta meg; az eddigi 60 K tandíjat kétszeresére emelte. 
Végleges határozatot a közgyűlés hoz. 

Tantervfüzet. A legjobb tananyag-beosztási nyom-
tatvány. Rendelhető postautalványon példányonként 1 K 
10 f. Osztályok jelzendők, pl. így: I—II. vagy III—IV. 
vagy I—VI. osztályra. Ruzsinszky László tanító. Vácz-
hartyán. 

EGYESÜLET. 
A tatai ref. egyházmegye lelkészértekezlete július 

9-én tartotta ülését Tatán, melyen az egyházmegye lel-
készei csaknem teljes számmal jelen voltak. Barsi Sán-
dor elnöki megnyitója után Vörös János tartott értékes 
fölolvasást a Zoványi-ügyről. A lelkiismereti és tan-
szabadság erkölcsi határának szép megállapítása után 
erős elítélő szavakkal bélyegezte meg Zoványi legutóbbi 
szereplését. Utána a vendégként jelenlévő dr. Kováts 
István, a Ref. Sajtóegyesület igazgatója, az erőteljes 
ref. sajtó újból való megteremtésének fontosságáról tar-
tott előadást. Lelkes szavainak hatása alatt a lelkész-
értekezlet kimnodotta, hogy alapítótagként belép a Sajtó-
egyesületbe, erre az egyházmegyét, a kebelbeli lelkésze-
kee és gyülekezeteket is fölhívja. A jelenlévők nyomban 
összeadtak 112 K-t a lelkészértekezlet alapító tagsági-
díjára, ezenkívül 9 lelkész és az egyházmegyei gondnok 
mindjárt be,is léptek alapítótagokul. A lelkészértekezlet 
ötvenéves fönnállása emlékére ez év november havában 
rendezendő ünnepség részleteinek megbeszélése után 
Besse Lajos tartott még nagy figyelemmel hallgatott föl-
olvasást lelkészválasztási törvényünkről, melyet hosszabb 
eszmecsere követett. 

A Kék-kereszt Egyesületek Szövetsége július 14— 
16-ig Mezőtúron, a ref. főgimnázium dísztermében kon-
ferencziát rendezett. Ennek keretében tartotta a háború 
kezdete óta elmaradt közgyűlését is. A konferencziára 
az ország különböző részeiből eljöttek az evangéliumi 
alapokon nyugvó mértékletességi mozgalom vezetői. A 
konferenczia 14-én, vasárnap d. e. istentisztelettel kez-
dődött. A nagytemplomban dr. Kováts István theol. ta-
nár, az újvárosi templomban pedig Mdkay Lajos diako-
nisszaképző-intézeti lelkész prédikált. Aznap d. u. kez-
dődött a közgyűlés, melynek főbb tárgyai a Szövetség 
új alapszabályainak megállapítása és az új központi bi-
zottság megválasztása volt. Vasárnap este nyilvános gyű-
lés volt, melyen dr. Tompa Arthur elnök a Kék-kereszt 
mozgalom hódításait ismertette. A konferenczia máso-
dik és harmadik napja reggeli áhítattal kezdődött Ján. 
15 : 7. és 13. alapján, majd a kolossérbeliekhez írt levél 



3. része alapján a mértékletességi mozgalom híveinek 
múltját és az iszákosok megmentésére irányuló munká-
ját tárgyalták. A d. u.-i gyűléseken a mértékletességi 
mozgalomnak'az evangéliumi egyházakhoz, a többi evan-
géliumi munkához és a többi mértékletességi mozgalom-
hoz való viszonyát beszélték meg. Az esti gyűléseken 
az alkoholizmus káros következményeit mutatták be ve-
tített képek keretében az érdeklődő közönségnek. A kon-
ferenezia kereében alakult meg az Absztinens Protestáns 
Lelkészek Egyesülete is, amelyről lapunk vezetőhelyén 
emlékezünk meg. 

Hírek az egyesületek köréből. A Lorántffy Zsu 
zsánna-egyesület missziói lelkésze jövő szeptembertől 
kezdve Szabó Imre Kálvin-téri s. lelkész, a Bethánia-
Egy esti let utazó titkára Konrád György lupényi lelkész 
lesz. Ez utóbbinak lakóhelye Református Kovácsházán 
lesz, ahol egy buzgó úrinő, özv. Molnár Albcrlné szép 
házat, kertet és természetben való egyéb adományt ajánlt 
fel részére. 

A Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. új ki-
bocsátású (III. sorozatú) részvényeire f. é. július hó 
18-ig következő jegyzések érkeztek be: Kontra János 
r. 1. Csúza 3, Reform, egyház Csúza 2, Kerek Ferencz 
Kisújszállás 2, Simon Dezső Kisújszállás 1. Nagykun-
sági takarékpénztár Kisújszállás 2. Kiss Endre Kisúj-
szállás I, Muzsnay Ferencz Kerelősárpatak 2. Magyar 
Kázmér Budapest 2, Magyar Kázmérné 3, Gömöri ref. 
egyházimegye 1, Z. Kéri Kálmán és felesége Bpest 1. 
Tóth (í. István Kézdi vásárhely 1, Csiszár Pál u. ott 2, 
Nagy István és neje u. ott 2, Tóth Lajos u. ott 2, Tóilt 
Ede u. ott 1, Reform, egyház Nagyrákos 1. Aracs Gyula 
r. 1. Drávacsehi I. Hallgató János r. I. Felsőméra 1. Hall-
gató Jánosné 1, Halasi András Tass 1, Halasi István ür-
es Szőke István né Tass l, Nagybányai Ref. Egyház 7, 
Ternyei Elek Budapest 1, Hörömpő Dezső Bpest 5. Tóth 
Dezső Bpest 2, Luk a László Bpest 10, Tőkés József Mál-
nás 1, Református Polgári Iskola Szentendré 1, Dókus 
Ernő Legenye 5. Makay Lajos r. 1. Debreczen 3. özv. 
Keiner Károlyné Bpest 4, Óbudai ref. egyház 1. Tóth 
Bálint ref. 1. Szeremíe 1, Ref. Egyház Szeremle I, Jávor 
János r. táb. I. 1, összesen 75 drb; régebbi túljegyzések-
ből átutaltatott 68, tehát a III . sorozatú részvényekre 
júl. 18-ig jegyezve van 143 drb. Bizalommal várjuk a 
további részvényjegyzéseket. 

GYÁSZROVAT. 
Lévay József 93 éves korában Miskolezon elhunyt. 

1825-ben, a nagy nemzeti ébredés esztendejében szüle-
tett Sajószentpéteren, egyszerű, bibliás. zsoltáros. refor-
mátus földmíves szülőktől. Nagy idők tanúja, utolsó 
nagy dalnoka, halhatatlanok méltó kortársa és barát,ia 
volt, aki maga is fényes betűkkel irta be nevét szép, 
áldásos életével, ennek műveivel a magyar költészet leg 
fényesebb lapjaira. Mint Arany és Tompa, úgy ő is ízig-
vérig kálvinista költő volt. A nagy kortársak emlékének 
szentelt esztendőben történt a benne élő égi tűznek utolsó, 
ragyogó felobbanása. Mindhalálig hű fia volt egyházá-
nak. Tanáesbírá.ja volt a tiszáninneni egyházkerületnek. 
Sajószentpéteren a rég porladó szülők mellé helyezték 
nyugalomra. A temetési szertartást Miskolezon a lakó-
háznál és a megyeházán dr. Tüdős István püspök vé-
gezte. Legyen áldott emlékezete! 

Id. Szikszay Gusztáv ny. tanár f. hó 10-én, életének 
80-ik évében Erzsébetfia Iván elhunyt. A megboldogult 
42 évig volt a kunszentmiklósi ref. gimnáziumnak kiváló 

tanára, huzamos ideig igazgatója, nagyemlékű püspö-
künknek hűséges, odaadó munkatársa. Halálát 4 gyei 
meke, köztük dr. Szikszay Sándor kir. táblai bíró, a 
szentendrei ref. egyház főgondnoka és széleskörű rokon-
ság gyászolja.. Kunszentnnikioson temették el nagy rész-
vét mellptt. 

Mély részvéttel közöljük a, következő gyászjelen-
tést: Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva 
jelentjük, hogy Marinka Ilon diakonissza-testvér kínos, 
de megadással viselt szenvedés után f. hó 7-én délelőtt 
8 órakor, életének 38-ik évében meghalt. Öt éven keresz-
tül szolgálta, mint boldog diakonissza Megváltó Jézusát, 
rendületlen szeretettel, lelkesedéssel. Rövid idő; de annál 
gazdagabb odaadó munkában, áldott tapasztalatokban, 
igazi és tiszta örömökben. Sok szegény szenvedő beteg, 
elhagyott özvegy és árva őszinte hálája, ragaszkodó sze-
retete és az a békesség, amellyel szenvedését viselte, bi-
zonyság mellette, hogy hű volt mindhalálig.*Nagvon fáj, 
hogy elhívta tőlünk Isten, de nekünk mélységes vígasz-
talásunk van egyfelől abban a bizonyosságban, hogy 
Magához — haza hívta, másfelől abban a reményben, 
hogy helye, mely ma betölthetlennek látszik, nem marad 
üresen s az egy Ilon testvér helyett küld sok hű lelket 
az Ü-r, aki sebet kötöz, beteget gyógyít, világít, vigasz-
tal. lelkeket vezet Istenhez. Özv. Marinka Kálmánné. 
édesanyja. Marinka Jenő, fivére. A Filadelfia Diako-
nissza-Egylet választmánya. A Diakonissza-Szövetség 
vezetősége és tagjai. 

Pályázati hirdetmények. 
Pályázatot hirdetek a halálozás folytán megüresült 

tolnaváraljiai ref. egyház lelkészi állására. 
A javadalom az 1896-iki hivatalos becslés szerint 

1398 K. Ehhez járul a törvényes állami fizetéskiegé-
szítés. 

Az állást azonnal el kell foglalni. 
A pályázatok az E. T.-ben megállapított, felszere-

léssel augusztus hó 10-ig a tolnai ref. egyházmegye espe-
resi hivatalához, Duna szentgyörgy. Tolna m. adandók be. 

Petri Elek, püspök. 

A sárospataki ref. főiskola elöljárósága pályázatot 
hirdet a főgimnáziumban megüresedett vallástanán 
székre, melynek javadalma 2400 korona tanári fizetés, 
200—200 korona ötödéves korpótlék ötizben, s az V-ik 
lakásbérosztálynak megfelelő lakáspénz, továbbá az ál-
lamtól kapható mindenféle kiegészítés, háborús pótlék, 
családi pótlék s más időszaki segélyek. 

Kötelezettsége: a főgimnáziumban és az állami ta-
nítóképző intézetben a vallástan tanítása, az egyházi tör-
vényben megállapított óraszámban: ha ezen felül kell 
tanítani, ezért külön díjban részesül. Köteles továbbá a 
ref. ifjúsági istentiszteletek vezetésében közreműködni, 
a növendékeket konfirmáczióra előkészíteni s a Rákóczi 
György-egyesületet vezetni. 

Az állást 1918. szeptember elsején köteles elfoglalni. 
Akik az állást elnyerni óhajtják, képzettségükről tanús-
kodó okmányaikat (érettségi bizonyítvány, lelkészi ok-
levél. vallástanári vagy középiskolai tanári oklevél; szü-
letési. házassági, eddigi szolgálataikról szóló bizonyít-
ványok, s rövid életrajz stb.), valamint folyamodványai-
kat a nagytiszt, és lek. Igazgató-Tanácshoz ezímezve a 
főgimnáziumi igazgatóhoz 1918. év augusztus hó 20-áig 
adják be. 

A főiskola elöljárósága fenntartja magának a jogot, 
hogy az állást helyettes tanárral tölthesse be, amely eset-



ben a javadalom: évi 2000 korona,, az államtól nyerhető 
segélyek, pótlékok, s esetleg a főiskolai tápintézeti étke-
zések, körüli felügyeletért a szorgalomszakaszok ide.ie 
alatt ingyen koszt, továbbá lakás (bútor és ágynemű nél-
kül) és fűtés-világítás (kiszolgálás nélkül). 

Sárospatak, 1918. június hó 1. 
Ellend József, főgimn. ig. 

A sárospataki ref. főiskola elöljárósága, pályázatot 
hirdet az 1918/9-ik évre a főgimnáziumban hadbavonulás 
folytán szükségessé vált latin-magyar vagy latin-német 
szaktárgyú helyettes-tanári állásra, melyre pályázhatnak 
oly egyének, akiknek szaktárgyaikból szak-, vagy leg-
alább alapvizsgájuk van. 

A 'megválasztott tanár kötelessége szaktárgyait, 
vagy az ezzel rokon tárgyakat heti 20 órán tanítani; ha 
ezen felül is tanít, megfelelő díjazásban részesül. 

Javadalma évi 2000 korona a főiskola pénztárából, 
s az államtól nyerhető pótlékok és segélyek. Ha a tájt-
intézeti felügyelő oldalán az ifjúság étkezésénél is fel-
ügyeletet vállal, ezért a főiskola épületében ingyen la-
kást (bútor és ágynemű nélkül), fűtést, világítást kap 
(kiszolgálás nélkül); a szorgalomszak ok idején pedig in-
gyenes étkezést a tápintézetben. 

A pályázni óhajtók okmányaikat (születési, érett-
ségi, egyetemi tanulmányaikról és vizsgáikról szóló bizo-
nyítványok, esetleges szolgálati bizonyítványok, s rövid 
életrajz) folyamodványukkal a nagy tiszt, és tok. Igaz-
gató-Tanácshoz czímezve, a főgimnáziumi igazgatóhoz 
1918. évi augusztus hó 20-ig adják be. 

A megválasztott állását köteles 1918. szeptember 
elsején elfoglalni. 

Sárospatak, 1918. június hó 1 
Ellend József, főgimn. ig. 

A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziumá-
nál az 1918—19. tanévben betöltendő lesz egy rendes 
tanári állás s négy helyettes tanári állás. 

A rendes tanári állásra classiea-philologia szakcso-
portú tanárok, illetőleg tanárjelöltek pályázhatnak. En-
nek az állásnak a javadalma: a) Törzsfizetés 2100 korona, 
melyet az állam megfelelően kiegészít; b) lakáspénz 
a fizetési osztálynak megfelelően 700, 910, 1120, 1400 
korona; c) korpótlék, melynek számításánál a más inté-
zetnél r. tanári minőségben töltött szolgálati évek telje-
sen tekintetbe jönnek, öt évenként 200 korona ötször; 
d) családi pótlék és háborús segély, mint az államnál. 

Az állásra megválasztott r. tanáir jogos és kötelezett 
tagja az orsz. tanári nyugdíjintézetnek. 

A helyettes tanári állások közül kettőre magyar-
latin, kettőre pedig mennyiségtan-természettan szakcso-
porté tanárok és tanárjelöltek pályázhatnak. 

Az állások évi javadalmazása 2000 korona, a szo-
kásos háborús segély s esetleg ingyen étkezés a főiskolai 
köztartáson, 

A kötelező heti órák száma mindenik állásnál 20. 
Azok a református, illetőleg ág. hi'tv. ev. vallású tanárok 
és tanárjelöltek, akik az állások valamelyikét el akarják 
nyerni, kellően (születési, érettségi, hadkötelezettségi, 
orvosi bizonyítvánnyal s képesítettségüket igazoló ok-
irattal) fölszerelt s a r. tanári állásnál az egyházkerületi 
közgyűlésihez, a h. tanári állásoknál pedig a főisík. igaz-

. gató-tanácshoz czímzett folyamodásukat 1918. augusztus 
10-ig küldjék be a ref. főgimnázium igazgatóságához 
Pápára. 

Pápa, 1918. évi július hó 4-én. 
Németh István, Gróf Tisza István, 

ref. püspök. egyházker. főgondnok. 

A békési ref. főgimnázium fenntartó testülete pá-
lyázatot hirdet az intézetnél megüresedett tanári állásra, 
amelyre a magyar-német, latin-német vagy magyar-latm 
tárgycsoportra képesített tanárok pályázhatnak. 

Ha a tanszék rendes tanárral töltetik be, fizetése 
2400 K törzsfizetés, öt évenkint öt izben 200—200 K 
korpótlék, az egyházi törvényeknek megfelelő lakáspénz 
a főgimn, pénztárából, az 1917. évi 192.000 sz. a. k, val-
lás- és közokt, min. rendeletben körülírt állami fizetés-
kiegészítés, továbbá az 1917. évi XV. t,-ezikkel megálla-
pított háborús segély, amely utóbbi összegek az állam-
pénztárból kerülnek kifizetésre. A megválasztott rendes 
tanár véglegesítése egy eáztendei sikeres működés után 
következik be. 

Ha a tanszék helyettes tanárral töltetik be. fizetése 
az 1918—1919. tanévre 2400 K tiszteletdíj és 600 K 
lakáspénz az iskola pénztárából. 

Az életkort, a vallást, a képesítést, az eddigi eset-
leges szolgálatokat, az egészségi, a családi álapotot és a 
katonai szolgálati viszonyt igazoló okmányokkal felsze-
relt pályázatok f. évi aug. hó 7-ik napjáig küldendők a 
békési ref. főgimnázium igazgatóságához. 

Ha a (megválasztott tanár a gyorsírás tanítására ké-
pes és erre megbízást nyer, a szokásos tiszteletdíjban 
részesül. 

A tanszék betöltése a fenntartó testület jogkörébe 
tartozik. A megválasztott tanár az állást 1918. szept, 
1-én elfoglalni köteles. 

Kelt Békésen, 1918. július hó 6-ik napján. 
Dr. Márk Ferencz s. k., 

az 'gazgató-tanács elnöke. 

Kelelős szerkesztő : B. Pap István. 

K í t u d n a a ján lan i ref . le lkészi c s a l á d o k h o z B u d a p e s t e n 
és környékén egv kis háromnegyedéves gyermek, illetve 2 és 1 
éves kis gyermekek mellé egy komoly, vallásos lelkületű, gyer-
meket szerető egyszerű leányt, aki a kis gyermek, illetve gyer-
mekek teljes gondozását (az egy gyermekes családnál a gyer-
mek után való mosással együtt) lelkiismeretesen magára vál-
lalná Az illetők megfelelő fizetés és ellátás mellett szeretetteljes 
keresztyén és családias bánásmódban részesülnek. A főfeltétel, 
a munkában való arravalóságon kívül a komoly vallásos, mun-
kás, kötelességtudó református jellem. Megtelelő jelentkezők 
hosszű évekre szeretetteljes otthont találhatnak. Leveleket a 
szerkesztőség (IX., Ráday-u. 28.) továbbít. 

W 

az egyetlen kitűnő, kávé, mák, fűszer , dió 

éS cukor ^ g y o r s m o r z s o l ó 
Az „ U n i c a " jegyű morzsoló beömlési és kifolyási tölcsérrel 
egy darabból van Öntve és elmés szerkezeténél fogva gyor-

san adja ki magából a legfinomabb anyagot. 

Király Alajos utóda KIRÁLY SÁNDOR 
B U D A P E S T , VI . , Felsőerdősor 6. 

Újdonság! Ú j d o n s á g ! 

Harangszó után. 
A futkározó hamis atyafiak" támadása ellen az írásból merí-
tett, beszélgetések alakjában készült hitvédelmi munka, melyet 
a szakkritika tömeges terjesztésre is igen alkalmasnak talált. 
Kapható a szerzőnél : Mészáros János református lelkésznél 
Laskón (Baranya megye). Ara 4 korona 80 fillér. — Portóra 

20 fillér küldendő. 

Lépjünk be mindannyian 
a R e f o r m á t u s Saj tóegyesüle tbe i 



Ellenség a front mögött 
Épitő erejű erkölcsi olvasmány katonák számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Ára 30 f i l l . Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség t i tkárságánál ( I X , Ráday-u. 28.; 

CSUHA ANPRÁS Z%m 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-UTCA 43. SZ. I„ 4. 
3után\jos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

LEGÚJABB N É M E T I R O D A L O M . 
Arnold Eberh.: Innenland. Ein Wegweiser in die Seele der 

Bibel. M. 3.— 
Bauer Adolf: Vom Judentum zum Christentuiu. M. 1.25 
Bauer H . : Die Pflege der mánnlichen Jugend. M. 2.80 
Bernoulli Carl A . : Die Kultur des Evangeliums. I. Bd. : Johan-

nes der Táufer u. die Urgemeinde. M, 20.— 
Devaranne Th. : Geisterglaube, Spiritismus und vierte Dimen-

sion. Anleitung zur Beurteilung okkulter und spiritist. 
Erscheinungen. M. 1.50 

Dunkmann K. : Der christl. Gottesglaube, GrundritS der Dog-
matik. M. 10.— 

Fischer Alfréd Mobilmachungder Kirche nach dem Kriege.M. 1.80 
Kremers h . : Pazifismus, Papst tum und Evangélium. M. 1.— 
Leese Kart: Moderne Theosophie. M. 2.25 
Loofs Fr : Die „internationwle Vereinigung ernster Bibelfor=cher". 

M. —.50 
Maiworm J. : Btusteine der Evangelien zur Begründung einer 

Evangelienharmonie. M. 4.— 
Mehring F, : Kari Marx. Gesch. seines Lebens. M. 8.— 
Raumer R. : Das Goldene Buch vom deutschen Geiste. Her-

ausg. von E. Abigt. M. 2.40 
Rehmke Joh.: Logik oder Philosophie als Wissenslehre. M. 12.— 
Richet Charl: Allgemeine Kulturgeschichte. Versuch einer 

Gesch. der Menschheit. M. 18.— 
Rittelmeyer : Das Vaterunsen, 10 Kanzelreden. M. 2.20 
Schulze Martin : GrundriC der Evang. Dogmatik, M. 7.50 
Seeberg R. : Ewiges Leben. 3. Aufl. M. 2.40 
Steinbeck : Luther, die Kirche und wir. M. 3.— 
Stösch G. : Die Weltanschauung der Bibel. Einzelbilder in 

zwangloser Folge dargestellt. M. 7.60 
Stuhlfauth G. : Die áltesten fortráts Christi u. d. Apostel. Mit 

2 Abbildungen u. I. Tafel. M. —.90 
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nincs fogyasztási szövetkezet* 
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HARMÓNIUMOK 
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NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
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TARTALOM. I . czikk: Református tanárképzés. Borsos Károly. — I I . czikk: A nőtheologusok kérdésében: a nőtheologusok. 
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Református tanárképzés. 
A Debreczeni Protestáns Lap a mult évben, e b. 

lap pedig í. é. 19-ik számában sürgette a református 
tanárképzést. A Sürgető czikkek azonban visszhangot 
nem keltettek az egyházi sajtóban, sem tetteket írem 
váltottak ki az illetékes egyházi hatóságokból. Pedig, 
bizony mondóin, a református tanárképzés egyházunk 
legfontosabb, legsürgősebb teendői közé tartozik. Ez az 
archimedesi pontja fiinak t feltétlenül szükséges meg-
újhodásnak, amelynek gyors bekövetkezése nélkül ma-
gyar íef. egyházunk fokozódó gyorsasággal fog lefelé 
haladni a megsemmisülés lejtőjén. 

Az erkölcsi jellem elkészül, kiépül főbb vonalaiban, 
sőt igen sokszor teljes egészében a 10.. és 20. életévek 
között, vagyis a középiskolai nevelés ideje alatt. A nem-
zet jövendő intelligenciájának, szellemi vezéreinek lelki 
életét tehát nagy részben a, középiskolák milyensége 
határozza meg. Vagyis a középiskolák munkájának a 
nemzet életében elsőrangú fontossága van. Ugyanez áll 
természetesen a felekezetek életére is;. Akié a közép-
iskola, azé a jövő; mert a középiskolákból kikerült szel-
lemi vezetők táplálják, mozgatják, irányítják az alsóbb 
néposztályok lelki életét is. 

Felismerte ezt a lélektani igazságot a magyar római 
katholikus egyház; azért vetette rá magát újabban teljes 
erejével a középfokú iskolákra. 

A középiskolák szelleme, minősége pedig a tanárok-
tól l'ügg; tehát a tanárképzéssel kell, hogy biztosítsa a 
nemzet s abban a felekezet is a maga jövendőjét. 

A magyar ref. egyház eddig' semmi érdemlegeset 
nem tett arra, hogy a maga sajátos szellemével telített 
középiskolai tanárok képzését s ezzel sajátos szellemének 
a jövő nemzedékekbe átplántálását biztosítsa. A'agyis 
megfeledkezett legelemibb létfenntartási kötelességéről. 
Nagy kárát vallotta.-A világnézetek mai nagy tusájá-
jában alig akad harsányszavú hirdetője az ő világfelfo-
gásának. s ha akad, nincs a háta mögött megértő tábor 
a hirdetett igazságok továbbharsogására. 

I t t a tizenkettedik órája, hogy a magyar ref. egyház 
intézményesen biztosítsa a maga számára református ta-
nárok képzését, ak'ik szakképzettségük mellett teljes ké-
szültségi! képviselői és lelkes továbbadói legyenek a sajá-
tos magyar kálvinista szellemnek. 

Állítson sürgősen a ref. egyház valamelyik egye-
tem székhelyén ref. tanárképző intézetet, ahol kiváló 
növendékek* teljes ingyenes, vagy kedvezményes lakáson 
és ellátáson kívül megfelelő szellemi vezetésben, nevelés-
ben részesüljenek. Álljon ez intézet élén mint spiritus 
rektor a magyar ref. szellemnek egy kiváló képviselője, 
a modern szellemi irányzatok alapos ismerője, egyetómi 
tanári fizetéssel. Legyen segítő társa docens jelleggel pl. 
három kiváló képesítésű fiatal tanár, akiknek egyike a 
filozófiában és pedagógiában, másik a történelemben, har-
madik a magyar irodalomban legyen a tanárjelöltek út-
mutatója, támogatója, különös tekintettel e tudományok-
nak a protestantizmushoz való viszonyára. 

Ez a négy vezető legyen az ifjak atyai barátja, 
tanácsadója, szellemi irányítója; ezek -tartsanak olyan 
szemináriumokat az egyes tudományszakokból, amelyek 
alkalmasak a reformáczió történelmi szerepének, hiva-
tásának megismerésére, alkalmasak arra, hogy az i£jú 
lelkeket lángra gyújtsák, a szép mult megbecsülésére, 
a még szebb jövőért való buzgó munkára serkentsék. 

Ezenkívül a tanárképző tagjai köteleztessenek arra, 
hogy az intézettel kapcsolatos theologiai akadémián, 
avagy fakultáson bizonyos theologiai tárgyakat halgas-
sanak s azokból kollokváljanak. Kötelező tárgyakul fel-
veendők volnának pl. szerintem a ker. egyháztörténelem, 
a dogmatika, apologetika és a vallásbölcsészet. 

Ilyen módozatok mellett biztosítható volna igazi 
református szellemű, lelkes, harcrakész és harcraképes 
református tanárok képzése. Ilyen tanárok biztosíthat-
nák a jövő nemzedék református szellemét, biztosíthat-
nák a magyar ref. egyház jobb jövendőjét. 

S ha ilyen tanárokról nem gondoskodunk, egyhá-
zunk jövője csak lassú, de biztos és dicstelen halódás 
lehet. Mert a református egyházat szellemi fegyverek-



kel alapították az ősök s csak szellemi fegyverekkel 
tarthatják fenn az utódok. A szellemi fegyvereket és 
fegyverforgatókat pedig csak a tanárok* állíthatják egy-
házunk szolgálatába. 

Nem szabad hát tétováznunk, bűn a késedelmünk. 
A református tanárképzésről sürgősen gondoskodnunk 
kell. Ha nem úgy, mint fentebb ajánlottuk, hát máské-
pen, de mindenesetre jól. 

A meglevő és jövendő tanárokat pedig mindenképen 
meg kell becsülnünk, jobban mint eddig, hogy egész szív-
vel-lélekkel, soha nem lohadó lelkesedéssel tölthessék be 
szent hivatásukat. 

Videant consules, ne quid ecclesia detrimenti capiat! 

Mezőtúr. Borsos Károly. 

A nőtheologusok kérdéséhez: 
— a nőtheologusok. 

Miután e lap hasábjain már több izben volt szó 
a nőtheologusokról, a nagy tiszteletű Szerkesztő úr, mé-
lyen tisztelt és szeretett professzorunk engedélyével mi 
is, akik legközelebbről vagyunk érintve ezen ügyben, 
megszólalunk. 

Három pontba foglaljuk mondanivalóinkat: 1. Mi 
indított bennünket arra, hogy a theologiára beiratkoz-
zunk? 2. Milyen szolgálatot óhajtunk teljesíteni egyhá-
zunkban? 3. Mit kívánunk az egyház részéről? 

1. Az első pontra a következőkben felelünk meg: 
Tapasztalva a magunk és mások életében az igazi, mély 
vallásosság erejét, felemelő és nemesítő hatását, az ima 
által való bensőséges kapcsolatot Istennel; megismerve 
a biblia tanulmányozása útján Mesterünk tanításának 
fenségét, halálának megváltó erejét: feltámadt lelkünk-
ben a vágy, hogy tapasztalatainkat közöljük embertár-
sainkkal és különösen a nőkkel, akiket a magunk lelkén 
át jobban ismerünk. 

Kell, hogy a közlésnek megfelelő módját találjuk. 
Úgy gondoljuk, hogy a b'elmisszió, amely egyházunk 
körében már eddig is oly szép lendületet vett, a leg-
alkalmasabb keret erre nézve. A fejlődés azonban új 
meg új követelményeket von maga után, befelé és kifelé. 
Mély tisztelettel és megértéssel kell kísérnünk reformá-
tus egyházunk pásztorainak féltő aggodalmát a nők 
egyházi szolgálatával szemben; de másrészt az egyete-
mes papság elvének minél szélesebb rétegben való érvé-
nyesítése úgyszólván egy napi halasztást és mulasztást 
sem tűr. A mi egyházunk „lelki ház". Ismerjük az áram-
latokat, amelyek .a mi egyházunk híveinek lelkét is 
állandó ostromban tartják. Míg egyrészt védelemre kell 
felkészülnünk, másrészt bensőleg kell építenünk. Úgy 
érezzük, hogy ez alól a szent kötelesség alól nő voltunk 
egyáltalán nem ment fel bennünket. Sőt! Azért kopog-
tattunk a theologia kapuján, hogy megszerezzük a „lelki 
fegyverzetet". 

2. Milyen szolgálatot óhajtunk teljesíteni egyhá- , 
zunkban? Nem a liturgiális szolgálat lebeg szemeink 
előtt. Sőt őszinte szívből kívánjuk, imádkozunk érte, 
hogy adjon az Ür mindig elég lelkes, buzgó férfit, akik 
az egyházi szolgálatnak ezt a részét ellátják. I t t nagyon 
is tekintetbe kell vennünk népünk konzervativizmusát, 
sőt ápolnunk kell ezt. Általában a hollandi Kuyper-
féle egyház ellenvetései (P. E. és I. L. 22. szám) mély 
bölcseségről és finom tapintatról tanúskodnak. Ami I. 
Kor. 14 : 34., 35. illeti: „az asszonyok hallgassanak a 
gyülekezetekben", uz a megjegyzésünk: ha az asszonyok 
(akiknek szolgálatát különben az ős keresztyén egyház 
és maga Pál apostol is méltányolta és igénybe is vette) 
női mivoltukhoz illő módon viselkedtek és beszéltek 
volna, aligha tartotta volna szükségesnek a levélíró a 
fenti intést. 

Mi, majd mint lelkipásztorok, a tanításban és gyó-
gyításban látjuk hivatásunkat. Nagyon szomorú lenne 
és inkább haldoklásnak, mint gyógyulásnak tekinthet-
nénk, ha az egyházi teendők liturgiális és jogi része is 
igényelné a női munkát. Az elüljárás, az abszolút nyil-
vános küzdelem a férfiak dolga. Őket emeli, a női lelket 
pedig a legtöbb esetben természetellenessé formálja. 
Hogy Krisztus szeretetének, oktatásának a mélyen val-
lásos lelkületű nő megfelelő tolmácsa — amennyire em-
ber az lehet, — az már elismert tény. Hogy végzett 
nőtheologusok meggyőző hite és hivatásérzete nagy ha-
tással lehetne pl. a képzőintézetekből kikerülő, az ország 
különböző részében alkalmazást nyerő tanítónőkre, vagy 
gimnáziumi leánynövendékekre, az bizonyos. És ha a 
női betegekre gondolunk, akik gyakran nemcsak beteg 
testtel, hanem beteg vagy kételkedő lélekkel is kerülnek 
a kórházakba, szanatóriumokba, akik a nehéz napok, 
hosszú éjszakákon át magukra hagyatva keresik az igazi 
gyógyuláshoz vezető utat, mit jelentene számukra, egy-
házunk számára is, ha ezekben a nehéz órákban egy 
megértő, Krisztus szeretetétől áthatott női lélek köze-
ledne hozzájuk, megfogná forró kezüket és lelküket az 
ima szárnyain az Úr trónjáig vezetné!? És a beteg lelki-
leg is megnyugodva, meggyógyulva, életkedvvel, az 
Isten jósága iránt hálával eltelve hagyná el betegágyát. 
Női lelkeken át megismertetni' a gyógyító Krisztust! 
Milyen csodálatosan szép hivatás, milyen fontos — és 
sürgős!! 

3. Mit kívánunk az egyház részéről? Azt, ami a leg-
fontosabb számunkra, ami az egyházunkhoz való kap-
csolatot még inkább megerősíti, lelkesedésünket fokozza, 
kitartásunkat segíti: a meleg, érdeklődést, tanáraink és 
kollegáink részéről a szíves fogadtatást, szeretetteljes, 
figyelmes támogatást, egy év leforgása alatt megkap-
tuk. A theologia alma materré lett számunkra. Hisszük, 
hogy a theologia falain kívül is megkapjuk ezt az egész 
egyház részéről, miután czélunkat, törekvéseinket fel-
tártuk úgy, amint azt tanárainkkal és kollegáinkkal 
szemben eddig is tettük. 

Ami helyzetünk rendezését illeti, arra nézve legyen 



szabad óhajainkat az alábbiakban közölnünk: Szeret-
nénk biztosítást látni arra nézve, hogy 8 félév lehallga-
tása és alapvizsga után megfelelő alkalmaztatást nye-
rünk és lelkészi vizsgára is bocsáttatunk. Óhajtjuk meg-
nyerni a lelkészi oklevelet, amely munkánkban meg-
felelő tekintélyt és ezáltal segítséget biztosít számunkra. 
Mint már fentebb jeleziik, nem óhajunk paróchiális lel-
készek lenni. Hogy ez kívánatos-e, szükséges-e vagy 
felesleges, annak megítélésére az Atyák bölcsesége van 
hivatva. De ennek ellenében kérjük, hogy ne gördíthessék 
semmi akadály az elé, hogy a theologiával kapcsolatban 
egy más fakultást is végezhessünk, ami lelkészi mun-
kánknak is csak előnyére lehet, amennyiben az inkább 
gyakorlati belmissziói irányú, ebben is egy meghatáro-
zott ágnak (tanítás v. kórházi lelkészség, v. nőegyesületi 
teendők") a művelése, nem pedig parochia keretében való 
lelkipásztorkodás, amelyre való készületnél a kettős 
munka esetleg káros lehet, vagy pálya változtatást von-
hat maga után; sem tudományos theologiai búvárkodás, 
ami" majd csak egy távolabbi békés jövő örvendetes fej-
lődése lehet a nőtheologusra nézve (s akinek ez a czélja, 
az bizonyosan nem is Végez emellett mást). A kezdőkre 
más teendők várnak. 

A végzett nőtheologusok munkájának a fenti érte-
lemben első sorban a főváros és a középiskolákkal biró 
nagyobb városok adnak teret. Kétségtelen, hogy a több-
oldalú képzettség nagyobb és mélyebb hatást vált ki 
úgy a tanítás, mint az egyesületi propaganda munka 
terén. Hasonlóképen amely kórházi női lelkész mint 
orvos is közeledik a beteghez, sokkal inkább és eredmé-
nyesebben férkőzhet a szenvedések miatt talán még 
skeptikusabbá vált lélekhez. Ha mélyen átgondoljuk a 
dolgot, igazán eredményes kórházi lelkészi munkát 
orvos-lelkész gyakorolhat. Élénken tanúskodik emellett, 
épen a testet és lelket együtt gyógyító Jézus példája. 

Hisszük, hogy Isten segítségével gyakorlatban bi-
zonyíthatjuk majd be, hogy a theologiánkon a velünk 
szemben alkalmazott okszerű tanszabadság az ügynek 
és munkánknak kárára nem lesz. 

Ennyit magunkról. Ami az utánunk jövő társainkat 
illeti, őszintén kívánjuk, hogy őket is az Isten iránt való 
hála és hivatásérzet vezesse theologiánk tantermeibe, 
ne pedig az újság ingere, vagy egyéb mellékczél. Fontos 
lenne szerintünk, hogy a nőtheologusok valamelyik 
evangéliumi egyesület tagjai legyenek, ahol a reájuk 
váró gyakorlati munkával ismerkednének meg, köze-
lebbről a munka azon ágával, amelyhez kedvet, hivatást 
éreznek, pl. vasárnapi iskola és bibliaolvasókör vezetése, 
szegények, betegek látogatása, toborzás szóval és írás-
ban stb. Az I. és I I . évf.-on a vasárnapi iskolai tanítást, 
a IJJ—IV. évf.-on a hitoktatást legalább heti 2 órán 
kötelezővé lehetne tenni, vagy ha kórházi lelkésznek 
készül az illető, egy kijelölt kórházban a nők látoga-
tását. 

Ha Isten segítségével munkánk megfelelőnek, pá-
lyánk a komoly női lelkek előtt vonzónak bizonyulna 

és sokan jönnének, ami segédlelkészekül való alkalmaz-
tatást vonna maga után, a nő számára tanácsosabb akkor 
is a gyakorlati munkakör megjelölése. 

Nóvák Olga és Katona Viktória. 

Codex jurís canonící. 
, . . ^ * 

Ez a czíme a római katholikus egyház új törvény-
.könj'vének, melynek szerkesztését X. Pius 1904. márc. 
19-én rendelte el. A nagy gjmjtemény 13 évi munka után 
készült el, XV. Benedek 1917. május 27-én erősítette 
meg s hatályba lépését 1918. pünkösd napjára (május 
19.) tűzte ki. 

A codex eredeti példányai, a háború miatt, csak 
nagy nehézséggel és késedelemmel — Sehweizon át — 
szerezhetők meg hazánkban. Kivonatos ismertetése azon-
ban, már életbe lépése előtt, több szerzőtől megjelent. 
Én a dr. Schmöger Alajos st.-pölteni theol. tanár- Salz-
burgban kiadott művét birom és használom. 

A mintegy 500 lapra terjedő vaskos törvény gyűj-
temény a következő öt könyvre (liber) oszlik: 

I. Normae generales. 
II. De personis. 

ITT. De rebus. 
TV. De processibus. 
V. De delictis et poenis. 

Első tekintetre látható, hogy egy-egy főezím alá 
nagyon sokféle tárgy van összefoglalva, úgy hogy e fel-
osztást valami nagyon szerencsésnek és áttekinthetőnek 
a legjobb akarattal sem mondhatjuk. A mi magyar re-
formátus egyházi törvénykönyvünk sokkal áttekinthe-
tőbb. Igaz. hogy ebben csak 601 §. van, míg a Codex 
2414 §-t foglal magában. E számozás elejétől végig 
vonul, tehát az idézés és hivatkozás igen egyszerű és 
világos; nem úgy, mint a régi Corpus juris canoncibán. 

"Római kath. kanonisták szerint ez az ú j codex egész 
szellemével arról tanúskodik, hogy az egyház feladata 
az állammal és általában véve a külvilággal szemben 
a középkori, feudális, hűbéri rendszerbe foglalt elveit, 
előretolt állásait és így nyert szabadságát benső erőinek 
koncentrációjában, papjai szellemi és erkölcsi erőinek 
emelésében, általában a modern lelkipásztorkodás szük-
ségleteinek kielégítésében használja fel. Az ú j kor esz-
méinek és törekvéseinek, a demokratikus és szocziális 
gondolatnak is kellő méltatás és szerep jut az ú j tör-
vénytárban. 

Azonban épen nem így van igazában. Az eretnek-
égetés, igaz, már nincs meg az új codexben; de az most 
is hangsúlyozva van, hogy a pápa hatalma absolute 
független minden emberi tekintélytől; az egyetemes zsi-
nat jószerint csak „koronatanács" a pápa mellett, illetve 
alatt, épen úgy, mint a megyei zsinat a püspök alatt. 

Tagadhatatlan, hogy a codex rendkívül nagy súlyt 
helyez a modern lelkészképzés és lelkipásztorkodás kér-



désére. Főkép az idevonatkozó szakaszokat fogom az 
alábbiakban ismertetni. 

Mint érdekes dolgot legelőször is megjegyzem, hogy, 
nem ugyan a eodexből, de egy újabb szakczikkből nyert 
értesülésem szerint, a magyar r. kath. püspöki kar most 
akarja behozni a theologiai vizsgálatoknál azt a rend-
szert, melyet mi, magyar reformátusok, immár több, 
mint, 90 év óta követünk, t. i. hogy a másodévi tanfo-
lyam végén alapvizsgát, a negyedik (esetleg ötödik) tan-
folyam végén pedig szakvizsgát tratsanak. 

A papság tudományos továbbképzésére nagyfontos-
ságú az a rendelkezés, hogy a theol. tanfolyam bevég-
zése után, a világi papok még három, a szerzetesek még 
öt éven át. évenként vizsgálatot tartoznak tenni a püs-
pök vagy rendfőnök előtt, az ez által kitűzött theol. 
szakból. Ezek mellett érintetlenül fennáll a lelkészi pá-
lyázatoknál szokásos külön vizsgálat s a három évenként 
tartandó lelki gyakorlat. 

A püspöki székvárosban és minden esperességben 
évenként többször lelkészi értekezletet kell tartani, mely-
nek napját és tárgyait a püspök tűzi ki. 

Számadással járó világi állást (takarékpénztárnál 
stb.) egy pap sem vállalhat a püspök engedélye nélkül. 

Országgyűlési képviselőséget pedig csakis saját és 
a választókerület püspökének engedélyével fogadhat el 
a pap. 

A plébános, általánosságban, csakis kánoni eljárás 
útján fosztható meg javadalmától. Azonban az ,,inamo-
vabilis" lelkészek mellett ösmer a codex „amovibilis"-
eket is, akik kánoni eljárás nélkül, a püspök által egy-
szerűen elmozdíthatók helyükből, sőt a mozdíthatatlan 
plébánia is átváltoztatható pápai engedéllyel mozdítható 
plébániává. 

Lelkészi állások betöltésénél a püspök elnöklete 
alatt működő vizsgálóbizottság, a pályázó tudományos 
készültsége és erkölcsi viselete mellett különös gondot 
fordít arra, hogy az illető épen a kérdéses plébániára 
alkalmas-e? Ez a Geleji-Katona kánonok „an sit eo loco 
(lignits"-a, amit, szerintem. az új lelkészválasztási tör-
vénynél nekünk is vezérelvvé kell tenni. 

A káplánokat a püspök rendeli ki, a parochus meg-
hallgatásával, akinek beleegyezése azonban nem feltét-
len kellék. Kívánatos, hogy a káplán a plébánossal kö-
zös háztartásban éljen. 

A parochust évenként 2 hónapi szabadság illeti meg, 
de csak a püspök beleegyezésével. 

Az „amovabilis" állásokon alkalmazott papokat a 
püspök, minden peres eljárás nélkül, egyszerű rendelet-
tel elmozdíthatja (amotio oeconomica), a következő okok-
ból: káros vagy eredménytelen szolgálat, testi vagy szel-
lemi képtelenség, a hívek gyűlölete, a jóhír elvesztése, 
gyanú, hogy valami bűntettet követett el, az egyházi 
vagyon hibás kezelése, a helybenlakás kötelezettségének 
elhanyagolása, nőkkel való gyanús és illetlen viszony, 
a hivatali kötelességek elhanyagolása. A püspöki rende-

let ellen a pápához lehet felebbezni, de a felebbezés 
halasztó hatállyal nem bir; az elmozdított tartozik plé- ' 
bániáját azonnal elhagyni, ha csak nem fekvő beteg. 
Az elmozdított pap vagy más helyre rendeltetik, vagy 
nyugdíjaztatik. Aki püspöke ellen a világi hatósághoz 
fordul, azonnal excomuiunieatio alá esik. Amelyik plé-
bános utóda, vagy a püspök ellen a népet félingerii s 
maga mellett aláírásokat gyűjt, a püspök belátása sze-
rint büntettetik, esetleg azonnal felfüggesztetik. 

A tulajdonképeni egyházi egyesületekbe (testvérü-
letek. Mária-kongregációk, harmadik rend) akatholiku-
sok nem vehetők fel, de a szociális-karitativ egyesüle-
tekbe (legényegyletek stb.) felvehetők. Egyházi egye-
sületek és társulatok csakis püspöki engedéllyel alapít-
hatók és állhatnak fenn. 

Felnőttek keresztelése a püspöknek mindig bejelen-
tendő. A papok csak püspöki engedéllyel vállalhatnak 
kereszt- vagy bérmaapaságot. 

A latin és görög szertartású katholikus csakis pápai 
engedéllyel térhet át a másik szertartásra. Vegyes há-
zasság a menyasszony lelkésze előtt kötendő; a gyerme-
kek az apa rítusát követik. (Mért nem tetszik ez a sza-
bály a r. katholikusoknak a valódi vegyes házasságok-
nál?) 

Az első áldozás korát a. eodex negatíve határozza 
meg, ,,azokat a gyermekeket, akik még nem ösmerik 
a sakramentumot és nem vágyakoznak az után, nem kell 
megáldoztatni." Ebben a, kérdésben az atya (vagy he-
lyettese), a gyóntatóatya, a katecheta és a plébános 
jogosultak és hivatottak dönteni. A pozitív szabály ed-
dig az volt, hogy „a. hetedik év körül" legyen az első 
áldozás. 

A vegyes házasságoknál ragaszkodik a codex a 
gyermekek r. kath. vallásos nevelésének írásos biztosítá-
sához, de nyílt ajtót hagy esetleg a kivételnek is; azt 
pedig kegyesen megengedi, hogy Németországban és 
Magyarországon az idevonatkozó ,,,engedmény", hogy 
t. i. a protestáns lelkész előtt kötött vegyes házasságok 
is érvényeseknek tekinthetők, továbbra is érvényben 
álljon. 

\ 

Aki maga hagyta meg holttestének elhamvasztását, 
egyházi szertartással és szentelt földbe nem temethető 
el; de ha a halott hozzátartozói intézkedtek így, a halott, 
nem büntethető. 

A rendelt, egyetemes egyházi ünnepek közül ki-
hagyja a codex gyertyaszentelő (febr. 2.) és gyümölcs-
oltó . (márez. 25.) Boldogasszony ünnepét, de felveszi a 
József napot (márcz. 19.), mint Krisztus nevelőapjának 
ünnepét. (Tehát most már József egyenrangú lett e te-
kintetben Máriával.) 

A vegyes iskolákat (melyekbe katholikusok is jár-
hatnak) egyáltalán nem javallja a codex, viszont sürgeti 
a katholikus egyetemek "állítását mindenütt, ahol az ál-
lami egyetemek a kath. szellemnek nem felelnek meg. 
Legalább is minden tartományban és minden nemzet 
számára kellene egy-egy kath. egyetemnek lenni. 



A könyvtilalomra (index) és a cenzúrára vonatkozó 
* szabályokat a coclex szigorítja. Bármely pap, profán 

tárgyról is csak a püspök engedélyével írhat könyvet 
vagy ezíkkeí. Egyházellenes újságba a pap, sőt a laikus 
is. nagy szükség esetén, szintén csak püspöki engedélyre 
írhat. Ha egy könyv nem az illető szerző egyházmegyé-
jében jelenik meg, nemcsak illetékes püspökének, de a 
kiadóhely püspökének engedélye is szükséges. A könyv-
tilalmat a rk. egjTház különben az Ap. csel. 19 : 19.-re 
alapítja, ami nagyon furcsa exegesis! 

Modernizmusról a codex nem szól, de a professio 
fiáéit a szemináriumi és egyetemi tanároknak, minden 
iskolai év elején, vagy legalább a hivatalba lépéskor, 
,,secuncluni formulám a Sede Apostolica approbatam" 
(a szentszék által jóváhagyott formula szerint), le kell 
tenni. 

A templomban rezervált (családi) székek állítását 
csak a püspök engedheti meg, oly feltétel alatt, hogy az 
engedély bármikor visszavonható. (Nagyon bölcs ren-
delkezés! Nincs is a r. katholikusoknál székper.) 

A codex háromféle: polgári, büntető és házassági 
peres eljárást ösmer. A házastársak ágytól és asztaltól 
való elkülönítését a püspök peren kívül is elrendelheti. 
Első folyamodás a püspök, illetve az ő elnöklete alatt 
3 vagy 5 bíróból álló törvényszék; második a metro-
polita, harmadik Róma. Felebbezési határidő tíz nap! 
A perköltséget rendszerint a vesztes fél fizeti. Büntető 
ügyekben, az elítélt halála, vagy az ítélet hozatalától 
számított 10 év után a periratok a püspöki udvarban 
elégetendők és csak az ítélet (rövid jegyzettel) őrzendő 
meg. 

Ennyi az, amit a coclex gazdag tartalmából," az idő 
és hely szabta korlátok közt, ez alkalommal megösmer-
tetni jónak láttam. Dr. Bevéss Kálmán. 

N E K R O L O G . 

ILON TESTVÉR. 

Lapunk legutóbbi számának gyászrovata megemlé-
kezett egy diakonisszatestvérünk elhunytáról is. A 
gyászjelentés egyfelől meleg bizonyságtétel volt az oly 
korán elköltözött lélek rendkívül értékes volta mellett, 
másfelől erőteljes kifejezése annak a reménységnek, 
hogy az eltávozott helyét az Örökkévaló bizonyára nem 
hagyja üresen s „az egy Ilon testvér helyett küld sok 
hű lelket . . . aki sebet kötöz, beteget gyógyít, világít, 
vigasztal, lelkeket vezet Istenhez . . ." 

Ez a néhány ŝor is bizonyságot kíván tenni a-f elől, 
hogy az elköltözött valóban nemcsak sebeket kötözött, 
betegeket gyógyított, hanem — ami még ezeknél is főbb 
— világított, vigasztalt és lelkeket vezetett Istenhez. 
Jól tudjuk, hogy erre a bizonyságtételre az elhunyt nem 
szorult reá, mert hisz emberek elismerését sohasem ke-

reste. egyedül Mennyei Atyjáét: az előtt pedig ismere-
tesek az ő cselekedetei. Annál nagyobb szüksége van 
azonban az ilyen bizonyságtételre azoknak a kételkedők-
nek, akik váltig hangoztatják, hogy a diakonisszaság 
csak idegen, csak más vérmérsékletű nőknek való, a mi 
ízig-vérig magyar nőinknek ellénben nem. Az elköltö-
zött nemcsak szívével, lelkével, de a vérség erős kötelé-
kével is magyar fajtánkhoz tartozott: a mi Urunknak 
mégis kevés evangéliumibb lelkületű, hűségesebb, önfel-
áldozóbb, szolgálatkészebb és igénytelenebb szolgáló-
leánya volt nálánál . . . 

Ott ringott bölcsője kincses Kolozsvár városában, 
tisztes úri család hajlékában. Az Örökkévaló szinte már 
kicsiny gyermekkorától fogva önmaga számára válasz-
totta ki. Már másfél éves korában csaknem meghalt dif-
teritiszben. Súlyos betegségének maradványaként 7 éves 
korában mirígybaj lépett föl nála, mely 17 éves koráig 
minden tavasszal elővette. Évről-évre súlyos operáczión 
kellett átesnie. Nemcsak testi, ele erős lelki szenvedések-
kel is kapcsolatos szenvedése, amely miatt iskoláit is 
abba kellett hagynia, mint önéletrajzában írja, csak nö-
velte Istenhez való ragaszkodását. 

Amikor ebből a betegségéből fölépült, elvesztette 
édesatyját, ki szívszélhűdésben hirtelen elhunyt. Nem-
sokára követte őt — harmadfélévi súlyos betegség után 
— húga. Ekkortájt alakult meg a Filadelfia Diakonissza 
Egylet. Annak a fölhívása, az ő kezébe is eljutott. Erős 
vágyakozás támadt lelkében, hogy is diakonisszává le-
gyen. Annyira megszokta már beteg húga ápolását, hogy 
érezte, továbbra is ez a foglalkozás elégítheti csak ki 
munkálkodni vágyó lelkét. De hiába kérte ezt ismétel-
ten: á férjét, majd kisebbik leányát elvesztett édes anyja 
nem egyezett ebbe belé. Majd a nyaralójuk építésével 
kapcsolatos sok-sok fáradozás folytán évekre terjedő, 
erős idegfájclalmak lepték meg. Évről-évre jelentkeztek 
a végtelenül kimerítő és elgyöngítő, kínzó fájdalmak. 
1912—13. telén idegbetegségét egyéb súlyos bajok is 
tetézték: kanyaróba, majd heves influenzába esett. Végre 
annyi évi nehéz szenvedés után, az 1917. év nyara gyó-
gyulást hozott számára. 

Ekkor, annyi év múlva újból, ellenállhatatlanul 
erőt vett rajta a vágy, hogy teljesen az Isten szolgála-
tára szentelje életét. Édes anyja nem ellenezte többé 
tervét. így lett diakonisszává. Mint életrajzában ír ja: 
,,Örömmel mondhatom, hogy föltámasztott, meggyógyí-
tott engem is az Vr Jézus, mint annyi más halottat . . ." 
Egy másik alkalommal meg így tesz bizonyságot hiva-
tásának odaadó szeretetéről: ..Én bizonyos vagyok afelől, 
hogy engem az Űr erre a pályára hívott el s csak mint 
diakonisszát tehet boldoggá . . . " 

S mi, mint kívüllevők, bár áldásos működésének 
csak egy-egy kis töredékét láthattuk, bizonyságot tehe-
tünk amellett, hogy az eltávozott valóban boldog diako-
nissza volt. A betegeket úgy szeretni, gondolataikat, vá-
gyaikat úgy ellesni, érettük olyan örömtől sugárzó arcz-
czal munkálkodni csak egy olyan valaki tud, aki lelke 



mélyéből átérzi, hogy amikor nékik szolgál, magának 
az Örökkévalónak szolgál. Olyan alázatosan és olyan 
igénytelenül esak olyan lélek tud szolgálni, aki az írás-
sal együtt vallja: „Néki emelkednie kell, nékem pedig 
alábbszállanom." Semmiféle fáradtságtól vissza nem 
riadva, olyan odaadással és kitartással csak az tud szol-
gálni. aki valóban érzi, hogy az IJr a mi gyöngeségünk-
ben dicsőíti meg az ő erejét. 

De az elköltözött nemcsak szolgálni, hanem világí-
tani, vigasztalni és Istenhez vezérelni is tudott. Kedves 
bizonyságtételeket hallottunk efelől rokonaink köréből. 

Utolsó nagy küzdelmét vívta egyik nagynevű ev. 
püspökünk fia. Egyik leánya nagy szeretettel ápolgatta 
Ilon testvérrel egj'ütt az egyik szanatóriumban. Amikor 
leszállt az est, kigyúlt Ilon testvér mélységesen hívő 
lelke s imádkozott mindig az öreg úrral . . . Az Urával 
való találkozásra készen álló öreg úr úgy szerette az ő 
imádságát, mint a tikkadt fűszál a lágy harmatcsöppe-
ket . . . Mindig kérte, imádkozzék vele . . . 

Utolsó útjára készült egy másik rokonunk is. Övéi 
nappal ápolgatták súlyos betegségében. Álmatlan éjsza-
káin Hon testvér virrasztott mellette. Az éjszakának és 
a lassan-lassan reáboruló örökéjszakának az árnyait az 
ő meleg és szeretet sugárzó, erősítő, vigasztaló szavai 
úgy elűzték a betegtől, hogy megkönnyebbült lélekkel 
viselte a nehéz szenvedéseket és szinte elsimultak arczán 
a fájdalom szántotta barázdák . . . 

Mielőtt a halált okozó kór megtámadta, legutoljára 
a mi kis családi fészkünknek szentelte szolgálatát. Mind-
össze egy hétig lehetett nálunk. Valami infekciótól erő-
sen meggyűlt újját operálni kellett előzőleg. Még meg 
sem gyógyult fájós újja, máris eljött szeretettel, oda-
adással szolgálni másoknak. Még néki is nagy fájdalmai 
voltak új jávai, de a világért sem árulta volna el: a Me-
nyei Atya dicsőségére másoknak végzett szolgálat öröme 
elfeledtette minden fájdalmát . . . Eájós újjával is meg-
ható szeretettel gondozgatta a mi édes kis apróságunkat, 
ritka odaadással forgolódott beteg kis feleségem körül, 
sőt saját jószántából még a cselédeknek is. segédkezett, 
Szinte nékünk kellett kényszerítenünk arra. hogy kezel-
tesse újból erősen meggyűlő újját. Mikor reggel elment 
tőlünk a kórházba, azt mondta, néhány óra múlva vissza-
jön . . . De az orvos nem engedte. A halált okozó kór 
pedig ott leste már s nem bocsátotta el mindaddig, míg 
törékeny testét egészen magáévá nem tette . . . 

Az Atyához való menetele is csöndes és az ő szol-
gálóleányához valóban méltó volt. Ott feküdt súlyos 
tífuszával a járványkórházban, több testvérrel együtt. 
Az ő esete volt a legsúlyosabb, mégis az ő lelke volt a 
legnyugodtabb. 'Még az sem nyugtalanította, hogy Ame-
rikában szorult egyetlen fivérétől sem búcsúzhatik el, 
még az sem zaklatta föl lelkét, 'hogy édes jó anyjától 
se vehet búcsút . . . Olyan nyugodt, olyan boldog volt: 
tudta, hogy — hazamegy, tudta, hogy ott úgyis viszont-
látja őket mind . . , 

Valóban hű volt mindhalálig, még halálában is. Öt 

évi odaadó, hűséges szolgálat után bement az ő Ura örö-
mébe s elvette az örökélet hervadhatatlan koronáját . . . 

Helye idelenn üres maradt . . . Hisszük, hogy Az, 
aki magához szólította, többre bízza ezután, támaszt 
helyébe másokat a mi magyar ref. leányaink közül. Oly 
sok munka vár menyei Atyánk eme hűséges szolgáló-
leányaira a körülöttünk heverő romok eltakarításában, 
a kidőlt életek helyébe támadó új életek megtartásában, 
a tengernyi testi és lelki sebek bekötözésében, az árvák, 
az elhagyatottak fölkarolásában. A romok, a fájdalmak, 
a testi és lelki sebek világában oly sok az aratnivaló: 
kérjük az aratás Urát, hogy az aratók mellé küldjön 
sok ilyen mindhalálig hűséges aratónőt is . . . K. I. 

IRODALOM. 

A „Magyarság" veszedelme. Pár évvel ezelőtt sze-
rényen. mint valami Hamupipőke, jelent meg a keresz-
tyén szépirodalom egyik belmissziói lapunk hasábjain. 
Csakugyan illett reá a Hamupipőke története, mert elő-
ször kis szolgálóként szerepelt csupán iaz Ébresztő-ben 
a szépirodalom, hogy az ifj . egyleti munkát propagálja. 
A királyfi szerepét a — közönség vette át. Annak roha-
mos érdeklődése emelte azután uralkodóvá; úgy, hogy az 
Ébresztő szinte észrevétlen metamorfózisban alakult át 
az első magyar keresztyén szépirodalmi lappá. Tőkéje 
egyrészt kevés volt: egy belmissziói munkás és egy se-
gédlelkész*) több-keveesebb anyagi áldozata és lelkese-
dése; másrészt sok: egy növekvő, öntudatos olvasókö-
zönség lelkes támogatása. — Igaz, hogy annyi volt ez 
a havi szépirodalmi lap a mi protestáns közönségünknek, 
mint egy pár gyűszűnvi víz a szomjazónak; igaz, hogy 
jobb íróink eleinte a papírkosarukból gondolták kielé-
gíthetni az ú j lap igényeit; igaz, hogy a félig-revű 
Magyarság itt-ott filozófiai, terjengő, más lapba való 
cikkei között olyan volt a néhány vers és novella, mint 
a nagy. álló unalmas vízben néhány szál virág; mind 
igaz, de mindez egy fejlődő élet tapogatózása volt, pár 
fattyúhajtás a növekedő fa törzsén. A Magyarságnak 
hivatása volt a szószerinti értelemben, mert úgy hívta 
elő és életre, a lelkek mélyén ott élő nagy hiányérzet. 
Manapság a szépirodalom is világnézetek mérkőző me-
zője 'letjt. ia materializmus szépirodalmi képviselője a 
Nyugat, a katholicizmusé: az Élet, a, modern zsidóságé: 
a Hét, azoké, akiknek az a világnézetük, hogy nincs vi-
lágnézetük: a Társaság, stb. stb. — a versek és regé-
nyek mögött ott mozog valami irányzatosság a kifeje-
zés-módban. a jellemzésben, s így a protestántizmus 
belső sorvadás terhe alatt köteleztetik részt venni e ver-
senyben, saját világnézeti formáját a szépirodalomban is 
kifejezni. Erre a korszellemből fakadó parancsra volt 
válasz a Magyarság. Aziluma minden értékes irodalmi 
törekvésnek, pártatlan bírói széke a mai irodalomnak, 
barátja, nevelője, vezetője a protestáns családnak. 

Most azonban a Magyarság veszélybe került. Több 
ezer előfizetője dacára nem bírja a nyomda- és papirárak 
hihetetlefn mérvű emelkedését. Eddig is olyan csodála-
tosan élt, mint a pálma a sivatagban. Összes anyagi 
fedezete egy embernek, a szerkesztőjének lelkészi fizetése 
volt. Egy illetve két ember próbált áldozni három millió 
helyett. De — ami a fontos — a Magyarság ügye most 

*) Megyercsy és Muraközy. Szerk. 



már nem egy-két ember személyes vállalkozása, 'hanem 
az egész egyház ügye lett! 

Ha megszűnnék, ez a közvéleményben, az áldozó 
protestáns közönségben összetörné azt a hitet, hogy ná-
lunk protestáns irodalmi dolgokra áldozni érdemes. Va-
lóban sajnálatos lenne a bukása éppen most, amikor a 
prot. irodalom támogatására alakult Sajtó-Egyesület 
kezdi működését; mikor a Bethlen nyomda gépei ki-
tűnő üzleti eredményről kattognak. — A Sajtó-Egye-
sület választmánya foglalkozott a Magyarság átvétele 
kérdésével, de — sajnálatosan — elutasította azt, mert 
sok anyagi áldozattal járt volna a lap fenntartása.*) 
Yalami olyan tragikus és komikus lenne most a Ma-
gyarság bukása, mint amikor az édes anyának, — aki 
a gyermekvédő egyesület elnöke, sok elfoglaltsága miatt 
— elzüllik a saját gyermeke. 

El sem tudjuk képzelni, hogy a Sajtóegyesület 
azoknak iaz életre való vállalkozásoknak, amelyeknek 
kifejlődéséhez sok idő és most a nehéz viszonyok között 
segítség kell, oda ne nyújtsa kezét. Sajnos jelenség, 
hogy, egyházaink adminisztrációjában gyakran érvé-
nyesülnek rideg üzleti szempontok is; mint a nagy ban-
kok, úgy ezek is csak morzsákat adnak altruisztikus czé-
lok oltására. Nem gondoljuk, hogy a Sajtóegyesület 
vezetőségét ilyen szempontok irányítanák és épen ezért 
kategorikus imperativus számára felvállalni, még talán 
a kudarcz esélyével is, a Magyarság ügyét. Hiszen ha 
elejtené, akkor ép úgy elvesztené létalapját, mint — 
hogy aktuális példával éljünk — az eredetileg a drága-
ság ellen alakult árdrágító központok. Különben is egy-
házigazgatásunk ideálnélküli üzletszerűsége bizonyult a 
legrosszabb üzletnek, mert a legbecsesebb, roppant tő-
két: az emberek szívét és lelkesedését nem tudta kama-
toztatni. 

Vájjon nem lehetne-é a Magyarság ügye az első 
pozitiv tette az egyesületnek? Keni kellene-é két kézzel 
kapnia az alkalmon, mikor egy kész lapot írókkal és lel-
kes közönséggel kaphatna a legolcsóbb áron — ingyen? 
Hiszen a legtöbb ilyenfajta lap ráfizet a háború alatt, 
mert bizonyos abban, hogy csak egy kicsit is normáli-
sabb viszonyok bővebb kárpótolják ezért a hét-szűk esz-
tendőért. És azt az üzleti eshetőséget, mit tisztán rideg 
számokkal dolgozó vállalatok vállalnak, nem tudná meg-
kockáztatni egy eszményi czélok patentjével elláított 
szövetkezés? 

Mert elvégre is nem tarthat soká ez az állapot, 
hogy — mint ma, — milliók helyett két-három ember 
tegyen eleget; adakozzék, dolgozzék a keresztyén életet 
realitássá tegye — a többiek helyett. A Magyarság ügye 
egyetemes egyházi ügy már. Azzá lett azáltal, hogy a 
hivatalos egyházi sajtó a magáénak vallotta, hírét vitte, 
saját maga hangsúlyozta a lap missziói fontosságát. 
Megtehette volna a hivatalos egyház és sajtó, hogy mint 
túl merész és nem reális vállalkozástól megtagadja er-
kölcsi támogatását a Magyarságtól. Ez esetben bátran 
sorsára bocsáthatná most. De ha eddig kézen fogva jött 
vele, úgy tetszik — erkölcsi lehetetlenség, hogy most - — 

*) Nem végleg. A t á r g y a l á s fonala nem szakadt el, ami t az 
is bizonyít , hogy a sa j tőegyesüle t tehetségéhez képest már eddig 
is ado t t segítséget . Hisszük, hogy az a l ig több, m in t félév ó ta 
működő egyesület már a legközelebbi jövőben ugy megerősödik, 
hogy egyéb k i tűzö t t nagy czélok mel le t t a m á r meglevő Magyar-
ság m e g m a r a d á s á t is b i z t o s i t h a t j a . A fődolog: v e r b u v á l j u n k mi-
nél több pártfogó cs alapító t ago t és é r tessük meg közönségünk-
kel, hogy a sa j tóegyesüle tnek nem is százezrekre, hanem milli-
ókra van szüksége, hogy a k iá l tó nagy szükséget kielégí thesse ! 

Szerk. 

amikor inogni kezd. elengedje a kezét, ahelyett, hogy 
erősebben megfogná. Nem vagyunk olyan gazdagok, 
hogy nyilvánvaló értékeink s elsűlyedését ölhetett kézzel 
vagy legföljebb olcsó részvéttel szemléljük a partról. 

A Magyarság a protestáns magyarság gyermeke 
volt, mely eddig semmibe sem került neki. mely nőtt, 
fejlődött az anyagi segítés minden hiánya mellett is. 
Most. amikor a keresztyén sajtó támogatására egyesület 
alakult, most pusztuljon el a keresztyén s-ajtó? — Nem 
lenne-e ez hasonló ahhoz az esethez, mikor a Gyermek-
menhely üres bezárt épülete előtt pusztul el a kicsukott 
gyermek? Muraközy Gyula.. 

Igehirdető egyházi beszédek gyűjteménye. Kiad-
ják: Révész János ev. lelkész és Soltész Elemér ref. lel-
kész szerkesztők. Az augusztusi szám tartalma: Vargha 
Sándor: Ne félj kicsiny .sereg! — A világháború kitö-
résének negyedik évfordulóján. Vincze Elek; Meg kell 
változni. Beyer Fülöp: G-amáliel tanácsa. Bucsai László: 
A felüdülés idei. Duszik Lajos: A nagy vacsora. Vargha 
Kálmán: Az Ur gondot visel. Dr. Tóth Lajos: A min-
dennapi kenyér. Előfizetés egész évre 24 K. 

EGYHÁZ. 
ERTESITES. A szerkesztők s belső munkatársak 

a nyári szünidő két hónapját vidéken töltik. A felelős 
szerkesztő tartózkodási helye Dunaszentgyörgy (Tolna 
megye), aki onnan intézi a szerkesztéssel és kiadással 
járó teendőket. Kérjük tehát a lapot érdeklő összes le-
veleket, megkereséseket mostantól kezdve augusztus 
3í-íg oda irányítani. Ugy erre, mint a súlyos anyagi 
helyzetre való tekintettel lapunk a nyár folyamán két-
hetenként egyszer, lehetőleg ÍV2 ívnyi terjedelemben 
jelenik meg. Az előfizetési díjak és hátralékok mielőbbi 
beküldését kérjük. 

Lelkészbeiktatás. Július 21-én volt a veresegyházi 
református egyház új lelkipásztorának. Őry Lajosnak 
beiktatása nagy gyülekezet, több vidéki küldöttség, lel-
készek. tanítók, minden felekezetbeli szép közönség je-
lenlétében. Nagy Ferencz esperes hatásos beszéd kísé-
retében nyújtotta át az ú j lelkésznek iá bibliát, pecsét-
nyomót és templomkulcsot, mely után áldó kívánsággal 
ajánlotta őt a gyülekezet szeretetébe. Majd a megjelent 
lelkésztársak, név szerint: Földváry László, Mocsy Mi-
hály. Sáfár Béla, Szabó Balázs, Labancz László, Ba-
logh > Ferencz, Olasz Sándor és Marton Imre segédlel-
kész (a beiktatott lelkész öccse) mondottak áldást, üd-
vözletet. melyre hatalmas visszhangként csapott- föl a 
gyülekezet erőteljes éneke: „Megáldjon téged az Is-
ten . . ." Az I. Kor. 4 : 1—2. alapján tartott székfoglaló 
beszéd igéret, fogadalomtétel volt a Krisztus nevében 
való szolgálattételre, pásztorkodásra, amit szívesen hall-
gatott az egész nép, mely most, e háborús időkben, ,,el 
van gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való 
juhok." (Máté 9, 36.) A leányok énekkara után a gyü-
lekezet énekelte az 1-ső dicséret 7. versét s végül a Hym-
nuszt. Az üdvözlő küldöttségek fogadása után délben 60 
terítékű közebéd volt, melynek hangulatát csak emelte a 
várva-várt áldásteljes nyári zápor, melyre az esperes 
pohárköszöntője is felhívta a figyelmet, azzal a jókíván-
sággal. hogy az új lelkész tanítása, munkája, élete, mint 
a jó nyári eső, jelentsen áldást a. veresegyházi népnek. 

Lelkészbeiktatás. Július hó 28-án volt az öcsénvi 
gyülekezet Czeczéről egyhangúlag meghívott ú j lelki-
pásztorának, Szilágyi Bélának beiktatása, amelyet es-
peresi megbízásból Babay Béla sárpilisi lelkész, egyház-



megyei főjegyző végzett. Az új lelkészt gyülekezete 
nagy szeretettel fogadta. 

Esperesbeiktatás. A vasi közép ev. egyházmegye 
új esperesét. Zongor Béla körmendi lelkészt a Szombat-
helyen tartott egyházmegyei gyűlésen iktattak be hi-
vatalába. A kerület részéről Kapi Béla püspök, volt kör-
mendi lelkész üdvözölte nagy melegséggel. 

Dr. Némethy Károly v. b. t. t. államtitkárt, a he-
vesnagykunsági egyházmegye gondnokát, a budai paro-
chiális kör gondnokát, a király élethossziglan a főrendi-
ház tagjává nevezte ki. 

Jubileum. Böszörményi Lajos esperes most töltötte 
be nagyszalontai lelkészi szolgálatának 30-ik évét, amely 
alkalomból kifolyólag gyülekezete meleg ünneplésben 
részesítette. 

Az ózdi ref. gyülekezet új lelkészét mult hó végén 
iktatták be hivatalába. Ez alkalommal Borbély Lajos 
országgyűlési képviselő 3000 koronát adományozott a 
misszió egyház fenntartási alapjára. 

Szép eredmény. Mint a „Vértesaljádból olvassuk, 
a sárbogárdi ref. gyülekezetben a mult évben önkéntes 
adományok óimén összesen 8347.06 K folyt be. A gyü-
lekezetben hetenként bibliai órák és több izben vallásos 
estélyek voltak. Az iratterjesztés terén 1348 K volt az' 
évi forgalom. — A csákvári gyülekezetben 25 éven át, 
minden évben 100 koronát tőkésítenek és hívek 200— 
100—50 koronás adományokkal járultak az egyház-
fenntartási alaphoz. Ebben a gyülekezetben is több val-
lásos estély volt. 

A (lunamelléki ref. egyházkerület folyó évi május 
hó 30-án tartott tavaszi közgyűlésének gondosan szer-
kesztett jegyzőkönyve a Bethlen Gábor nyomda sajtója 
alól szétküldetett. A >zép püspöki jelentés mellett egyik 
legérdekesebb pontja a jegyzőkönyvnek a 42-dik, amely 
a kecskeméti internátussal egybekötött tanítónőképző-
intézet jf el állítására vonatkozik. Ez a nagy jubileumhoz 
méltó alkotása a kerületnek! 

A külsősomogyi ref. egyházmegye folyó hó 20. 
és 21-én tartja Tabon közgyűlését. A megelőző napon, 
19-én az egyházmegyei lelkészegyesület ülésezik. 

Lelkész-konferencia volt 3 napon át Eperjesen a 
Theol. Otthonban. A konferencián sokan vettek részt. A 
konferencia főtárgya volt a lelkész munkája a háború-
ban és a békés kibontakozásiban. Dr. Deák, báró Podma-
niezky theol. tanár és dr. Varsányi Mátyás budai s. 
lelkész az igehirdetésről, Kozlay Kálmán és Wallra-
benstein lelkészek a lelkigondozásról, Megyercsy Béla, 
Marcsek János az ifjúsági munkákról, Takaró Géza lel-
kész a Szentföldről tartottak előadásokat. 

A tiszai ev. egyházkerület július hó 10-én tartotta 
közgyűlését Miskolczon, Geduly Henrik püspök és Szent-
ívány Árpád felügyelő elnöklete mellett. Nagyobb vitát 
eredményezett az eperjesi akadémiának javaslata, hogy 
engedtessék meg a theologusóknak és joghallgatóknak, 
hogy a két akadémián különösen rendes hallgatók lehes-
senek. Az ügyet a tanügyi bizottságnak adták ki. Néze-
tünk szerint bajos két úrnak szolgálni. Az árvái és lip-
tói egyházmegyék elnöksége és tisztviselői ellen a köz-
gyűlés fegyelmi vizsgálatot rendelt el engedetlenség 
miatt, mert az egyetemes felügyelőre beadott szavaza-
tokat csak tót nyelven adta be. Bizony sok bajuk van 
az ev. testvéreknek a renitens pánszlávókkal. 

Nyugalomba vonult lelkész. Korossy Emil szâ -
baclkai ev. lelkész nyugalomba vonult. Helyére fiát: 
Korossy Dezsőt hívta meg a gyülekezet. 

A lelkészi kongrua és korpótlékra nézve értesíti 
a dunamelléki ref. püspöki hivatal az érdekelt lelké-

szeket, hogy ez/ideig (július 31.) még egyik illetményt 
sem utalta ki — a többszöri sürgetés daczára sem —-
a minisztérium. Mihelyt püspöki rendelkezésre jut az 
összeg, azonnal tovább küldetik az esperesi hivatalokhoz. 

A lelkészi ruhabeszerzési segély körüli eljárásról 
e héten érkeezett a minisztériumtól felhívás; a bejelentő 
lapok kinyomtatás után szétküldettek. 

ISKOLA. 

Értesítőnk. A dunamelléki ref. egyházkerület 
budapesti ref. theol. akadémiájának értesítője dr. Pru-
zsinszky Pál igazgató szerkesztésében most jelent meg. 
Elején meleghangú megemlékezése van az igazgató tol-
lából a mult tanév végén elhunyt kiváló professzorról, 
dr. Szőts Farkasról, aki, mint az emlékezés mondja: 
.,a nagy alapító püspöknek elveit a mindennapi érintke-
zésből is ismerte és aki összekötő kapocs volt a mult ós 
jelen között." A hallgatók száma a mult tanévben volt: 
a II . félévben 13 első-, 5 másod-, 8 harmad- és 19 ne-
gyedéves, összesen 45 hallgató; ezek között 2 volt gö-
rögpótlós rendkívüli hallgató. Illetőség szerint duna-
melléki volt 28, dunántúli 5, tiszántúli 9, erdélyi 3. A 
szülők foglalkozása szerinti statisztikából látjuk, hogy 
a. legtöbb (11) a parochiákról jött. Tanár-tanító fiú 
mindössze 4 volt; 7 hallgató tisztviselő, ugyanennyi 
ioldmíves és 9 iparos családból származott. Internátu-
sunkban 28 hallgató volt állandóan bennlakó. Részletes 
kimutatás van az értesítőben azokról a hallgatókról (ösz-
szesen 44), akk több-kevesebb ideig teljesítettek szolgá-
latot a Pénzintézetek. Hadikórházában; ez a szolgálat 
a mult tanév elején megszűnt. Az internátusról szóló 
részletes jelentést még boldogult dr. Szőts Farkas állí-
totta össze; a szerint ez állandóan telve volt a mult 
tanévben és a bennlakók száma sohasem volt százon 
alól. Az értesítő egyébként most már a mi Bethlen Gá-
bor nyomdánk sajtója alól került ki, szép nyomással és 
Ízléses kiállításban. 

A budapesti ref. theol. akadémián az 1918—19. 
iskolai év szeptember hó 9-én veszi kezdetét. Szeptember 
hó 9., 10. és 11. napjain lesznek a pótló- és javító kol-
lokviumok; szept. 13-án az alapvizsgák írásbeli-, szept. 
14-én szóbeli része. Szept. 16-án lesznek az első és má-
sodik lelkészképesítő írás'beli-, szept. 18-án a szóbeli 
vizsgák. Szept. 19-én lesznek az anyakönyvezések, in-
dex-aláírások és a bevezető iskolai ünnepély. A rendes 
előadások szept. 20-án veszik kezdetüket. 

A Baár-Madas ref. felső-leányiskola értesítője 
megjelent, közzéteszi dr. Majomé Kenessey Anna igaz-
gató. Érdeklődéssel vettük kezünkbe ennek a fontos 
missziót teljesítő főváros tan- és nevelő intézetünknek 
értesítőjét. A statisztikai kimutatásból látható, hogy a 
mult tanévben 92 nyilv. és 17 magántanulója volt, akik 
közül 65 volt fővárosi. Kár, hogy a vallás szerinti meg-
oszlás nincs közölve. A vallásos nevelésre nagy gondot 
fordít az intézet. Dr. Patay Pál vallástanár azt mondja 
jelentésében: Nagy súlyt helyezünk arra, hogy a rendes 
vallásoktatásnak ne csak „tantárgy" jelentősége legyen, 
hanem, hogy az alakító, megnyerő hatású legyen a nö-
vendékekre. A hittanórák keretén belül igyekezett a ta-
nár közvetlenül megismertetni és megkedveltetni a Bib-
liát, mint a személyes hitélet tápláló forráfsát. Nagy 
gonddal ápolták az intézetben a buzgóságnak másik 
nagy erőforrását: az éneket is. Minden reggel és este 
volt áhítat, írás-olvasással és imával. Egyik vasárnap 



a templomban, a másikon az intézetben tartott istentisz-
teleten vettek részt a növendékek. Valóban csak az az 
intézet érdemli meg a református nevet, ahol nem csak 
holmi, sablonos vallástanítás, hanem ilyen intenzív bib-
liai-református vallásos nevelésben részeülnek a növen-
dékek. Mert csak így lehet valamennyire ellensúlyozni 
azt a kiszámíthatlan nagy veszteséget, amely a neve-
lésügy terén való elmaradottságunk folytán évről-évre 
mind súlyosabban ér beennünket. 

Érdekes vita. A székesfővárosi közgyűlés a mult 
hóban tárgyalta a. költségvetést. A vallásügyi kiadások 
tárgyalásánál dr. Szalad Mihály biz. tag azt indítványoz-
ta. hogy törüljék a budgetből az összes hitoktatási se-
gélyeket és vigyék át a hitoktatás összes költségeit az 
illető iskolák tanügyi költségvetésébe, szóval, hogy köz-
ségesítsék a hitoktatás az egész vonalon. E szerint a. hit-
oktatókat úgy, mint a fővárosi kath. papokat, a közgyű-
lés választaná, a. felekezeteknek megmaradna itt is a je-
lölés joga. A hitoktatók ekként teljesen beolvadnának a 
tanítói testületbe. Az indítvány mellett azzal érvelt Sza-
lad Mihály, aki ..becsületes atheistának" vallja magát, 
hogy a hitoktatás költségeit jó részben a főváros fedezi 
és ebből kifolyólag csak minden jognolküli kötelességei 
vannak. Felhozta érvül azt is, hogy a kellő minősítéssel 
bíró hitoktatók hiánya, miatt most már úgyis sok eset-
ben laikusok is nyernek megbízást a hitoktatásra. Az 
indítvány ellen Ember Károly szólalt fel. aki reámu-
tatott arra, hogy a népoktatási törvény (1868. 
XXXYriI . te.) érintetlenül hagyta a felekezetek auto-
nom hitoktatási jogát és ennek elkobzását sürgetik 
azok, akik a hitoktatást laikus morál tanításával akar-
ják felcseerélni. A Szalai által említett súrlódások a 
tantestület és a hitoktatók között innen erednek. A köz-
gyűlés az indítványt nagy szótöbbséggel elvetette. A 
vitának tanúsága reánk nézve különösen az, hogy mily 
gondot: kell fordítanunk arra, hogy a ma 'már oly sok-
felől ostromolt hitoktatás ügyét megfelelő orgánumok 
képviseljék. 

Alapítvány. Dr. Baltazár Dezső püspök a május hó 
5-én lefolyt püspökszentelési ünnepély emlékére 1000 
K-s alapítványt tett a kolozsvári felső leányiskolánál. 

A debreczeni egyetem rektora a következő tanév-
ben dr. Kiss Géza jogtanár, a hittudományi kar dé-
kánja dr. Lrncz Géza, a jog- és államtudományi karé 
dr. Thegze Gyula, a bölcsészetié dr. Darkó Jenő lesz. 

A kolozsvári ref. theol. akadémián a Nagy Károly 
püspökké választása folytán megüresült rendszeres theo-
logiai tanszékre dr. Makkai Sándor sárospataki theol. 
tanárt hívták meg. 

Aranykönyv. Takáts Gyula, Dunászentgyörgy köz-
ség főjegyzője, Szövetéégünk tagja, az 1!)17. évi aug. hó 
21-én kelt alapítólevelével a gyönki gimnázium javára 
tett 2000 kor. alapítványát újabban f. év június havában 
3000 koronával gyarapította, hogy minél előbb-elérhesse 
az alapítólevélben kitűzött ezélját, t. i. hogy az alapít-
vány minél előbb 1000 kor. évi kamatot produkálhasson, 
amikor is az alapítvány megkezdi áldásos működését. 

EGYESÜLET. 

A Luther-Társaság legutóbbi íközgyűHésén Gsz-
truezky Miklós elnöklete mellett elhatározta, hogy a 
tisztújítást az ősszel tartja meg. Elhatározta továbbá,, 
hogy tankönyveket nem ad ki és csak az Ösvény és a 
Bélmisszió' kiadására szorítkozik. 

A bodrogközi lelkész-értekezlet (alsó-zempléni e. 
m.) felhívta a lelkészeket és gyülekezeteket, hogy lép-
jenek be a Ref. Sajtóegyesület alapító tagjai közé; egy-
ben felkérte a gyülekezeteket a Bethlen-nyomda rész-
vényeineek jegyzésére. 

Konferencia. Az evangéliumi Nőegyesületek Nem-
zeli Szövetsége szeptember 21—24. napokon tartja köz-
gyűlését és konferenciáját Budapesten. A Lorántffy 
Zsuzsánna Egyesület, mint vendéglátó mindent el fog 
követni, hogy a vidékieknek megkönnyítse a konferen-
cián való részvételt és áldásossá tegye e néhány napi 
együttlétet. Eddig tervben van: leányszakosztály-kon-
ferenciia, istentisztelet a budai hegyekben, nagy propa-
ganda-ünnepély, közgyűlés, általános konferencia, veze-
tők órája, Misszió-Bizottság gyűlése stb. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

.1 fiatal korúak gondozása érdekében emel szót egy 
német jezsuita páter ezzel a felhívással: ,,Katholikus 
né]), törődsz-e ifjúságoddal?!" A czikkíró elmondja, hogy 
100.000 fiatalkorúra 199 bűnöző evangélikus és 212 kath. 
leány. 977 ev., 1294 kath. fiú esik. 

Káromlás. Az angolok németgyűlöletének egy csúf 
megnyilvánulásáról ad hírt a Reform irte Kirchenzei-
tung. Egyik legelterjedtebb angol lapban, a Christian 
Herald-ban jelent meg a következő kép: A német császár 
ott áll egy oltár előtt, mint áldozó pap, körülötte gyer-
mekek holttestei; katonák gyermekeket nyújtanak feléje 
leölés czél.jából. A kép alatt ez a jelzés: „Engedjétek 
hozzám a kis gyermekeket . . ." Ehhez nem kell kom-
mentár! 

Der Erangelische Bund, a német protestánsok nagy 
egyesülete, most tette közzé a mult jubileumi évről szóló 
jelentését. Ez a szövetség a háború kezdete óta valóban 
nagybecsű munkát végzett, különösen az iratterjesztés 
körül. Mintegy 10 millióra rúg azoknak a könyvek-
nek, építő iratoknak a száma, amelyeket 4 év alatt a 
katonákhoz eljuttatott. A nagybecsű hitvédelmi munka 
mellett nem feledkezett meg a Szövetség a eharitativ 
munkáról sem. amelyet .141 diakonisszája által teljesí-
tett. A mult évben a Szövetségnek 51 új fiókja alakult. 

GYÁSZROVAT. 
Id. telekfalvi Ka rácson i István nyug. ref. lel-

kész. életének 80-dik. házasságának 55-dik évében Del> 
reezenben elhunyt. Az elköltözött az erdélyi menekülés 
alkalmával költözött Debreczenbe. Az elhunytban Koncz 
Aurél né, Karácsom Ottilia, a debreczeni leánygimná-
zium igazgatója, édesatyját gyászolja. 

Molnár Miklós meiiyöi ref. lelkész, életének 81-dik. 
és szolgálatának 51-ik évében meghalt. 

Palyázatí hirdetmények. 
A sárospataki ref. főiskola elöljárósága pályázatot 

hirdet a főgimnáziumban megüresedett vallástanári 
székre, melynek javadalma 2400 korona tanári fizetés. 
200—200 korona ötödéves korpótlék ötizben, s az Y-ik 
lakásbérosztálynak megfelelő lakáspénz, továbbá az ál-
lamtól kapható mindenféle kiegészítés, háborús pótllék. 
családi pótlék s más időszaki segélyek. 



Kötelezettsége: a főgimnáziumban és az állami ta-
nítóképző intézetben a vallástan tanítása, az egyházi tör-
vényben megállapított óraszámbari; ha ezen felül kell 
tanítani, ezért külön díjban részesül. Köteles továbbá a 
ref. ifjúsági istentiszteletek vezetésében közreműködni, 
a növendékekét konfirmáezióra előkészíteni s a Rákóczi 
György-egyesületet vezetni. 

Az állást 1918. szeptember elsején köteles elfoglalni. 
Akik az állást elnyerni óhajtják, képzettségükről tanús-
kodó okmányaikat (érettségi bizonyítvány, lelkészi ok-
levél, vallástanári vagy középiskolai tanári oklevél; szü-
letési, házassági, eddigi szolgálataikról szóló bizonyít-
ványok, s rövid életrajz stb.), valamint folyamodványai-
kat a nagytiszt, és tek. Igazgató-Tanácshoz czíinezve a 
főgimnáziumi igazgatóhoz 1918. év augusztus hó 20-áig 
adják be. 

A főiskola elöljárósága fenntartja magának a jogot, 
hogy az állást helyettes tanárral töjthesse be, amely eset-
ben a javadalom: évi 2000 korona, az államtól nyerhető 
segélyek, pótlékok, s esetleg a főiskolai tápintézeti étke-
zések körüli felügyeletért a szorgalom szakaszok ideje 
alatt ingyen koszt, továbbá lakás (bútor és ágynemű nél-
kül) és fűtés-világítás (kiszolgálás nélkül). 

Sárospatak, 1918. június hó 1. 
EUend József, főgimn. ig. 

A sárospataki ref. főiskola elöljárósága pályázatot 
hirdet az 1918/9-ik évre a főgimnáziumban hadbavonulás 
folytán szükségessé vált latin-magyar vagy latin-német 
szaktárgyú helyettes-tanári állasra, melyre pályázhatnak 
oly egyének, akiknek szaktárgyaikból szak-, vagy leg-
alább alapvizsgájuk van. 

A megválasztott tanár kötelessége szaktárgyait, 
vagy az ezzel rokon tárgyakat heti 20 órán tanítani; ha 
ezen felül is tanít, megfelelő díjazásban részesül. 

•Favadalma évi 2000 korona a főiskola pénztárából, 
s az államtól nyerhető pótlékok és segélyek. Ha a táp-
intézeti felügyelő oldalán az ifjúság étkezésénél is fél-
ügyeletet vállal, ezért a főiskola épületében ingyen la-
kást (bútor és ágynemű nélkül), fűtést, világítást kap 
(kiszolgálás nélkül); a szorgalomszakok idején pedig in-
gyenes étkezést a táp intézetben. 

A pályázni óhajtók okmányaikat (születési, érett-
ségi, egyetemi tanulmányaikról és vizsgáikról szóló bizo-
nyítványok, esetleges szolgálati bizonyítványok, s rövid 
életrajz) folyamodványukkal a nagytiszt, és tek. Igaz-
gatótanácshoz czímezve, a főgimnáziumi igazgatóhoz 
1918. évi augusztus hó 20-ig adják be. 

A megválasztott állását köteles 1918. szeptember 
elsején elfoglalni. 

Sárospatak, 1918. június hó 1. 
Ellend József, főgimn. ig. 

A tolnai egyházmegye kötelékébe tartozó czeczei 
egyházközségnek lemondás folytán megüresedett lelkészi 
állására ezennel pályázatot hirdetek. 

A lelkészi javadalom a dunamelléki egyh. kerület 
1913. októberi közgyűlési jzkvének 95. sz. a. megálla-
pítva a következő: 1. Készpénz 2700 kor. 2. 35 hold — 
á 1200 négyzetméter — szántóföld. 3. 6 hold — á 1200 
négyzetméter kaszáló. 4. 1400 négyzetméter szöllőföld. 
5. Lakás, hozzátartozó kerttel. 

Pályázni szándékozók pályázataikat Kátai Endre 
espereshez Dunaszentgyörgy (Tolna m:) az E. T.-ben 
megállapított felszereléssel f. évi aug. hó 18-ig küld-
jék be. 

Vetri Elek 

A siklósi ref. polgári leányiskola fenntartó testü-
lete pályázatot hirdet egy s&gcManítónöi állásra. Az ál-
lásra olyan református vallású tanítónők pályázhatnak, 
akiknek a nyelv- és történettudományi szakból polgári 
isk. tanítónői oklevelük van. Előnyben részesülnek olya-
nok, akiknek a német nyelvből is van képesítésük, vagy 
akik annak egy év alatt való megszerzésére kötelezett-
séget vállalnak. 

A megválasztott tanítónő fizetése 1400 korona törzs-
fizetés, melynek felét az állam adja és 400 korona lakás-
pénz, ezenkívül az államtól esedékes háborús pótlékok. 
A megválasztott tanítónő szükség esetén az iskola mel-
lett szervezett internátusban a többi tanítónőkkel fel-
váltva felügyeleti szolgálatot köteles teljesíteni, mely-
nek ellenében méltányos összegen az internátusban, a 
reggeli kivételével, élelmezést nyerhet. 

A pályázati kérvényhez csatolandók: születési bizo-
nyítvány. polg. isk. tanítónői oklevél, az esetleges előbbi 
alkalmazásokat feltüntető bizonyítvány, orvosi és er-
kölcsi bizonyítvány. 

A pályázati kérvények nagytiszteletű Nagy Imre 
felsőbaranyai esperes úrhoz (Kórós. Baranya m.) inté-
zendők és küldendők. 1918. évi augusztus 10. napjáig. 
Az állás az iskolai év elején foglalandó el. 

A választás a felsőbaranyai ref. egyházmegye köz-
gyűlésén folyó évi augusztus hóban fog megtartatni. 

Dr. Fejes János 
ügyvéd, a7. igazgatótanács elnöke. 

A becmeni ref. egyház pályázatot hirdet német tan-
nyelvű elemi, iskola iában megürült kántortanítói állásra. 
Fizetés: 1400 kor. készpénz, természetbeni lakás, kerttel. 
2 négyszögöl tűzifa. Pályázhatnak reform, tanítók vagy 
tanítónők, kik a horvát nyelvet tanítani képesek. Pályá-
zati kérvénvek augusztus 25-ig a becmeni (Szerem m.) 
ref. hivatalhoz küldendők. 

Korbai Tál, ref. Ti. lelkész. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

K í t u d n a a ján lan i ref . le lkészi c s a l á d o k h o z B u d a p e s t e n 
és környékén egy kis háromnegyedéves gyermek, illetve 2 és 1 
éves kis gyermekek mellé egy komoly, vallásos lelkületű, gyer-
meket szerető egyszerű leányt, aki a kis gyermek, illetve gyer-
mekek teljes gondozását (az egy gyermekes családnál a gyer-
mek után való mosással együtt) lelkiismeretesen magára vál-
lalná. Az illetők mesrfelelő fizetés és ellátás mellett szeretetteljes 
keresztyén és családias bánásmódban részesülnek. A főfeltétel, 
a munkában való arravalóságon kívül a komoly vallásos, mun-
kás, kötelességtudó református jellem. Megtelelő jelentkezők 
hosszú évekre szeretetteljes otthont találhatnak. Leveleket a 
szerkesztőség (IX., Ráday-u. 28.) továbbít. 

„UNICA" az egyetlen kitűnő, kávé, mák, fűszer, dió 

és cukor g y 0 r S m 0 r Z S 0 | 0 

Az „U n i c a" jegyű morzsoló beömlési és kifolyási tölcsérrel 
egy darabból van öntve és elmés szerkezeténél fogva gyor-

san adja ki magából a legfinomabb anyagot. 

Király Alajos utóda KIRÁLY SÁNDOR 
B U D A P E S T , VI . , Felsőerdősor 6. 

HL ^ 

J E G Y E Z Z Ü N K 

B E T H L E N - N Y O M D AJ 
RÉSZVÉNYEKET* 



Ellenség a front mögött 
É p i t ö e r e j ű e r k ö l c s i o l v a s m á n y k a t o n á k s z á m á r a . A Kálvin-
S z ö v e t s é g k i a d v á n y a . Ára 30 f i l l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálv in-

S z ö v e t s é g t i t k á r s á g á n á l ( I X , R á d a y - u . 28.) 

CSUHA ANDRÁS T s ,,L 
SZABÓ 

BUDAPEST, IX, RÁDAY-UTCA 43. SZ. I„ 4. 
üután\jos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

LEGÚJABB N É M E T IRODALOM. 
Arnold Eberh. : Innenland. Ein Wegweiser in die Seele dgr 

Bibel. M. 3.— 
Bauer Adolf: Voin Judentum zum Christentum. M. 1.25 
Bauer H. : Die Pílege der mánnlichen Jugend. M. 2.80 
Bernoulli Carl A . : Die Kultur des Evangeliums. I. Bd. : Johan-

nes der Táufer u. die Urgemeinde. M, 20.— 
Devaranne Th. : Geisterglaube, Spiritismus und vierte Dimen-

sion. Anleitung zur Beurteilung okkulter und spiritist. 
Erscheinungen. M. 1.50 

Dunkmann K. : Der christl. Gottesglaube, GrundriC der Dog-
matik. M. 10.— ^ 

Fischer Alfréd Mobilmachungder Kirche nach detn Kriege. M. 1.80 
Kremers H . : Pazifismus, Papst tum und Evangélium. M. 1.— 
Leese Kurt: Moderne Theosophie. M. 2.25 
Loofs Fr.: Die „internationale Vereinigung ernster Bibelforscher". 

M. —.50 
Maiworm J . : Bausteine der Evangelien zur Begründung einer 

Evangelienharmonie. M. 4.— 
Mehring F . : Kari Marx. Gesch. seines Lebens. M. 8.— 
Raumer R. : Das Goldene Buch vom deutschen Geiste. -Her-

ausg.. von E. Abigt. M. 2.40 
Rehmke Joh. : Logik oder Philosophie als YVissenslehre. M. 12.— 
Richet Charl: Allgemeine Kulturgeschichte. Versuch einer 

Gesch. der Menschheit. M. 18.— 
Rittelmeyer: Das Vaterunsen, 10 Kanzelreden. M. 2,20 
Schulze Martin : Grundrifí der Evang. Dogmatik, M. 7.50 
Seeberg R . : Ewiges Leben. 3. Aufl. M. 2.40 
Steinbeck : Luther, die Kirche und wir. M. 3 — 
Stösch ó . : Die Weltanschauung der Bibel. Einzelbilder in 

zwangloser Folge dargestellt. M, 7.60 
Stuhlfauth Q. : .Die áltesten fortráts Christi u. d. Apostel. Mit 

2 Abbildungen u. I. Tafel. M. —.90 
Wedermann H. : Katechetisches Pfüchíbewufitsein. Ein Wort u. 

Gegenwarts- u. Zukunftsaufgabe d. evang. Religíons-
unterrichts. M. 3.— 

Portóra a bolti ár 10 %-át kérjük. Kaphátók: 
könyvkereskedésében, B u d a p e s t e n , 

IX., F e r e n c k ö r ú t 19-21. s z Scholtz Testvérek 

Wolhyníában* 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 íill-

• • 

\ Papi dolgozatok, j 
í X. kötet . Alkalmi egyházi j 
• beszédek, irta: Jánosi Zol- : 
' tán. Ára kötve 10 korona. ' • • 
• • 
• • • • • • • * 
• • 
• • 

Imádságok* • 
• Bibliaolvasással egybekötött *• 
; hétköznapi reggeli istentiszté- I 
j letekre. Irta F. Varga Lajos • 
• • 
j I. köt. Ara fűzve 8 K. kötve 12 K. j 
Í II. „ Ara „ 8 K. „ 12 K. 1 
• • • 

Kapható j Postadíj egy-egy könyvre 50 fil lér. : Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet, 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí tat lanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsért a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX*, Közraktár-u* 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekművet bocsátja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló .minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tane rőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszer rő l i n g y e n küldetik. 
Legrég ibb czég. * * Alapít tatott 1770. 

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. I g a z g a t ó s á g : 

Budapest, IX., Kálvin-tér 10., sa já t székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes hélyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31 -én : 
Alaptőke . 
Tartalékok 

szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-
tére m ridenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

"2.551,120-— K 
9.349,672*71 K 

11,82í>,880'92 K 

23.727,673:03 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 22.800,000 -
Biztosített tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . . . . 10.490,000'— 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett életkárokban több mint . . . . 1.278,000'— 
Biztosított érték tűzben 1917. évben több 

mint . . . 1500.000,000 — K 
Biztosított érték jégben 1917. évben több 

mint 110.000,000' K 
Életüzlet állománya több mint . . . 32.000,000'— K 

A G a z d á k Biztosí tó S z ö v e t k e z e t e alapítása és fiókintéz-
ménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Kozp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., Kálvin-tér 10;, 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói. 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

K 

W ÚJDONSÁGOK: 
s S 

A halál mysteriuma. 
Irta: Dr. Makkai Sándor, Ára K 4.-

Magda: A magyar egyez-
ményes philosophia. 
Ara K 4.— 

Harangszó után. 
A futkározó hamis atyafiak 
támadása ellen készült hítvé-
delmí munka. Irta: Mészáros 
Tános. Ára K 4.80 

KAPHATÓK: 

KÖK AI LAJOSNÁL 
= B U D A P E S T , = í 

k IV., Kamermayer Károly-uíca 3. j 

I f j ú s á g i k ö n y v e k ! , 

A Magyar Prot. írod. Társaság két legújabb kiadványa 
FÉNYSUGARAK. 
A magyar gyermekek számára. Szerkesztette Raffay 

Sándor. Schneider és Márton' rajzaival. Ara kötve K 
Bérmentes küldéssel K 

NEMES ÖSVÉNYEKEN. 
A magyar i f júság számára. Szerkesztette Raffay Sán-

dor. Schneider rajzaival. Ara kötve K 
Bérmentes küldéssel . K 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot . íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns ifjak és leányok számára. Irta 

Sántha Károly. Ara vászonkötésben K 
Bérmentes küldéssel , . . . ! < 

A B IBL IA NŐI ALAKJAI. 
Irta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel .* . K 3.20 

NŐI J E L L E M K É P E K A B IBL IÁBÓL. 
írta dr. Kenessey Béla. Ara vászonkötésben . 
Bérmentes küldéssel 

4.— 
4.50 

4.— 
4 50 

7.— 
7.50 

K 3.— 
K 3.30 

P R O T E S T Á N S CSALÁDI K Ö N Y V T Á R (Koszorú.) 
Egy-egy öt Koszorú-füzetet tartalmazó kötet ára 

papírkötésben • . . , . . K —.80 
Bérmentes küldéssel K —.90 
Megrendelhetők ; Megje lent eddig 46 kötet. 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivata lában 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



Megje len ik minden vasárnap. 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: 
iX., Ráday-utcza 28., a hova a kéziratok, 
előfizetési es hirdetési dijak stb. kuldeudók. 

Laptulajdouús és kiadó : 
A K Á L V I N S Z Ö V E T S É G . 

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

Társszerkesztő : 
K O V Á T S I S T V Á N dr . 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre : 24 kor., félévre : 12 kor., 

negyedévre : 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 f i l lér . 

T A R T A L O M . I . e z i k k : K e r e s z t y é n s é g a k ö z é l e t b e n . Dr. Patay Pál. — Be l fö ld . Levél a s z e r k e s z t ő h ö z . Kovácsi Sándor. — 

Egyház . — Isko la . — E g y e s ü l e t . — K ü l f ö l d i h i r e k . — Szerkesztő i üzenet . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

Keresztyenseg^^közeletben. 
Ha a XXI. század magyar történetírója a mi korutk 

képét akarná megírni ós a rendelkezésére álló források 
között a napilapokba is beletekintene s olvasná az ez évi 
júliusi, augusztusi lapokat, azt hihetné, hogy a keresz-
tyénség az egész nemzetet komolyan irányító, élő, reális 
hatalom volt. Nem emlegették kevesebbet a keresztyén-
séget, mint a szociáldemokráciát ezekben a hónapokban 
a nagy politikai napilapok. Ha csak a látszatra adnánk, 
ujjonganunk kellene. . . . Végre! Nemcsak a sokaktól 
Lekicsinyelt belmissziói lapocskáink, a létfen tartásért 
való küzdelemben kimerült egyházkerületi hetilapjaink, 
hanem a nagy politikai napilapok is felismerték és ki-
fejezni is merték a keresztyénség szoeziális és politikai 
életet irányító erejét. A mi lapjaink eddig is megemlé-
keztek sátoros ünnepeken az üdv történet egy es mozza-
natairól®, foglalkoztak a keresztyénséggel, de "nem volt 
köszönet benne. Most végre beállott a nagy fordulat! 

Sebestyén Jenő dr., a holland választások eredmé-
nyeiről megemlékezve, tájékoztatta a magyar közönséget 
a hollandiai politikai viszonyokról a Budapesti Hírlap-
ban a rámutatott arra, hogy az egész világon a határo-
zott világnézetek alapján felépült politikai pártoké a 
jövő, amelyek közül a kifejezetten keresztyén világnéze-
ten alapuló pártok sem hiányozhatnak. Az Alkotmány-
ban Túri Béla szintén megemlékezett — úgy látszik, 
Sebestyén czikkének erős hatása alatt — a holland vi-
szonyokról s úgy mellékesen észrevette, hogy a magyar 
reformátusok is hangsúlyozzák a keresztyén politika 
szükségességét. Hát igen, de valahogyan nem az Alkot-
mány reczeptje szerint. Belügye az a harczos katholi-
czizmusnak, — nem is akarjuk bolygatni, — csak épen 
hogy megállapítjuk az Ő organumai nyomán, hogy sem 
a néppárt, sem a keresztény szoeziálista párt, sem az 
összeolvadt keresztény szocziális néppárt, sem sajtójuk 
nem voltak alkalmasak arra, hogy igazán nagy konezep-
cziójú, hódító, m&gával ragadó keresztyén politikát foly-

hassanak. Érdeklődéssel várjuk a megindítandó nagy 
keresztény napilapot, amelynek részvényesei között — 
amint hírlik — szép számmal vannak protestánsok is, 
tekintélyes tőkét képviselve. Lesz tehát két kimondottan 
a kereszt jegyében dolgozó magyar napilap. Hozzájuk 
csatlakozott a „Világ" is, mint amely — egyik vezér-
czikkírója szerint — azokért az elvekért harczol, ame-
lyekért a názáreti Jézus egykor. Szívesen olvastuk ezt 
a czikket, amely válasz volt Prohászka Ottokár főrendi-
házi beszédére, amelyben a „Jásziék, Purjeszék" irányá-
ról megemlékezett. Épen nem indulunk a „Világ" nyo- ' 
mán, de újabban szívesen fedezünk fel egyik-másik ve-
zérczikkében erős közeledést a bibliai keresztyénség 
elveihez. Talán nem csalódunk, lia ugyanazon toll voná-
sát keressük rajta. Nagy haladás az, ha kimondottan a 
keresztyén etika elveit akarják vallani és megvalósítani 
a gyakorlatban, a szocziális és politikai életben. Ez a 
merev történelmi materializmus feladását és a rajta 
épült „új erkölcstan" csődjét jelenti. 

Nehéz helyzete lesz mind a két „keresztyén" újság-
nak. Bangháék Lapjának meg kell bélyegeznie a túl-, 
heves, a czélon messze, nagyon messze túl lövöldöző 
segédcsapatokat Ízléstelenségig keresztyénietlen zsidó-
gyűlöletükért; viszont „Yilág"-éknak ínég kell állapí-
taniok azt, hogy jézusi követelmény, jézusi parancs, akár 
az anyagilag, akár értelmileg, akár rátermettség szem-
pontjából gyengék intézményes megvédése az „erősek", 
az „ösztönösen összetartok" hada ellen, ha azok épen " 
izraeliták is. 

Igazán keresztyén politikát sóvárogva vár az osz-
tályellentétektől széttagolt nemzet. Lesz-e erős keresz-
tyén elvű kormány, akár egységes, akár koalieziós, ame-
lyik fölibe tud emelkedni úgy az agrár, mint a merkan-
tilista törekvéseknek és az osztó igazság mérlegén mér 
úgy az egyiknek, mint a másiknak? Valamikor Erdély 
hét főbűnéül emlegették a n é g y vallást, a három nem-
zetiséget; ma az „egységes" magyar haza „hét főbűné-
nek" szama legalább megkétszereződött. Valamikor Er-



dély aranykorában a kálvinista keresztyén fejedelmi 
politika eligazodott a szövevényes területen. Milyen ke-
resztyén politika vezet a mai Magyarországon ezé! hoz? 

I t t van a szekularizáczió nagy problémája. Ki meri 
keresztyénietlennek bélyegezni azt, aki sürgeti keresztül-
vitelét, és ki meri keresztyéni kötelességül feltüntetni 
az egyházi vagyon védelmét? Probléma van elég, több 
mint elég nálunk. Lehetséges-e prot. keresztyén emberre 
nézve más megoldás, mint az, hogy keresztyén lelkiis-
merete szerint foglaljon pártállást, s bármelyik politikai 
párt kötelékébe tartozzék is, az igazi ker. etika törvé-
nyei szerint cselekedjék ós azt meg ne tagadja semmiféle 
pártfegyelem miatt? 

Hassa át, tisztítsa meg, alakítsa át a közéletet a 
keresztyénség egyéni képviselőin keresztül, biztosítsa 
intézményesen a jézusi elvek diadalát; ez lehet minden 
keresztyén embernek a kívánsága és életczélja. Hogy 
ezt külön keresztyén párt alakításával, napilap indítá-
sával érhetjük-e el jobban, vagy pedig úgy, hogy a meg-
levő pártokba és lapokba több krisztianizmust viszünk 
bele, arra nézve eltérhet a prot. keresztyének véleménye. 
A r. kath.-ok bizonyos kérdésekben egyöntetűen járnak 
el. Nem agyrém egységes kath. világpolitikáról beszélni, 
végelemzésben az irányítást Rómában keresni. Nem ki-
sebb tekintély, mint Harnack, vallja a lehetőségét annak, 
hogy az infallibilitás után újabb dogma keletkezhetik 
a kath. egyházban: „die weltliche Herrschaft des Papstes 
und sein Recht, den Kiatholiken die Politik zu diktiren." 
Ha a dogma formulázásától távol vagyunk is még, elő-
zetes hatását megfigyelhetjük. Ez az egység és a maga 
nemében páratlan szervezetű „változhatatlan" egyház 
csodálatra, vizsgálatra indította Macaulay-t is, aki meg-
figyeléseit saját koráig nem közölte és mint történetíró 
a jövőre nézve következtetést nem akart vonni. Nem árt, 
ha felújítjuk megállapításait a múltra nézve. A XVIII . 
században „az igazán hatásos fegyvert, mellyel a filo-
zófusok az evangélium hitét megtámadták, az evangé-
lium erkölcstanaiból kölcsönözték. Az evangélium er-
kölcsi és dogmai részét szerencsétlenül egymás ellen for-
dították; — a vallástalanság, történetesen emberszere-

. tettel társulva, diadalmaskodott egy időre a valláson, 
mely történetesen politikai és társadalmi visszaélésekkel 
társult." 

A XVIII . sz. felvilágosodásának eszméi mint élő 
energiák ma is hatnak. Ilyen a türelem eszméje például. 
A római kath. egyház soha többé máglyát nem gyújt, 
eretnekeket gályarabságra nem küld; viszont az evan-
gélium etikai elveit a keresztény szoczializmus szerve-
zeteivel' társadalmi úton is igyekszik megvalósítani. A 
szabadgondolat hívei között mintha a jobb belátás nyerne 
tért; épen egyik vezetőijük és a „Világ"-ban bátor tollú 
czikkírójuk a vallás erőinek lekicsinylése, számításon 
kívül való hagyása ellen emelt szót. Jól tudom, ez még 
nem keresztyénség, még a jézusi etika 'hangoztatása sem 
az, de már nagy haladás ahoz a felfogáshoz képest, amely 
szerint „a vallás olyan, mint az alkohol, öl, butít, alja-

sít"; vagy ahoz a volterianus meggyőződéshez képest, 
amely szerint a katholizmus és protestantizmus ugyan-
azon babonának két formája. Talán optimistábbak va-
gyunk, mint Prohászka Ottokár, aki főrendiházi beszé-
dében csak gyűlöletet és ellenszenvet állapított meg a 
szabadgondolkodók és szoczialisták részéről a keresztyén-
ség iránt. A jézusi elvek hangoztatása a Világ részéről 
talán más módszert fog jelenteni a jövőben, mint amilyen 
a XVIII . ' század filozófusaié volt; talán az evangélium 
etikája mellett a keresztyénség hitelveit is meg fogják 
becsülni, annyival inkább, mivel elfogulatlanul nem le-
het olyan -nagy mértékben vádolni a XX. sz. ker. egy-
házait politikai és társadalmi visszaélésekkel, mint a 
XV1JI. századét. Ha tényleg van felpanaszolni valójuk, 
panaszolják fel jóindulattal, az egyházak pedig lássák be 
alázattal és a reformálás készségével. A mi református 
keresztyén társadalmunknak kellene példát adnia abban, 
mire képes az a keresztyénség, amelynek dogmatikai és 
etikai elvei nem mondanak ellent egymásnak a politikai 
és szocziális életben sem. Remélünk egy szebb, dicsőbb 
jövőt, amelyben ez az egyetemes vágy megvalósul. Hisz-
szük, hogy elközelget az istennek országa, — hogy bib-
liai szóhasználattal éljünk; — a jelenben azonban, da-
czára a hírlapi nyilatkozatoknak, daczára a beszédeknek 
— keresztyén tetteket nagyon gyéren látunk, úgy a poli-
tikai, mint a társadalmi életben, ezért aggódunk, hogy 
a látszat most is csak csal. Dr. Patay Pál. 

B E L F Ö L D . 

Levél a Szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Ür! Utóbbi időben becses lapjá-

ban és .az „Egyházi Értesítő"-ben is — daczára annak, 
hogy ez utóbbi a budapesti ref. egyház hivatalos lapja, 
amelynek nem hivatása magánvéleményeket közölni — 
gyakrabban olvasunk javaslatokat, -terveket és kritiká-
kat a budapesti református egyházra vonatkozólag. 

Távol' legyen tőlem, hogj? a magánvélemény meg-
nyilvánulását hibáztatnám, vagy épen ellenezném; sőt 
magam is azt szeretném, hogy egyházközségünk dolgai-
val minél több hívünk törődne és ezúton az egyházunk 
iránti áldozatkészség is nagyobb legyen, mert e nélkül 
nincsen haladás és fejlődés, pedig sok a tennivaló, főleg 
ha tudjuk, hogy az egész 1 ország református lakossága 
a budapesti egyházra tekint, ós állandó törekvésünk is az, 
hogy a budapesti ref. egyház vezető egyház maradjon. 

Az említett czikkeknek jóakaratú tendencziája mel-
lett mintegy lappangva kirí az, hogy az egyház vezető-
ségében rejlik a hiba, amiért az egyház fejlődése meg-
akadt és nem halad a ezikkírók által kívánt mértékben. 
Minthogyha minden czikk azt mondaná, hogy éh terme-
lem az eszméket, a gazdagok adják megvalósításához a 
pénzt. Ezek a kifejezések, mint például „a gazdasági 
hivatal nem pesti bank", vagy az egyháznak ki kellene 



lépni a rideg üzleti számítások kereteiből" stb. stb., mind 
azt tükrözik vissza, hogy az egyház vezetősége nem érti 
meg az idők intő jelét és nem épít, nem halad, hanem 
fogondja a pénzgyűjtés. Az említett és más hasonló ki- • 
fejezések. úgy látszik, közszólamok lettek, mert ezeket 
már több oldalról is hallottuk, és úgy látszik, hogy bizo-
nyos körökben közszájon forognak. 

Fiatal emberek, akik alig néhány éve működnek 
egyházunknál, nem is tudják, hogy a háborút megelőző 
évtizedben építettük a fasori templomot és ref. tanoncz-
otthont, fejeztük be a kőbányai templom és paplak épí-
tését, valamint a btídai templom javítási munkálaait. 
Ugyanezen idő alatt állítottuk fel a Baár-Madas női 
nevelő-intézetet, a ref. tanonczotthont és gimnáziumunk 
mellé a ref. fiú-internátust, gimnáziumunkat pedig a kor 
színvonalára emeltük. Lelkészeink számát háromról hatra 
szaporítottuk; a pár hitoktató helyett pedig most a hit-
oktatóknak egész sora van alkalmazva. 

Hogy ez még mind kevés, hogy lelkészeink, de főleg 
hitoktatóink számát szaporítani kell és azoknak megfele-
lőbb fizetést kell adni, azt mi is tudjuk; de hogy épen 
a szegény református egyházközség, amely sehonnét és 
semmiféle támogatásra nem számíthat, járjon ezekben 
elől, az mégis kissé túlságos követelés. Budapest arány-
talan fejlődésével egyelőre sem az állam, sem a főváros, 
sem a gazdag római katholikus egyház nem tudja intéz-
ményeit aránylagosan fejleszteni. Minden középület, is-
kola, kórház, templom stb. kicsi és kevés, Hogyan jár-
junk el, mit tegyünk, hogy a mi református egyházunk 
a hívek szaporodásával t arányban fejlődjék? Valóban 
nagy hálára kötelezne minket az, aki nemcsak szóval és 
javaslatokkal, hanem a tettek mezejére lépve vezetne 
bennüket. 

Ha üzletileg nem számítunk, vagyis a kiadások fe-
dezéséről nem gondoskodunk, akkor — miután az alapít-
ványokat elkölteni nem szabad — rendelkezésrfe álló va-
gyonunk épen csak három évre elég, hogy eddig mutat-
kozó rendes évi deficzitünket fedezhessük, nemhogy új 
alkotásokat is létesítsünk. Ezért kellett a mult évben 
erős kézzel a háború alatt már majdnem normálissá fej-
lődött állandó deficzit leküzdéséhez hozzálátni és egy-
részt híveinket adakozásra és adójuk emelésére felkérni, 
másrészt pedig más intézkedések által a helyzetet javí-
tani. Hála híveink áldoaztkészségének, a deficzit meg-
szüntetése sikerült s remélhetőleg költségvetésünkben 
állandóan meg is fog szűnni; azonban nem szabad újabb 
kiadásokkal ismét deficzitbe sodorni egyházunkat, ,mert' 
híveink is megunják, hogy évről-évre — mint 1916-ban 
és 1917-ben tettük — hozzájuk forduljunk. 

Százezer ref. hívő roppant magas szám, ezért egy-
házunk számra nézve az első, de ha híveinket tekintjük, 
a mi egyházunk az, amelynek hívei érdekében, a legtöbb 
áldozatot kellene hozni. A legnagyobb része újabban be-
vándorolt, amely még meg sem állapodott, hanem ide-
oda imbolyog. Még csak nem is rendes gyári munkás', 
hanem ideiglenes munkakereső és teljesen vagyontalan. 

Az úgynevezett úri osztály fix fizetésű hivatalnokokból 
áll és afig néhány száz azoknak a száma, akik mint ön-
álló keresette] biró polgárok az egyházfenntartó elemet 
képviselik. Tíz évi fáradságos és költséges munkába ke-
rült, míg az adófizetők száma 2000-ről 13.000-re és az 
adó 22.000 koronáról 100.000 koronára emelkedett. Azt 
is tudjuk, hogy itt nem szabad megállani: nem is állunk 
meg, aminthogy ezen a téren sohasem is volt megállás 
egy perczig sem. 

Valamennyi javaslat, amelyet egy" vagy más alka-
lommal olvastunk, oda utal, hogy az egyház gazdag 
emberei áldozzanak s á hang gyakran csaknem paran-
csoló. Ügy látszik, hogy a javaslatok tevői igen nagy 
fogalmakkal birnak a pesti gazdagok számáról és gaz-
dagságáról. Ha kétkednek, a. könyvekből meggyőződhet-
nek arról, hogy a 13.000 adófizető közül 12.000 csak 
2-—3 koronával járul az egyház terheihez, ami természe-
tesen az adókezelést is igen megdrágítja. Az evangélikus 
egyház ilyen kis adót be sém szed; de ott más a viszony. 
Ott az az elem. amely nálunk ezt a kis adót fizeti, csak-
nem teljesen hiányzik, holott nálunk ezen a czímen 
40—45.000 korona mégis befolyik, amire az egyháznak 
szüksége van. Ami nem is a gazdagokat, hanem az olyan 
jövedelmű vagy vagyonú híveink számát illeti, akik évi 
300 koronánál nagyobb egyházi adóval lennének meg-
terhelhetők, kiig tévedek, hogy ha ezek száma a 60-at 
meghaladja és ezek is száz meg száz oldalról vannak 
igénybe véve. 

A- fejlődés ebben a tekintetben is mindenesetre ál-
landó és örvendetes. A budapesti egyházra igen nagy 
jövő vár, mert azáltal, hogv a bevándorlott ref. lakos-r \ 
ság itt átpolgárosodik és állandó és jobb keresethez, sőt 
vagyonhoz is jut, egyházunk folyton erősödik. Igaz, 
hogy a lelkészek és hitoktatók híveinket a kívánt mér-
tékben nem látogathatják, híveinket — bár ezt gúnyo-
san szokták megjegyezni — egyházunkhoz az is köze-
lebb hozza, hogy azokat derék és jó adószedőink látogat-
ják meg, akik azokat az egyház állapotáról felvilágosít-
ják. templombajárásra buzdítják és olvasmányokkal lát-
ják el. Sok hívünk, aki ridegen viselkedett az adószedő-
vel szemben, azok által lett egyházunknak buzgó és áldo-
zatkész tagja. Ezt tudva, nefti is olyan nagy áldozat az. 
amibe az adószedés kerül, mert a kiadások nemcsak adó-
szedés. hanem a hívek felvilágosításának terhére is köny-
velendő. , ' 

A háborút megelőző évtizedben különböző, már fen-
tebb megemlített építkezésbe 1.050.000 koronát, ebből 
300.000 koronát az egyház jövedelmeiből fektettünk be. 
Amit az utolsó évtizedben építkezésekbe fektettünk, azt 
mind azonnal készpénzben ki is fizettük és abból semmit 
sem hárítottunk a jövő nemzedékre, hogy azt ne korlá-
tozzuk a, szabad mozgásban. Nagynevű elődeink is alkot-
tak és építettek, de ezt csak adósságcsinálás útján tehet-
ték, amiből következik, hogy a már törlesztett függő 
adósságokon kívül a jelzálogosított adósságok törleszté-
sére és kamatjaira évenként 37.235 koronát fizetünk. 



Hogyha mi sem féltünk volna az adósságcsinálástól, 
akkor még többet is alkothattunk volna, de egyházunk 
jövő" nemzedékét sújtottuk volna. 

Egyházunk más terhei is aránytalanul nagyok. A 
hitoktatási kiadásokra, a. fővárostól kapott segélyen felül, 
38.000 K-t fizetünk és még sem tudunk megfelelni az 
igényeknek, sem a hitoktatók száma, sem azoknak java-
dalmazása, tekintetében. A tanulók számának rendkívüli 
emelkedése évről-évre követeli a' hitoktatók számának a 
szaporítását és akkor mindig elmarad a fizetés javítás, 
mert arra már nem marad fedezet. Reméljük azonban, 
hogy erre is hamarosan sor kerül. 

A közalapi járulék 6481 K-val, az egyházkerület 
és megye 3874 K-val és a segélyek 5135 K-val terhelik 
budgetünket. Ez utóbbi összegek együtt 100.000 K évi 
terhet jelentenek. Vegye le valaki vállainkról azt az évi 
terhet, ami elődeinkről maradt reánk és azt, amit a hit-
oktatásra kell reáfizetnünk, akkor évenként bizony igen 
szép összeget tudnánk felhasználni igen jó és üdvös egy-
házi ezélokra. 

Mindezekhez hozzájárul a mi legnagyobb szeren-
csétlenségünk, a háború, amely meggátolt abban, hogy. 
Kálvin-téri 'házunkat felépíthessük. Minden sürgetésünk 
daczára négy év telt el abba, míg*a székesfőváros végre 
elhatározta, hogy a Kálvin-tér úgy marad, amint van. 
M.ikor végre megkaptuk az építési engedélyt és régi há-
zunkat lebontottuk, kitört a háború és nem lehetett épí-
teni. Elvesztettük a régi ház jövedelmeit s most fizetni 
kell a. lelkészi és hivatali lakbéreket. Ezek okozták, az évi 
deficzitet. 

Ez a veszteség, ami házunk lebontása és az építés 
elmaradása által ért bennünket, örökre pótolhatatlan 
lesz s a súlyos csapás minden további lépésnél óvatossá 
tesz és mozdulatlanságra, kárhoztat; de ennek csakugyan 
nem az egyház vezetői az oka-i, hanem a viszonyok kény-
szerűsége. 

Tervekben nincs hiány, azok mindenfelől bőven 
teremnek. A vezetőknek is megvan a programmjuk, a 
melyhez idő és pénz kell, hogy megvalósíthatók legye-
nek. mert semmiből az emberi erő semmit sem teremt-
het,. Az egyház vezetői sokkal hívebb reformátusok, sem-
hogy készséggel ne adnának helyet olyan férfiaknak, 
akik az adott; viszonyok közepette, is képesek volnának 
az egyház fejlesztés terén nagyobb eredménnyel tevé-
kenykedni. De nemcsak helyüket adnák át, hanem az 
ilyen vezetőket a legnagyobb készséggel is támogatnák 
és nem vo lna hőbb kívánságuk, mint az, hogy az új 
vezetőség is annyi eredményt, tudjon felmutatni egyhá 
zunk fejlesztése körül, mint a jelenlegi vezetők a. háború 
előtti évtizedben fel mutat, lak; sőt. mutatnánk fel most 
is, ha a már említett mostoha viszonyok és főkép a, há-
ború nem lenne. 

Tudjuk azt., hogy a. budapesti ref. egyház napról-
napra erősebb ós pénzvszonyai talán valamennyi nagy 
egyház között a 1 egr en d ez eltebbek, és bízunk benne, 
hogy egyházunk, — amint állapotaink rendes mederbe 

terelödnek — ismét a fejlődés útján fog haladni, mert 
fejlődni kell és arra az,egyház anyagilag is képes fog 
lenni, mert az a magas szellemi erő, amely híveinkben 
él, mindig meg fogja találni azokat az embereket, akik 
mindazokkal a kellékekkel rendelkeznek, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy egyházunk a józan haladás útján 
maradjon és megtartsa azt a vezető pozíciót, amelyet 
megszereztünk. 

Kovftcsy Sándor főgondnok. 

EGYHÁZ. 
Zsinat. Tisztelettel tudatom a református zsinat 

tagjaival, hogy az elnökség a zsinat második filékszakát 
Budapestre, a magyar református egyház székházába, 
1918. október hó 2. (másodikának) d. e. tíz órájára 
hívta össze. Kelt Debreczenben (a Péterfia-utca 33. sz. 
a.) 1918. augusztus hó 7. Sass Béla zsinati jegyző. 

Segédlelkész elhelyezés. Petri Elek püspök Paksy 
Sándort Czeczére. Mező Benőt Madocsára, Mészöly Győ-
zőt Deesre. Dávid Lajost Babarczra, Báthory Dánielt 
Kórógyra, Yincze' Károlyt S.-Banovczóre helyezte se-
gédlelkészekiil. 

Lelkészválasztás. A tokaji ev. egyházközség Szed-
lák Endre püspöki misszionárius lelkészt választotta 
meg lelkészéül. 

A tolnaváraljai ref. egyház lelkészi állására 11-en 
' pályáztak. 

Az egyházkerületi pénztári hivatal újból felkéri 
azokat az egyházakat, amelyek még nem küldték be 
tőkesegélyeik I százalékos annuitását, hogy azt lehető 
legrövidebb idő alatt külön utalványon beküldjék. 

A dunavecsei ref. egyház .évkönyve a nehéz nyom-
dai viszonyok dacára is megjelent, a mult évi egyház-
községi életről, az .ottani közintézményekről, a hadba-
vonultakról, ezek sorsáról, stb. Lukáosy Imre lelkész, 
mint az évkönyvből is látjuk, nemcsak az T.Ti* dolgai-
nak hív sáfára, hanem el ül jár mindenütt, ahol közhasz-
nú dolgok létesítéséről van szó. Most egy polgári iskola 
felállításán fáradozik. Siker és áldás koronázza mun-
káját! 

A bányai ev. egyházkerület ú j püspökének, dr. 
Raffay Sándornak, beiktatása, szept. hó 5-én lesz, ker. 
közgyűlés keretében. A beiktatást Ka.pi Béla dunántúli 
püspök végzi. 

Luther-Szövetség. A dunántúli ev. egyházkerület 
püspöke, Ka/pi Béla, kerülete körében Luther-Szövetség 
alakításán fáradozik. A. Szövetség az egyháztársadalmi 
élet, minden kövét felölelné és keretében a különböző 
szakosztályok (irodalom, nő-konfirmáltak. fjúsági egy-
let, stb.) végeznék a megfelelő munkákat a szövetség 
egységes vezetése mellett. 

Adományok. A vakok bibliáira Vadon Béla de-
recskei ref. lelkész útján a k ö v e t k e z ő adományok foly-
tak be: Balogh Zsuzsanna 3. Dombi Istvánné 5. Hajdú 
Irnréné 2, Szegedi Sándor 5, Gombos Imréné .10, Le-
ányegylet 25, Yallás-estélyek perselypénze 30, összesen 
73 korona.. 

Sajtóhiba-igazítás. A lapunk mult számában meg-
jelent „Codex juris canonici" című ismertetésben a 251. 
lap 2-ik hasábjában, alul a 17. sorban „feladata" he-
lyett ..feladta" és a 252. lap 1. hasábjában, felül a 8. 
sorban „90" helyett „30" teendő. „Ámovabilis" helyett 
pedig „amovibilis" alvadandó. 



I S K O L A . 

A felsőbaranyai ref. egyházmegye siklósi polg. 
leányiskolájának a beküldött értesítő szerint a. mult 
tanévben összesen 89 vizsgát tett tanulója volt; itt is 
feltűnő sok. 30-on felül volt (könnyen érthető okból) a 
magántanulók száma. Vallásra nézve ref. volt 58, izrae-
lita 22; illetőség szerint siklósi volt 24. baranyamegyei 
57; lelkész és tauitó leánya volt 10, jegyzőé 5, a leg-
több (32) földmíves családból való volt. A tanulók 30 
százaléka volt jeles. Lux La.josné. Závory Terézia igaz-
gató mellett 3 oki. tanítónő működik, Az intézettel kap-
csolatos internátus a mult évben nyílt meg, felügyelője 
Szigethy Piroska tanítónő volt. aki odaadó buzgalom-
mal teljesítette nehéz feladatát. Mint az értesítő is jelzi, 
naponként tartott a bennlakó 16 növendékkel áhítatot, 
amely éneklés és imádkozáson kívül bibliaolvasásból é 
magyarázásból állt. Az i n te rná,tusban a díj 1600 korona 
lesz. Érdekes, hogy a növendékek kötelesek naturáliá-
kat is magukkal vinni. Ezt csak majd megszerzik, de 
hát a hosszú listába foglalt felszerelési czikkeket hon-
nan veszik?! Nagy örömmel látjuk e kedves intézetek 
fejlődését. 

A debreczeni ref. kollégium egyetemi internátusá-. 
han az 1918—19. iskolai évre is felekezeti különbség nél-
kül vétetnek fel a hallgatók és pedig teljes ellátásra 
200. 460. 800. 1000 és 1100 koi-onáért. Csak bentlakásra 
100, 160, 200 és 300 koronáért. A bentlakással fűtés 
és világítás jár. A .jótéteményes helyekért a kérvénye-
ket az internátus igazgatóságához címezve kell benyúj-
tani. Debreczénben 1918. augusztus hó l-ig Mitrovics 
Gyula egyetemi tanár, intern, igazgató. 

A szentendrei ref, polg. fmiskolai internátusba 
délutáűT elfoglaltság mellett egy inteímátusi nevelő ke-
restetik. Javadalma teljes ellátása, és havi 40 kor. Szor-
galmas, ügy buzgó egyén szép mellékjövedelemre is szá-
míthat. Oly refofpiátus vallású főiskolai hallgatóknak, 
kik tanulmányaikat Budapesten folytatják, igen meg-
felelő állás, mert a délelőtti előadásokat a minden órában 
köziekedő villa mos<>kka 1 háborítat 1 a n u 1 lá tóga thalják. 

Uj .doktor, Pröhle Károly soproni theol. akad. ta-
nárt, ..Éneken Rudolf életfilozófiája" czímű munkája és 
a filozófiából mint főtárgyból, esztétikából és pedágogi-
kából mint melléktárgyakból egyhangúlag summa cum 
laude megállott szigorlata alapján mult hó 2-án avatta 
á bölcsészeti tudományok doktorává a budapesti királyi 
magyar t udom á nyegyetem. 

E G Y E S Ü L E T . 
i . - N v 

Sajtóvasárnap Nagybányán. Augusztus hó 4-ikén 
dr. Kováts István sajót vasárnapi prédikációt tartott a 
nagybányai ref. templomban, majd másnap az egyház-
tanács" ülésén ismertette a ref. sajtómozgalmat. A pres-
bitérium kimondotta, hogy a 100 Kor. persely pénzt *a 
Sajtóégyesíüet céljaira ajánlja föl, ezenfölül 200 koro-
nával belép az Egyesület alapító tagja' sorába. A jelen-
levő presbiterek közül többen mindjárt beléptek ala-
pítótagokul, többen ped!ig taggyűjtőíveket vettek ma-
gukhoz. Eddigelé — az egyházon kívül — 10 alapító-
éi 33 rendeá tagja van a Ref. Sajtóegyesületnek Nagy-
bányán és az adományokkal együtt 1466 K gyűlt be. 
A taggyűjté.s folyik. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 

K Ü L F Ö L Ö I HÍREK. 

Világnézetek harcza. Hollandiában az képviselő-
választásoknál az eddig uralmon levő liberális pártok 
vereséget szenvedtek és a jobboldaliak nyertek többsé-
get. A katholikus állampárt 25 tagról 30-ra. a kálvinista 
11-ről 13-ra emelkedett. E két jobboldalon levő párt mel-
lett a legnagyobb nyereséget a, szocialisták érték el, akik-
nek száma 15-ről 20-ra emelkedett. Az ú. n. liberális 
pártok 20 mandátumot veszítettek. A választások követ-
keztében a liberális minisztérium megbukott és a ki-
rálynő, mint olvastuk, egy katholikus papot bízott meg 
kabinetalakítással. íme: a középen álló színtelen se hi-
deg, se meleg párt megbukott és helyet adott a két ha-
tározott állásponton levőnek. A katholikusok kisebb-
ségben vannak, nagy; győzelmüket szervezettségüknek 
köszönhetik. 

Rosegger Péter, a nemrég elhalt hírneves népköltő 
meleg vonzalommal viseltetett, mint ennek többször ki-
fejezést adott, az evangélium iránt. 0 maga ugyan nem 
tért át az evangélikus egyházba, de gyermekei evangéli-
kusok lettek. Sokszor mondta, hogy egy igazi evangé-
liumi prédikáció valóságos üdülés lelkének. Nagy öröm-
mel fogadta, a m i k o r 1899-ben evangélikus lelkész jött 
Stájerba és az ő lelkes felhívására épült fel a. mürzu-
tchlagi szép gothikus ev. templom. A katholikus irányú 
lapok éppen ezért nagyon hidegen-emlékeztek meg róla. 

MichaHis dr, és a Ker. Diákszövetség. Egyik né-
met nyelvű lapjából a Keresztyén Diákszövetségnek azt 
az érdekes hírt vesszük, hogy Michaelis dr., miután el-
hagyta a. németbirodalmi kancellári állását,. újra elvál-
lalt a német evangéliumi Keresztyén Diákszövetség el-
nöki tisztét. A legutóbbi időben oly óriási mértékben fej-
lődtek a Diákegyesületeké munkaerejük oly számottevő 
lett. hogy három csoportra oszolva töltik be hivatásukat. 
Egy részük a hadifoglyok érdekében fárad, másik részük 
a fronton k ü z d eszméiért s a h a r m a d i k része a Keresz-
tyén Diákegyesületek tagjainak, az otthoni diákságnak 
áldozza fel idejét,'munkaerejét s Istentől vett talentumait. 

Kitérések. Lapunkban is többször mégemlékeztünk 
arról a egyházellenes mozgalomról, amely ennek a de-
cennhimnafe a.z elején indult meg Berlinben a „Los von 
der Kirche" jelszó alatt. A sokátmondó statisztikai ada-
tok erre nézve a következők: 1911-ben 6138. 1915-ben 
672. 1916-ban 2790 és a mult évben 2099 ember tért ki 
az egyházból. A kitérés ott írásbeli nyilatkozat alapján 
történik. 

Az állam és egyhsto közötti viszonyt illetőleg figye-
lemreméltó nyilatkozat hangzott el a porosz kultusz-
miniszter részéről. Hogy milyen lesz ez, a viszony a jö-
vőben , m ö n d á . az attól függ. hogy minő nézetekkel tér-
nek vissza maid a harezoló katonák a lövészárokból. Ki-
jeténtette, hogy ő nem barátja a szeparációnak és úgy az 
államra, mint az egyházra nagy szerencsétlenségnek taT-
taná. ha ez bekövetkeznék. 

Népmisszié. A német belmiszió központi választ-
mánya az utóbbi időben nagy súlyt helyez erre a fontos 
m u n k á r a . Értesítést küldött az összes egyesül eteknek, 
hogy mindenhová, ahol kiváltják, küld alkalmas egyé-
neket e v a n g é l i z á l ó és apologetikus előadások tartására. 
Eddig már több. mint 200 ilyen előadást tartottak a vá-
lasztmány által kiküldött munkások, 

ÍEGYEZZÜNK" 
B E T H L E N - N Y O M D A 

R É S Z V É N Y E K E T -



SZERKESZTŐI ÜZENET. 

S. L. Láttuk mi is az Ev. Őrálló kérdéses közleményét a „Szél-
jegyzetek" rovatban, amelyben olyan bántó hangon és modorban em-
lékezik meg a kolozsvári theol. tanárok „A mi vallásunk" cz. szép 
reformáczió könyvéről és Sebestyén Jenőnek a Prot. Szemlében meg-
jelent cikkéről, amelyben a predestináció problémáit tárgyalja. Külö" 
nős jelenség is, hogy a mi ev. testvéreink közül némelyek milyen 
Kálvin-iszonyban szenvednek. A jelzett közlemény többek között még 
a Zoványi-féle kirohanásokat is jogosul taknak tar t ja „a Kálvin kultusz 
megfékezése" (sic!) céljából. Szóval az E. Ö. „e" jelzésű cikkiró' 
jának tetszéséi, úgy látszik, az nyerte volna meg, hogy ha mi a j u b f 
leumi esztendőben Kálvinról s az ő nagyszerű tanításairól ezeket a nagy-
problémákat illetőleg (mert úgy-e nem kétszer-kettőről van szó !) meg 
sem emlékeztünk, vagy ezeket Z.-féle anatémákkal sújtottak volna. 
Igazad van : a kolozsvári tanárok jelentős munkaját , a predestináció 
nagy problémáit tárgyaló komoly tanulmányt kár volt a Széljegyzetek-
ben es olyan hangon tárgyalni. Van odaát is elég „Széljegyezni" való 
ha j ós veszedelem ; • nem kell félteni sem a mi ügyeinket, sem az ev. 
testvérek dolgait attól az „erőltetett Kuyper-Kálvin kultusztól". 

A keniletünben levő egyházmegyék közgyűléseiről, kérünk rövid, 
a közérdekű 'dolgokat felölelő tudósításokat. 

Paiyázatí hírdetmenyek. 
A becmeni ref.' egyház pályázatot hirdet német tan-

nyelvű elemi iskolájában megürült kántortanítói állásra. 
Fizetés: 1400 kor. készpénz, természetbeni lakás, kerttel, 
2 négyszögöl tűzifa. Pályázhatnak reform, tanítók vagy 
tanítónők, kik a horvát nyelvet tanítani képesek. Pályá-
zati kérvények augusztus 25-ig a becmeni (Szerém m.) 
ref. hivatalhoz küldendők. 9 

Korbai Pál, ref. h. lelkész. 

Pályásat két helyettes (esetleg női tanerővel betöltendő) 
tanári állásra. 

A zilahi ref. Wesselényi-kollégium elöljárósága az 
1918-—1919. iskolai évre egy magyar-latin és egy ma-
gyar-német (esetleg' német-latin) helyettes tanári állásra 
újból páályázatot hirdet. 

Az állások javadalma: a) férfiaknak évi 1200 K, 
ennek megfelelő háborús segély, ezen kívül lakás, fűtés, 
világítás az internátusban s teljes. élelmezés a konvik-
tusbau; b) nőknek évi 2000 K fizetés, ennek megfelelő 
háborús segély, 400 K lakáspénz. 

A kötelező heti órák száma mindkét állásnál 20. 
Ha férfi választatik meg helyettes tanárrá, az a taní-
táson kívül köteles részt venni a konviktusi és interná-
tusi felügyeletben is. 

Pályázhatnak az illető szakcsoportból a) legalább 
alapvizsgálatot tett protentáns férfiak., vagy b) legalább 
szakvizsgálatot tett protestáns nők. Megválasztásra első-
sorban református vallásúak -számíthatnak. A második 
állásnál az a fő, hogy az egyik szaktárgy okvetetlenül 
a német legyen vagy legalább is igazolása annak, hogy 
az illető pályázó tud németül beszélni és képes a német 
nyelvet tanítani is. Akik képesek bármely rendkívüli 
tárgy tanítására, ezt a körülményt említsék meg kérvé-
nyükben, esetleg igazolják képesítettségüket. 

A pályázati kérvények a vallást, életkort, végzett 
tanulmányokat, képesítettséget, testi épséget, katonai 
szolgálati viszonyt l\ hintető, esetleg eddigi tanári szol-
gálatot igazoló okiratokkal fölszerelten a Wesselényi-

kollégium igazgatójához küldendők folyó évi augusztus 
hó 25-ig. Az alkalmazottak állásukat kötelesek 1918. 
szeptember hónap elején elfoglalni. 

Zilahi 1918. július hó 31-én. 
Kerekes Ernő, igazgató-tanár. 

Pályázat falusi vezetők részére. 
1. A M. Gazdaszövetség, a M. Földhitelintézet ado-

mányából 40, egyenként 500 K-ás jutalomdíjat tűz ki a 
mgazdaság terén működő egyének részére, akik szociális 
téren, a közegészségügy, a szövetkezeti ügy érdekében és 
a magyar állameszme megerősödésére irányuló tevékeny-
ségükkel a falusi nép körében érdemeket szereztek. 2. 
A pályadíj különösen figyelmet érdemlő esetekben az 
500 korona kétszeresére emelhető. 3. A jutalomra első-
sorban igényt tarthatnak olyan egyének,' akik a falu 
igazgatásánál (jegyzők stb.). a szövetkezetek vezetésé-
nél, vagy pedig mint lelkészek, tanítók, tanítónők a falu 
közéletének emelésénél huzamosabb időn át közremű-
ködtek. 4. A jutalomért való kérelmek, illetőleg ajánlá-
sok a szövetkezetek, gazdakörök, szövetkezeti központok 
útján, ezeknek a véleményes ajánlásával, vagy közvet-
lenül küldhetők be a Magyar Gazdaszövetséghez. 5. A 
.jutalomdíjakat a Magyar Gazdaszövetség ítéli oda és a 
jutalmazandó^ nevének kihirdetése a Szövetség közgyű-
lésén, vagy vidéki nagygyűlésének egyikén történik. 6. 
A megjutalmazottak részére ezenkívül okmány adatik 
ki. 7. A jutalomdíjak első izben 1918. évben adatnak ki. 
8. A pályázatok beadásának határideje 1918. szeptember 
30. Budaipest, 1918, július hó 1-én, 

Darányi Ignác, elnök. Bernát István, igazgató. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

Kí t u d n a a j á n l a n i ref . le lkészi c s a l á d o k h o z B u d a p e s t e n 
és k ö r n y é k é n egy k i s h á r o m n e g y e d é v e s g y e r m e k , illetve 2 és 1 
éves k is g y e r m e k e k mel lé egy k o m o l y , v a l l á s o s le lkü le tű , gyer-
m e k e t sze re tő e g y s z e r ű l eány t , ak i a k i s g y e r m e k , i l letve gyer-
m e k e k te l jes g o n d o z á s á t (az egy g y e r m e k e s c s a l á d n á l a gyer-
m e k u t á n va ló m o s á s s a l együ t t ) l e l k i i smere t e sen m a g á r a vál-
l a lná . Az i l letők megfe le lő fizetés és e l lá tás mel le t t szere te t te l jes 
k e r e s z t y é n és c s a l á d i a s b á n á s m ó d b a n r é s z e s ü l n e k . A-főfel tétel , 
a m u n k á b a n va ló a r r a v a l ó s á g o n k ívül a k o m o l y va l l á sos , m u n -
k á s , k ö t e l e s s é g t u d ó r e f o r m á t u s iel lem. Megte le lő j e l en tkezők 
h o s s z ú é v e k r e sze re te t t e l j e s o t t h o n t t a l á l h a t n a k . Leve leke t a 
s z e r k e s z t ő s é g (IX., R á d a y - u . 28 . ) t ovább í t . ' 

M 

^ az egyetlen kitűnő, kávé, inak, fűszer, dió 
és cukor g y 0 r S m 0 r Z S 0 | 5 

Az „U n i c a" j e g y u morzsoló beömlési és kifolyási tölcsérrel 
e g y d a r a b b ó l v a n ö n t v e és elmés szerkezeténél fogva gyor-

san adja ki magából a legfinomabb anyagot. 

Király Alajos utóda KIRÁLY SÁNDOR 
B U D A P E S T , VI., F e l s ö e r d ő s o r 6. 

-•- • -irt- ni i.iii.i.1. m- i ii ^ 

T~ 
Ú j d o n s á g ! Újdonság! 

Harangszó után. 
A „futkározó hamis atyafiak" támadása ellen az írásból merí-
tett, beszélgetések alakjában készült hitvédelmi munka, melyet 
a szakkritika tömeges terjesztésre is igen alkalmasnak talált. 
Kapható a szerzőnél : M é s z á r o s J á n o s református lei-késznél 
L a s k ó n (Baranya megye) Ara 4 korona 80 fillér. — Portóra 

20 fillér küldendő. 



Ellenség a front mögött 
Épitő ere jű erkölcsi olvasmány katonák számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Ára 30 f i l l . Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség t i tkárságánál ( IX., Ráday-u. 28.) 

C S U H A A N D R Á S v m \ m 
BUDAPEST, IX., RÁDÁY-UTCA 43. SZ, i„ 4. 
J u t á n y o s áron készít lelkészek s z á m á r a pa-

lástokat és különféle ruhákat . 

LEGÚJABB N É M E T I R O D A L O M . 
Arnold Eberh.: Innenland. Ein Wegvveiser in die Seele der 

Bibel. M. 3.— 
Bauer Adolf: Vom Judentum zum Christentum. M. 1,25 
Bauer H. : Die Pflege der mánnlichen Jugend. M, 2.80 
Bernoulli Carl A . : Die Kultur des Evangeliums, I. Bd. : Johan-

nes der Taufer u. die Urgemeinde. M, 20.— 
Devaranne Th. : Geisterglaube, Spiritismus und vierte Dimen-

sion. Anleitung zur Beurteilung okkulter und spiritist. 
Erscheinungen, M, 1.50 

Dunkmann K. : Der christl. Gottesglaube, Grundrifi der Dog-
matik. M. 10.— 

Fischer Alfréd Mobilmachungder Kirche nach dem Kriege. M 1.80 
Kremers H . : Pazifismus, Papst tum und Evangélium. M. 1.— 
Leese Kurt: Moderne Theosophie. M. 2.25 
Loofs Fr. : Die „internationale Vereinigung ernster Bibelforscher". 

M. —.50 
Maiveorm J. : Bausteine der Evangelien zur Begründung einer 

Evangelienharmonie. M. 4.— 
Mehring F. : Kari Marx. Gesch. seines Lebens. M. 8.— 
Raumer R. : Das Goldene Buch vom deutschen Geiste. Her-

ausg. von E. Abigt. M. 2.40 
Rehmke Joh. : Logik oder Philosophie als Wissenslehre. M. 12.— 
Rréhet Charl: Allgemeine Kulturgeschichte. Versuch einer 

Gesch. der Menschheit. M. 18.— 
Rittelmeyer : Das Vaterunsen, 10 Kanzelreden. M. 2.20 
Schulze Martin : Grundrifi der Evang. Dogmatik, M. 7.50 
Seeberg R. : Ewiges Leben. 3. Aufl, M. 2.40 
Steinbeck : Lúther, die Kirche und wir. M. 3 — 
Stösch G. : Die Weltanschauung der Bibel. Einzelbilder in 

zvvangloser Folge dargestellt. M, 7-60 
Stuhlfauth Ö.: Die áltesten fortráts Christi u, d. Apostel. Mit 

2 Abbildungen u. I. Tafel. M. —.90 
Wederrnann hL : Katechetisches Pflichtbevvufítsein. Ein Wort u. 

Gegenwarts- u. Ztikunt'tsaufgabe d. evang. Religions-
unterrichts. M. 3.— 

Portóra a bolti ár 10 °/0 át kérjük. Kaphatók: 

ftnhnlt? TuotvülJűV könyvkereskedésében, Budapesten, 
SH7IIU1M l C b l Y C l C K IX. , Ferenc körút 19-21. sz 

Megjelentek: 

Kapható 

W olhyníában. 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill. 

Papi dolgozatok, \ 
X. kötet. Alkalmi egyházi I 
beszédek, irta: Jánosi Zol- • 
tán. Ára kötve 10 korona. í 

Imádságok* 
Bibliaolvasással egybekötött • / 
hétköznapi reggeli istentiszte- ; 
letekre. Irta F. Varga Lajos • 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. • 

II. „ Ára „ 8 K. „ 12 K. I 

Postadíj egy-egy könyvre 50 fillér, : Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

mmm 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol -
tokban kaphatók . A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsért a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszöve t ség fogyasztási és 
:: ér tékesí tő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX., Közraktár-u* 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több p i n t 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



H A R M O N I U M O K 
A gyönyörű hang, melyei a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
ny ú amerikai rendszernek elmés Szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan ejismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 
í 1 ) Mii 
, I az ország legnagyobb hangszergyára 

vonós és fúvós hangszerekben. -

császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

B u d a p e s t , II., L á n c z h í d - u , 5 . 
Továbbá ajánlja saját gyárában készüit, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tané réknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszer rő l i n g y e n küldetik. 
l e g r é g i b b czég. * * Alapít tatott 1770. 

G&ZÖÁlfó B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban- I g a z g a t ó s á g : 

Budapest , IX., Ká8<mi-tér- 10., s a j á t fKéi iházában 
Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-

ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nj 'omtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság, 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én : 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szöveikezet - kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120-— K 
9.349,672-71 K 

11.826,880'92 K 

' . 23.727,673-63 K 
, Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 2 2 . 8 0 0 , 0 0 0 - K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . . . . 10.490,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
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A „Ne temere"-víta feléledése. 

Már majdnem egészen megfeledkeztünk a Ne te-
mere cz. pápai dekretumról, amely a házasságkötést 
szabályozza. De ami 10 évvel ezelőtt szerencsésen el-
aludt, az most újra ébredőben van. Egyelőre még csak 
egyházjogászok elméleti vitájáról van szó, de nem le-
hetetlen, hogy majd Róma is akként szól bele a vitába, 
h°gy újból itt lesz a baj és ismét végig kell küzdei az 
odiózus harcot. A dolog röviden előadva a következő: 

Az 1841-ik évben XVI. Gergely pápa hazánkat 
illetőleg két nevezetes rendelkezést adott a magyar püs-
pöki kar kérelmére a vegyes v allásúak házasságára 
nézve. Az egyik volt a Quas vestro cz. bréve, amely a 
kaució (reverzális) nélküli vegyes házasságok kötésé-
nél a r. kath. lelkész passziva asszisztenciáját továbbra 
is megengedte, a másik a Lambruschini-féle Instructió, 
amely a nem r. katholikus lelkés? előtt kötött vegyes há-
zasságot tilosnak, de érvényesnek deklarálta. 

A csendes vizekbe 1907-ben dobták bele a zavaros 
hullámokat felverő követ. Megjelent a hirhedt Ne te-
mere pápai dekretum, amely nemcsak tilosnak, hanem 
érvénytelennek is jelentett ki minden olyan vegyes há-
zasságot (klandesztin), amely nem r. katholikus lelkész 
előtt köttetett. Miután kellő kaució (gyermekek eligé-
zése) nélkül r. kath. lelkész előtt a fent említett bréve ér-
telmében csak passiva assistentia-val lehetett házassá-
got kötni, világos, hogy a Ne temere rendelkezése alapján 
száz meg száz vegyes házasság volna r. kath. szempontból 
érvénytelen. Emlékezünk reá, hogy a Ne temere rendel-
kezése alól csak Németország volt mentes, az előző év-
ben számára kiadott Provida cz. pápai konstitúció foly-
tán. Ez a pápai rendelet azt a kedvezményt tartalmazta, 
hogy a Németországban született azon vegyes házasok-
nak, akik nem r. katholikusoknak lettek keresztelve és 
nem tartoztak előzőleg a r. kath. egyházba, házassága ér-
vényes abban az esetben is, ha azt nem a tridenti forma 
szerint, v. i. a r. kath. parochus előtt kötötték. A Ne 

temere vita nálunk akkor simult el, amikor a pápai szék 
a magyar r. kath. püspöki kar kérésére 1909-ben a Pro-
vida által nyújtott engedményt Magyarországra és kap-
csolt részeire is kiterjesztette. Ezt az engedményt előbb 
Német-, majd Magyarországra nézve a Ne temere dekré-
tumnak az a záradéka (hány ilyen záradék van!) tette 
lehetővé, amely szerint a dekretum mindenkire nézve 
univerzális rendelkezést tartalmaz, „ha csak a szentszék 
valamely különös helyre és vidékre vonatkozólag más-
ként nem rendelkezett". 

De mi történt? A most életbe lépett ú j pápai tör-
vénykönyv felvette mint tételes törvényt a Ne temere 
merev rendelkezéseit a házasság érvényességére vonat-
kozólag, de elhagyta a fent idézett enyhítő klauzulát. És 
ezenkívül még van a kódexben egy rendelkezés, amely 
hatályon kívül helyez minden olyan egyetemes és rész-
leges (partikuláris) törvényt, amely a kódex kánonai-
val, tehát a törvénykönyvbe felvett Ne temere dekré-
tummal is ellenkezik, ós a régebbi egyetemes ós derogált 
törvények közül csak a fizikai és erkölcsi személyeknek 
adott és még vissza nem vont kiváltságok és kedvez-
mények (privilegia atque indulta) érvényét ismeri el, 
abban az esetben, ha az új kódex kanonainak vala-
melyike által kifejezetten vissza nem vonatnak. 

Tehát ez a kérdés és e felett vitatkoznak most az 
egyházjogászok: a Provida tisztán csak partikuláris, 
azaz egy bizonyos területre szóló részleges törvény-e, 
vagy pedig fizikai és erkölcsi személyeknek nyújtott pri-
vilegiumos kedvezmény-e? Ha csak jus particulare, ak-
kor derogált, érvényét veszített törvény; ha fizikai ille-
tőleg jogi személyeknek nyújtott kedvezmény, akkor 
mindaddig, míg vissza nem vonjuk, hatályban van to-
vábbra is úgy, mint a német- ós magyarországi, kellő 
kaució nélkül és nem r. kath. lelkész előtt házasságra 
lépő r. katholikusok részére adott indultum. 

Nem óhajtom hosszasan ismertetni a már eddig ia 
lefolyt vitát e kérdés körül; a történeti Hűség kedvéért 
mégis felemlítem, hogy nemcsak a legtöbb külföldi és 



hazai egyházjogász, hanem a magyar püspöki kar által 
a kódexet kommentáló utasítás is azon az állásponton 
van, hogy a Provida-engedmény, mint nemcsak részle-
ges jogot, hanem pápai kedvezményt is tartalmazó jog-
szabály a vegyes vallású házasságra nézve most is ér-
vényben van. Egy néhány osztrák és német jogász mel-
lett nálunk eddig csak Baranyay Jusztin cisztercita ta-
nár tört lándzsát azon felfogás mellett, hogy sem a Pro-
vida, sem ennek hatályát Magyarországra kiterjesztő 
1909-ik évi pápai dekrétum már nem érvényes. 

De a vitában Rómáé az utolsó és a döntő szó. Mert 
hiszen, mint a fentiekből is látható, itt ismét úgyneve-
zett ,,dubium"-ról, kétes dologról van szó és majd az új 
kódex magyarázására rendelt kuriális bizottság ad az 
ügyre nézve végleges,, döntő választ. Ettől függ, hogy 
lesz-e ú j Ne temere-vita, vagy nem. Ügy hisszük, hogy 
maguk a r. katliolikusok sem óhajtják a vizeknek újból 
való felkavarását. p. 

A bukaresti békeszerződés felekezeti 
vonatkozásai. 

A m. kir, miniszterelnök 1918. július 17. napján a 
képviselőházban törvényjavaslatot nyújtott be a Romá-
niával 1918. május 7-én kötött békeszerződésnek és a 
kapcsolatos nemzetközi okmányoknak beczikkelyezésé-
ről. E törvényjavaslattal a békeszerződések teljes szö-
vege nyilvánosságra jutott ugyan, nehéz sajtóviszo-> 
nyaink mellett azonban a közönség széles rétegei a bé-
keszerződós egyes pontozataival alig ismerkedhettek meg, 
s így nem vélünk felesleges munkát végezni, midőn a bé-
keszerződésnek egyházi és iskolai vonatkozásait e lap t. 
olvasói előtt röviden ismertetni óhajtjuk, annyival is in-
kább, mert napilapjaink a békekötés politikai és gazda-
sági része mellett a szerződésnek éppen ezen oldalát alig 
méltatták. * % 9 V. V -•> fn 

Az egyfelől Németország, Ausztria-Magyarország, 
Bulgária és Törökország, másfelől Románia között kö-
tött békeszerződésnek VII. fejezete \„A hitvalláísok 
egyenjogúsága Romániában" czím alatt a XXVII. és 
XXVIII . czikkekben foglalkozik egyházi és iskolai kér-
désekkel. Tudvalevőleg már a berlini szerződés (1879. 
évi VIII . t.«cz.) Románia függetlenségének elismerését 
ahhoz a feltételhez kötötte, hogy „Romániában a vallási 
és felekezeti különbség nem hozható fel senki ellen in-
dokul arra, hogy kizárassék vagy képteleníttessék pol-
gári és politikai jogai élvezetére, közhivatalok, tisztsé-
gek és méltóságok viselésére vagy a különféle üzletek 
és iparok bármely helyen való folytatására (XLIII. 
czikk)", továbbá, hogy „minden hitvallás szabadsága és 
külső gyakorlása biztosítva lesz, úgy a román állam ho-
nosai, mint a'külföldiek részére és a különféle vallás-
felekezeteknek sem egyházrendi szervezkedése, sem 
lelki főnökeihez való viszonyaik útjába akadályt gördí-
teni nem szabad (XLIV. czikk)". 

Ismeretes dolog, hogy Románia a függetlensége el-
ismerésének feltételeiül felállított követelményeknek 
négy évtizeden át sem tett eleget, úgy hogy magától 
értetődő dolog, hogy a központi hatalmak jónak látták 
az ú j békeszerződésbe a berlini béke rendelkezéseinél 
részletesebb ós szabatosabb megállapodásokat felvenni. 

A békeszerződés XXVII. czikke mindenekelőtt ki-
mondja, hogy „Romániában a római katholikus, a gö-
rög egyesült, a görögkeleti bolgár, a protestáns, az iz-
lamita és az izraelita vallás egyenlő szabadságban, tör-
vényes és hatósági védelemben részesül a görögkeleti 
vallással". 

Biztosítja a békeszerződés a felsorolt vallásfeleke-
zeteknek azt a jogát, hogy plébániákat vagy hitközsége-
ket létesíthessenek és iskolákat alapíthassanak. Ezeket 
az iskolákat (úgy, mint eddig) magániskoláknak kell 
ugyan tekinteni, de működésüket a román állam „csak 
az állami biztonság vagy a közrend megsértése esetén" 
korlátozhatja. 

Hogy Románia miképen kezelte eddig in praxi a 
berlini szerződés által kikötött szabad vallás-gyakorla-
tot, eléggé megvilágítja a XXVII. czikknek az az 
utolsó rendelkezése, hogy a jövőben az iskolai tanulók 
hitoktatásban való részvételre csak akkor kötelezvék, ha 
a hitoktatást saját vallásfelekezetük erre jogosult taní-
tói látják el. 

A békeszerződés XXVIII . czikke megismétli jogi-
lag kifogástalanabb formában a berlini szerződésnek azt 
a rendelkezését, hogy „Romániában a hitvallás külön-
bözősége a lakosok jogi helyzetére, különösen politikai 
és polgári jogaikra, semmiféle befolyást nem gyakorol". 
Egyúttal gondoskodik a békeszerződés, hogy ezen alap-
elv a romániai izraelita lakosság tekintetében új-
ból papíron ne maradjon, amennyiben kiköti, hogy Ro-
mánia még a békeszerződés megerősítése előtt lesz kö-
teles törvényt hozni az eddig hontalan izraelita lakos-
ság állampolgári viszonyainak rendezésére. Napilap-
jaink közlése szerint Románia ennek a négy évtizedes 
adósságának végre a közei-múlt napokban eleget tett. 

Ha a békeszerződésnek ismertetett VII . fejezetét a 
magyar reformátusság szempontjából vizsgáljuk, leg-
első sorban szembeszökik, hogy míg a görög-keleti egy-
házak jogi precizitással vannak ott felsorolva, addig 
mi a „protestáns" gyűjtőnév alatt szereplünk. E tekin-
tetben táplált esetleges aggodalmainkat azonban elosz-
latja az az osztrák-magyar-román jogi és politikai ki-
egészítő szerződés, mely ugyancsak Bukarestben 1918. 
május 7-én köttetett s melynek 14. czikke a békeszerző-
dés XXVII—-XXVIII. czikkeiben kimondott alapelve-
ket a mi egyházaink tekintetében gyakorlati reményekre 
váltja fel. 

Sajnos, rendelkezésre álló terünk nem engedi, hogy 
á kiegészítő szerződés 14. czikkét egész terjedelemben 
szöveg szerint adjuk. Ez a czikk -— mondja a törvény-
javaslat indokolása — szabályozza a bukaresti és a 
jassy-i római katholikus püspökségnek, a romániai ma-



gyar egyházközségeknek, magyar iskoláknak és magyar 
egyesületeknek jogállását, oly módon, amely biztosítékot 
nyújt arra nézve, hogy a romániai magyarság nemzeti 
és vallási szükségletei a jövőben teljes ós zavartalan ki-
elégítésre fognak találni. 

Á kiegészítő szerződés 14. czikke öt pontot foglal 
magában. 1 • "• 1 ' ' ' 

Az 1. pont kimondja, hogy „a bukaresti és a jassy-i 
katholikus püspökséget, a romániai osztrák egyházköz-
ségeket és a magyar egyházközségeket (katholikus plé-
bániákat és református lelkészségeket), úgyszintén a ro-
mániai osztrák iskolákat ós magyar iskolákat (katholi-
kus ös református iskolákat) Románia jogosan fenn-
állóknak (jogi személyeknek) és arra. jogosultaknak is-
meri el, hogy jogaik érvényesítése végett a bíróságok 
előtt felléphessenek; mindenféle ingatlant is szerezhet-
nek, abban ya kiterjedésben, amely ezéljaikra szükséges". 
Ugyanezen jogok biztosítvák az osztrák és a magyar 
egyesületeknek is, amelyek — mondja a szerződés — a 
Romániában élő osztrákok és magyarok nemzeti és val-
lási szükségléteinek gondozásával foglalkoznak: '< 

Ezeknek az intézkedéseknek nagy hordereje akkor 
tűnik ki, ha az ú j szerződéses jogállapotot összehason-
lítjuk az eddigi tényleges állapotokkal. Még a török 
uralom idején keletkezett egyházaink a román király-
ságban c-sak tűrt intézmények voltak; új egyházközsé-
gek alapítása, ha elvileg talán lehetséges volt is, de gya-
korlatilag kivihetetlen. Űj iskolák létesítése oly szoros 
feltételekhez volt kötve, hogy gyakorlatilag egyenlő 
volt az a- lehetetlenséggel. 

Egyházaink és iskoláink nem voltak jogi szemé-
lyek, saját maguk perben nem állhattak', ingatlant nem 
szerezhettek. Egyházi és iskolai ingatlanaink de facto 
azonban mégis voltak, de hogy ezeknek nyilvánkönyvi 
viszonyait mily össze-visszaságban kellett kényszerű-
ségből tartanunk, alig lehetne elmondani. 

A 2. pont biztosítja romániai egyházainknak és 
iskoláinknak, hogy ú j jogaikon felül megmaradnak 
mindazoknak a jogaiknak a birtokában, melyekkel a 
háború előtt bírtak s adózás tekintetében is biztosítta-
tott számukra a román intézetekkel szemben az egyenlő 
elbánás. Eddig — mondanunk is fölösleges — a román 
tanintézetek teljes adómentességben részesültek, a mi is-
koláinkat pedig súlyos adókkal sanyargatták. 

Az eddigi tarthatatlan állapotokkal szemben a 3. 
pont intézkedései lényeges könnyítéseket hoznak. Egy-
házaink és iskoláink önállóan szabályozhatják a jövő-
ben saját igazgatásukat, lelkészeik, iskolaigazgatóik és 
tanítóik alkalmazását, tekintet nélkül ezek honosságára. 
Az iskolák pedig ezenfelül saját belátásuk szerint álla-
píthatják meg tannyelvüket, tantervüket és egyéb isko-
lai szervezetüket. 

Eddig mindezeken a téreken a legszorosabb állami 
agyonszabályozásnak voltunk alávetve. Lelkész, igaz-
gató, tanító csak állami személyi ~ autorizáczióval mű-
ködhetett. Ilyet csak az kapott, aki az állami tanfel-

ügyelő előtt román nyelvből sikeres vizsgát tett. A tan-
órák egy részét — és pedig állandóan növekvő tenden-
cziával — románul kellett, született románokkal meg-
tartatnunk. Tanterv, tanóraterv, tankönyvek engedélye-
zése, iskolák felszerelése a legapróbb részletekig állami 
beavatkozás tárgya volt, természetesen csupa olyan túl-
zott követelményekkel, amelyek az ottani állami isko-
lákkal szemben egyáltalán nem szolgáltak zsinórmér-
tékül. Csak ízelítőül álljon itt egyetlen adat a tankönyv-
engedélyezések köréből. Elemi iskolai olvasókönyvet 
nem engedélyeztek e sor miaitt: „Hazádnak rendületle-
nül, légy híve oh magyar!" Ennek a 3. pontnak rendel-
kezéseit valóban örömmel kell üdvözölnünk, mint ame-
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lyek súlyos béklyóktól szabadítják meg egyházi és is-
kolai autonómiánkat. 

A 4. pont eléggé nem méltányolható előrelátással 
biztosítja egyházaink, iskoláink és egyesületeink részére 
a legnagyobb kedvezménynek megfelelő elbánást ós pe-
dig nemcsak nemzetközi, hanem felekezetközi viszony-
latban is. • • . . ; ».-

Végül az 5. pont a háború által szenvedett vagyoni 
jóvátét^féről gondoskodik, kötelezvén magát Románia, 
hogy egyházaink ós iskoláinknak a tőlük elvett vagyon-
értékeket visszaadja, vagy ha ez nem lehetséges, meg-
téríti. Éppenséggel nem akadémikus jelentőségű rendel-
kezés, ha meggondoljuk, hogy visszatérő papjaink ós 
tanítóink működésük régi színhelyén alig találtak mást 
a puszta falaknál. 

Az osztrák-magyar-román jogi és politikai ki-
egészítő szerződés 15. czikk ében is találunk iskolai vo-
natkozású rendelkezést. A szerződő felek kölcsönösen 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy iskoláikban csak oly 
tankönyveket engedélyeznek, melyek semmi olyat nem 
tartalmaznak, ami ,a másik fél területi épsége, törvényes 
rendje, biztonsága vagy az ottani közcsend ellen irá-
nyul. 

Megemlékezik a békeszerződés, illetve a kiegészítő 
szerződéshez kiadott „Feljegyzés", a mi moldvai csán-
gó-testvéreinkről is. Románia részéről megállapítást 
nyert, hogy már most is megvan a lehetőség arra, hogy 
a csángók Romániában magyar nyelvüket az iskolában 
megtanulhassák és az egyházi életben használhassák. Ha 
ez a jogi biztosítás a jövőre nézve a magyar nyelv egy-
házi és iskolai használatára nézve román honosokká lett 
fajtestvéreinknek csak annyi ténybe'1- lehetőséget nyújt, 
amennyit az eddig is meglevőnek állított jogi lehetőség 
a múltban adott, úgy a román részről adott egyoldalú 
nyilatkozat aligha egyéb lyukas mogyorónál. 

A békeszerződés XII. czikke is érinti református 
egyházunkat. I t t ugyanis az átengedett határszéli te-
rületek egyházi viszonyainak rendezése tartatik fenn 
külön megállapodásnak. Ez a külön megállapodás nem 
régiben létre is jött, de minket csak távolabbról érint, 
amennyiben az átengedett területen sem egyházaink, 
sem híveink nincsenek s így mindössze arról lehet szó, 
hogy az átengedett területet az erdélyi és tiszántúli ke-



rületeink között zsinatunk miképpen ossza meg. Ez az 
intézkedés természetesen nem képezvén Romániával 
szemben megállapodás tárgyát, későbbi időre marad-
hatott. 

Ha a bukaresti békeszerződésnek fentiekben vázolt 
egyházi és iskolai vonátkozású részletei felett egészben 
véve bírálatot kell mondanunk, úgy azokat — e téren 
egy évtizedet meghaladó személyes tapasztalatainkra tá-
maszkodva -— az adott viszonyok között megfelelőek-
nek, a jogos kívánságokat kielégítőknek kell mondanunk. 

Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy 
a legjobb szerződéses megállapodások is csak úgy érnek 
valamit, ha mindkét szerződő fél teljes jóhiszeműséggel 
igyekszik megtartani vállalt kötelezettségeit. Legyünk 
tisztában, hogy Románia állami hatóságai, közvélemé-
nyének és sajtójának nyomása alatt tőle telhetően igye-
kezni fognak lerontani a gyakorlati keresztülvitelnél 
•mindazt a könnyítést, engedményt, amit egyházainknak 
ós egyesületeinknek Románia adni kényszerült. Mind-
ezekben az intézményeinkben romániai testvéreink csak 
úgy fogják nemzeti és vallási szükségleteik kielégítésé-
nek törvényes alapjait megtalálni, ha lesz elég erőnk és 
bátorságunk nagy részben magyar véren szerzett joga-
inkat minden adott esetben czéltudatosan és hatékonyan 
érvényesíteni. Dr. Benedek Zsolt. 

B E L F Ö L D , 

Solti reform* egyházmegye közgyűlése. 

A solti egyházmegye augusztus 21-én tartotta, köz-
gyűlését Kunszentmiklóson Balla Árpád esperes és gróf 
Ráday Gedeon gondnok elnöklete alatt-. A gyűlés ven-
dégül látta Haypál Benő budai lelkészt, aki a Reformá-
tus Sajtóegyesület terjesztése végett jelent meg. A 49 
pontból álló tárgysorozatnak volt több közérdekű tárgya. 

Az esperesi jelentés, mint mindig, most is eleven 
színekkel festette egyházmegyénk anyagi s erkölcsi ál-
lapotát s a figyelmet mindvégig feszülten tartotta. A 
jelentés sok fájó vonása között a legszomorúbb az az 
538-as szám, mely a 60 ezer lelket számláló traktus ter-
mészetes lélekszámbeli fogyását jelenti. Hátha a hábo-
rúban elesetteket is össze tudnók számlálni: a szám bi-
zonyosan megkétszereződnék. A jelentés kapcsán élénk 
vitát keltett azon indítvány, hogy válasszon a traktus al-
esperest. Végre abban történt a megállapodás, hogy az 
E. T. I. t.-czikk 164. §-a szerint maradjon a régi gya-
korlat. Az esperesi jelentés ezután előre kinyomatva ke-
rül a gyűlési tagok kezébe. 

A Ref. Sajtóegyesület ügyének tárgyalása alkal-
mával Haypál Benő is felszólalt, s meleg, lelkesült be-
szédben ajánlotta a megvalósult eszme pártfogását' a, 
gyűlés figyelmébe. Egyházmegyénk korábban megsza-
vazott 1000 koronáját megosztotta a Bethlen-nyomda és 

a Sájtóegyesület között, olyanformán, hogy az előbbinek 
400 koronát, utóbbinak 600 koronát ajánlott fel. * 

A kiskunlaczházai iskola államosításához nem já-
rul hozzá a gyűlés (Nagyon helyes! Szerk.), hanem es-
peres elnöklete alatt négy tagú bizottságot küld ki s 
megvizsgáltatja az egyház anyagi viszonyait, s módoza-
tokat keres az anyagi bajok elhárítására. Nem szabad 
iskoláinkról könnyelműen lemondani, hiszen „kezét ve-
szíti az egyház, — mondotta az előadó — mely isko-
lájáról lemond". 

Dunavecse, elveszített elemi iskolája helyébe pol-
gári iskolát óhajt létesíteni; kérte az egyházmegye támo-
gatását, de az mostohán elutasította, a kunszentmiklósi 
gimnázium kérelmével együtt. 

Minthogy az állami tanító-kántorok jogviszonya 
egyházunkhoz még mindig bizonytalan, közgyűlésünk 
a zsinat figyelmébe ajánlja a nehéz kérdés tisztázását. 
A kongrua és korpótlék rendes időben való kiszolgálta-
tása czéljából azt ajánlja gyűlésünk az egyházkerület 
íigyelmébfe, hogy gondoskodjék megfelelő forgó tőkéről 
arra az időre, míg az államsegély megérkezik. 

Kerületi képviselőkké választattak: Kurdy Béla, 
Eötvös Ferencz lelkészek, Végh Béla, Hajós János vilá-
giak. A gyűlés, két közigazgatási bizottsági üléssel 
együtt, még aznap bevégződött. Tudósító. 

Falusi levéL 

Kedves Szerkesztő Uram! 

Kerületi közgyűlésünk jegyzőkönyve megérkezett-
Nem szándékozom végig bírálgatni egynéhány részletét, 
noha így madártávlatból sok szó férne hozzá; — mégis 
egy fontos, elvi jelentőségű kérdést bátor vagyok meg-
koczkáztatni. 

Unos-untalan hozzák kerületi, megyei közgyűlé-
seink a belhivatalnokok díjlevelei kérdésében határoza-
taikat, ezzel a fináléval: ,,Mígnem a zsinat végérvénye-
sen intézkedik a fizetés-rendezés ügyében". 

Minden bajnak gyökere abban van, hogy a zsinat 
csak egyszer is beleavatkozott ebbe az ügybe! 

Szerény véleményem szerint a díjlevél kétoldalú 
szerződés, amit a két fél köt egymással. (Untalan el-
mondták már ezt is!) Erkölcsi igazsága abban van: te 
lelkész, add oda nékem gyülekezetnek a te erődet, fizikai 
és lelki képességeidet; ezért én néked ezzel a díjlevéllel 
okmányozott, biztos kenyeret adom. Tehát tisztán ma-
gánjogi szerződés (Ez nem áll! Szerk.), melynek tiszta 
morálon épült etikai értékén az egyház törvénye — a 
zsinati törvényalkotás útján — a királyi szentesítéssel 
erősítve, éberen őrködni tartoznak. 

Szerintem ezt a zsinatnak nincs joga megváltoz-
tatni! Javíthat rajta . . ., de mindkét fél javára . . ., de 
csak úgy, — ha: van hatalma hozzá! Megteheti: Eltör-



löm az egyházi adót! — de néktek egyházi szolgák 
kiadom erdőimből a fát, — szöllős kertjeimből a bort, 
majorságomból a kenyeret, közpénztáramból a pénzt! 

Csak íffv — és semmiféle más úton nem! 
Szörnyen elhibázott dolog volt, midőn a zsinat egy 

rajta kívül eső tényezőnek, az államnak előre ki sem 
-számítható segítségére építve, alkotta meg az adóse-
gélyre vonatkozó törvényrészietet, amelynek természe-
tes folyománya volt a. díjlevelek olyan „rendezése", 
amely most mérhetlen bajnak és zavarnak forrása. 

Vigyázzon tehát a zsinat, hogy tévedésre ne téve-
dést, bajra ne bajt szüljön az intézkedése. 

Legjobb: hagyja meg a statusquo antet és ne ren-
dezgesse, amihez semmiféle joga, se hatalma nincs! — 
Ne , építsen az egyház ál'lamji, Wekerl e-igéret ekre. — 
ígéretek nem positivumok. Még a törvények, szentesí-
téssel se positivumok. Látjuk, hány törvény marad pa-
píron! Positivum báró Radványi tette, Szilassy Aladár 
cselekedete, amelynek van hatosa és ereje, — aminek 
mértéke szerint lehet határozatot hozni! 

Igen! Kedves Szerkesztő uram, a kerületi jegyző-
könyvből indulva ki: a 27—1918. sz. határozat is a 
zsinattól vár végérvényes határozatot! Előzőleg azon-
ban az untalan hangoztatott „méltányos megegyezés út-
ját" ajánlja . . . 

Mi ez más, mint az, hogy engedd el a búzád, borod, 
fád . . . x—y hányadát! (amit, — ha a választás előtt 
tennél, — megsemmisítenék a megválasztásodat!) Le-
het-e- kétféle -mértékkel mérni? Lehet-e kétféle erkölcs 
útján járni? Ne legyünk hát tétovázók és idegesek! Ha-
tározott, erős és kategorikus állásfoglalásra van szük-
ség. A nagy idő mérlegre vetette az anyaszentegyház 
szent zsinatának emez alkotását! Ne szégyeneljük meg-
vallani: 

— Tévedtünk, hogy a régi gyepűt megrontottuk! 
Vissza a régi mesgyére, — és majd meglátják az ijedő-
sök, hogy az sem elhordozhatatlan, mint nem volt pár 
száz éven át! 

Egyik egyházmegye esperese bekérte 'a kö^ig. bí-
rósági díjlevél-tárgyalásra — a normál költségvetést! 
— Nem tudom miért, de felette gyanús! — Arra semmi 
szükség sincs annak a kérdésnek az elbírálásánál, amit 
a kerület a következőkben mond ki; „A díjlevél szerinti 
fizetés követelésében való jog minden kétségen felül áll!" 
(27—1918.) Ezt vigyék keresztül minden oldalon! 

Továbbmenőleg látom, hogy a vagyonkezelő jelentig 
hogy a haszonbérleti szerződést 5000+587 + 192 koro-
nával előnyösebben meghosszabbította. Eltekintve attól, 
hogy ez is roppant csekélység, —- de mégis miként lenne 
csendes szívvel az ember, midőn olvassa a következő 
lapon, hogy a Református Katonák Lapját a kerület: 
„Nincs abban a helyzetben, hogy — támogathassa!" 

Üzlet — üzlet! — Lehet-e jobb üzlet, mint adni, — 
és pedig a katonáknak adni! Ez a lelki befektetés meg-
hozza bőséges kamatát, — mert elveti a szeretet mag-
vát, — ami, ha, megnő, csak áldást teremhet! Mi lehet 

kedvezőbb ellensúlyozója a bolsevikizmusnak, mint az 
evangelium ereinek gazdag csergedezése?*) 

Itt van nyomban a stóla-ügy! — Ah! — Hát ki 
tetszett nyilni a „ne nyúlj hozzm" virágocskának? — 
Hát mernek ehhez nyúlni? Mernek — de nagy óvato-
san! — Indok: a megváltozott gazdasági viszonyok, — 
mód: az esperesek tanácskozása! — Az indok helyes. 
Tényleg, — ma 1 korona — nem egy korona, — csak 
10 fillér érték. Ezért az állam a. felelős. — Ő miatta van 
az érték-tolódás. 

De a mód . . . nem helyes. — A. mi díjleveleink ezt 
mondják: — „stóla — az egyházmegye rendelete sze-
rint." — Van ez is — a felsőbb hatóság rendeléséhez 
képest. Nem tudom, az egyházmegyéket meg fogják-e 
kérdezni az" esperes urak, — de a felelősséget viselni? 
könnyebben vállalhatnák, ha az ő intézkedésük és 
javaslatuk gyökere visszanyúlik az alap-talajba, a me-
gyére. 

Leghelyesebb a pécsi' egyházmegye r. k. püspöké-
nek intézkedése. Egyszerűen elrendelte: a keresztel es-
nek 20 krajezárról 2 koronára, — a 80 krajczáros teme-
tésnek 10 koronára emelését. A hívek felette természe-
tesnek találják és ehhez alkalmazzák magukat! 

Hiszen a nép maga is látja, tudja, hogy a temetés 
2 koronája ma megszégyenítő a lelkipásztorra és a ta-
nítókántor 1 koronája a kántorra. 

Foglalkoznak többen a stóla-kérdés eltörlésével! 
Megvallom, az én szerény véleményem szerint, ez volna 
a leghelyesebb, — de félő, hogy a pótlás kérdése fog 
zavart támasztani, mert úgy is a gyülekezetek pénz-
tárainak kellene helyt állani! — Vájjon simán men-
ne-e ez? 

Mikor a kecskeméti ügyhöz jut az olvasó, mintha 
valami esőutáni levegőben, kellemes erdőn menne a vo-
nat . . . az újuló élet, a munkás szeretet, és alkotni tudás 
üdítő téréin! — Szinte dagad a kebel! — Szinte látom: 
hogy aratnak ott, ahol nem is vetettek! — Micsoda- szép 
reménység, gyönyörű mezeje tárul az olvasó elé! Áldja 
meg az Isten mind a két kezével a kecskemétieket; sie-
tünk nékik segítségül lenni! 

örülünk dr. Sebestyén Jenő egyhangú szép meg-
választásának. Gratulálunk neki és az akadémiának. 
Ilyen szerencsés választást még Debreczen sem tud egy-
hamar produkálni. De különös, hogy a jegyzőkönyvben 
egy szó sincs arról, hogy milyen tanszékre választották 
meg. „Szőts Farkas-tanszék" nincs, de van „systema- -
tica theologiai", de ezt sem a választásról, sem az eskü-
tételről felvett jegyzőkönyvi pont nem említi. 

Üdvözlöm az új internátusi felügyelő urat, Hamar 
István (remélem ezóta ker. tanácsbírót) is. Láttam a 

*) A levélíró nem helyesen értelmezi az illető határozatot, 
amelyben nem arról van szó, hogy a kerület nem támogatja a Ref. 
Katonák Lapját, hanem arról, hogy nem nyújthat a mostani viszonyok 
mellett segélyt a lap havonként hétszeri megjelenésére, ami feles-
leges is. 



munkát, amit végbe visz! Igazán embert kíván a feladat 
és Szőts Farkasnak és nejének hogyan lehetne megkö-
szönni kellőleg, amit végeztek a szervezésben és indu-
lásban? — Mi falusi papok az internátussal szemben 
kötelezettségben vagyunk! 300 gyülekezet műiden pap-
ja szedjen össze 10 kg. krumplit, 10 kg. babot, 5 kg. 
lencsét, 10 kg. lisztet és más efélét. — Nem mondtam 
sokat, keveset, — mert ezt mindenki megteheti. Meg is 
kell tennie. Papnevelésünk ma azon fordul meg, hogy 
tudunk-e enni adni a növendékeknek! — Ne maradjon 
el egyetlen egy gyülekezet se, hogy ezt a kis adományt 
önként, szívességből be ne szolgáltassa október hónap-
jában! 

Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a 
Krisztus törvényét! 

Isten v e le kedves Szerkesztő uram! 
Balatoni István. 

A tolnai ref. egyházmegye közgyűlése. 
A tolnai ref. egyházmegye augusztus 21-én tar-

totta ülését Szekszárdon, Kátai Endre esperes és Szilassy 
Aladár dr. v. b. t. t. gondnok elnöklete mellett. A köz-
gyűlés elején az esperes meleg szavakkal üdvözölte a 
gondnokot a debreezeni egyetem részéről nyert kitünte-
tése alkalmából. A mindenről részletesen beszámoló es-
peresi jelentés rámutatott a valláserkölcsi élet hanyat-
lására, a lelkészi fizetések körüli zavaros állapotokra ós 
kegyeletes szavakban emlékezett meg az egyházmegye 
'halottairól: Dőczy József váraljai és Molnár Sándor ma-
docsai lelkészről. 

Az új tanítók eskütétele után az egyházmegyének 
az eltávozottak helyére lépő új tisztviselői, Göde Sándor 
pécsváradi lelkész, Báthory Géza dunaföldvári járás-
bíró tanácsbírák és Molnár Sándor mérnök világi aljegy-
ző foglalták el állásukat, eskütétel ós a gondnok részéről 
történt meleg üdvözlés után. Dr. Szilassy Béla, az ú j 
világi főjegyző, családi gyásza (sógora Földváry Mik-
lós esett el a harcztéren.) miatt nem lehetett jelen. 

A szokásos évi jelentések során örömmel vette tu-
domásul a közgyűlés, hogy egy új fontos missziói pont 
alakul az egyházmegye területén, Kistengeliczen, amely 
helyen és a környéken levő pusztákon több százra megy 
a ref. hívek száma. 

Figyelmével ajándékozta meg a közgyűlés a Ref. 
Sajtóegyesület kiküldött képviselőjének, e lap f. szer-
kesztőjének előadását az egyesület eddigi munkájáról, 
nagy czéljairól és az elengedhetlenül szükséges támoga-
tásról. A közgyűlés az előadás'után egyhangúlag elfo-
gadta a Göde Lajos' aljegyző által előterjesztett határo-
zati javaslatot, amely szerint az egyházmegye 300 ko-
ronával alapító tagként lépett be az egyesületbe és fel-
ajánlotta a nagy és fontos ügy lelkes felkarolását. Az 
egyházmegye tagjain kívül sokan alapító- és rendes tag-
ként léptek be az egyesületbe. 

Meleg figyelemre és pártfogásra ajánlta a közgyű-

lés a Nagypénteki Ref. Társaság ügyét is, működésének 
25 éves jubileuma alkalmából. 

Az egyházkerületi közgyűlésre rendes képpvise-
lőkül Körtvélyessy Zoltán bátai lelkészt és Takács 
Gyula vil. aljegyzőt, pótképviselőkül Szilágyi Béla lel-
készt és Bajó János t.anácsbírót küldték ki. A közgyű-
lés az esperes imájával zárult. — a —. 

A külsösomogyí egyházmegye köz-
gyűlése. 

Augusztus 20-án tartotta a külsősomogyi ref. egy-
házmegye rendes évi közgyűlését Tabon, az ág. h. ev. 
templomban, Kálmán Gyula esperes ós a beteg gondno-
kot helyettesítő legidősebb tanácsbíró, Mészáros János 
elnökletével. A gyűlést az esperes szívhez szóló imája 
nyitotta meg. Majd a közgyűlés megalakulása után táv-
iratilag tolmácsolták őszinte fájdalmukat a betegsége 
miatt távolmaradni kénytelen, közszeretetnek örvendő 
gondnoknak: Kiss Ernőnek. Az öreg korára való hivat-
kozással tanácsbírói tisztéről lemondott Puskás János 
helyére a gyülekezetek többsége Kiss Lajos nagy'szokolyi 
lelkészt választotta meg, ki eskütétele után lelkes sza-
vakkal foglalta el t toácsbírói székét. 

A háború okozta nehézségeket éles szemekkel meg-
látó, szép esperesi jelentés fölolvasása után a tanügyi bi-
zottság jelentését hallgatta meg a közgyűlés. Varjas 
Gábor helyébe Lampérth Gyula juti lelkészt választot-
ták meg a tanügyi bizottság elnökéül. Ugyancsak le-
mondott Somogyi Kálmán is a már negyedszázada vi-
selt egyházmegyei pénztárosi tiisztéről. Helyébe a köz-
bizalom Vincze Eleket, a felsőmocsoládiak i f jú lelké-
szét állította, míg a részéről egy év óta kezelt nyugdíj-
pénztár vezetését Szűts Lajos lelkészre bízták. 

A számszék, a nyugdíj- és a missziói bizottságok je-
lentésének meghallgatása utá,n a közgyűlés hozzájárult 
az anyásított dombóvári misszói egyház lelkészi állásá-
nak szervezéséhez. Az előző napon gyűlésezett egyház-
megyei lelkész-egyesült javaslatát Bocsor Lajos elnök 
terjesztette' elő. Ezek során a közgyűlés egyhangúlag ki-
mondotta, hogy az egyházmegye lalapítótagul belép a 
Református Sajtóegyesületbe s az alapító tagok sorába 
való állásra az egyes gyülekezeteket és a lelkészeket is 
fölhívja. 

A kazsoki lelkészválasztás ügyével kapcsolatban, 
hol a hívek azt kívánták, hogy a megüresedett lelkészi 
állásra a 10 év előtti konventi értékelés szerint írassék 
ki a pályázat, kimondotta a közgyűlés, hogy a pályázat 
az eredeti díjlevél szerint hirdetendő meg. Egyházkerü-
leti képviselőkül Kájel István ós dr .Kálmán Jenő kül-
dettek ki. 

A tárgysorozat egy része már csak a délután foly-
tatólagos gyűlésen került sorra. A közben tartott köz-
ebéd emelkedett hangulatban folyt le. Az esperes a le-
mondott és a helyébe választott ú j tanácsbírót aposztro-



fálta szép szavakban, majd dr. Bakonyi Kálmán kúriai 
bíró, az e. m. érdemes tanácsbírája, azt a szomorú vál-
tozást ecsetelte megkapó szavakkal, ami falusi népünk 
lelkivilágában megy végbe. Az utána fölszólaló ár.Ko-
váts István rámutatott ennek a mélységesen elszomorító 
változásnak az igazi okaira s a régi jobb állapotok visz-
szaállításának elengedhetetlen eszköze gyanánt a nagy-
hatalmú sajtót állította oda. A megindult^ ref. sajtómoz-
galom erőteljes fölkarolására buzdította végül a jelen-
levőket. A nyomban megindított gyűjtés valóban meg-
lepően szép eredménnyel végződött. A kicsiny: 20 ezer 
lelkes egyházmegyéből nyomban beléptek 24-en alapító-
tagokul, többen rendes tagokul. 2522 korona gyűlt ösz-
sze a Ref. Sajtóegyesület javára ott mindjárt. Ezenfelül 
a Bethlen nyomda részvényeiből is jegyeztek. Ha ilyen 
lelkesedéssel karolnák föl minden egyházmegyében a 
Ref. Sajtóegyesület ügyét, hamarosan valóra lehetne vál-
tani az annak zászlajára írt nagy terveket. 

Az egyházmegyei közigazgatási bíróság nem keve-
sebb, mint 16 díjlevél-ügyet tárgyalt. A nagy arányok-
ban megváltozott terményjavakra tekintettel, a bíróság 
kötelezte a bíráskodó gyülekezeteket, hogy a normálkölt-
ségvetésnél szerepelt terményárak háromszorosát fizes-
sék hivatalnokaiknak, vagyis az eddigieknek 200%--kai 
magasabb összegét. Az -ügyek, az érdekeltek fölebbezése 
folytán, az őszi egyházkerületii bíróság elé kerülnek. A 
nagyérdekű kérdéssel az egyházmegye derék if jú ügyé-
sze, dr. Kálmán Jenő külön czikkben kíván lapunk leg-
közelebbi számában foglalkozni. (K.) 

A Madas-árvaház ügye. 

A kecskeméti Madas-árvaház és leányinternátus 
igazgatótanácsa nemrégiben ülést- tartott; az ülés egyik 
határozata egyházterületi fontosságú s így nagyon is 
figyelemreméltó. Az igazgatótanács ugyanis azon indít-
vánnyal fordul az egyházkerülethez, hogy a Madas-
árvaház jelenlegi telke mellett eladásra kerülő két házat, 
a 800 négyszögöles telekkel, vegye meg az egyházkerü-
let a Madas-alapból, s így vesse -meg az alapját másfél-
holdas telken (az eddigivel együtt) egy nagyobbszabású 
leányárvaháznak. 

A leányárvaháznak eddig kijelölt telek és a két 
ház rajta — u. i, a kecskeméti egyház adománya. Ez a 
két ház azonban túlságosan kicsiny és szűk egy ilyen 
szabású intézmény számára, mint a leendő árvaház. 
Mert, hogy a szomszédos gyönyörű telek és két hatal-
mas épület eladásra kerül, itt lenne a szerencsés pillanat, 
hogy az egyházkerület ezt az intézményt egyszerre ki-
ragadja a kisszerűségből és szinte a város közepén leg-
alább századévre megvesse az alapját egy nagysza-
bású, égető fontosságú leányárvaháznak. Ha ez az al-
kalom kisiklik a kezei közül, vagy el kell előbb-utóbb 
adnia a jelenlegi, egymagában alkalmatln ingatlnt is; 
vagy egy jelentéktelen, fejlődésképtelen intézményt 

szervezni ott, mely miniatűr arányaival sem helyi, 
sem kerületi igényeket nem elégítene ki. 

Maga a kecskeméti egyház annyira el lesz foglalva 
a részint egyházkerületi tanítónőképző felállításával és 
építkezései okozta anyagi terheivel, hogy többet az ár-
vaházért nem tehet; de többre nem is kötelezte magát. 

Az egyházkerületre hárul tehát a feladat, hogy a 
közel 2000 holdas Madas-alapítványt valóban átadja 
rendeltetésének, s pozitiv jótétté változtassa át. 

És mikor lesz éppen nagyobb szükség árvaházra, 
mint most, amikor egyre nő az árvák elhagyott, szo-
morú serege? Ki tudná megmondani, mennyit veszít 
egyházunk évente csak az által, hogy a ref. leányárvát 
a szülő vagy a gyám az apáca-zárdákba helyezi el, tisz-
tán csak azért, mert a saját egyházának nincs ilyen in-
tézménye. — És ezek a szomorú, kopott feketeruhás, 
kis vértanúi a világégésnek mindig többen kopogtatnak 
félénken az egyháznak ajtaján. S ha helyet nem kap-
nak, tovább mennek csöndesen, s egy-egy zárda homá-
lyos kapuáljában eltűnnek mindörökre . . . 

A Madas-árvaház igazgatótanácsa ezért emelte fel 
most a szavát. Ez az indítvány ősszel kerül az egyház-
kerület elé s az erre adandó határozat fog dönteni a még 
meg sem született intézmény jövője fölött. — Amennyi-
ben nem sikerül kibővíteni a jelenlegi helyét, hosszú 
időre valószínűtlenné válik a megvalósulása; ha pedig 
valóra válik az igazgatótanács terve, úgy egy csapásra 
egy nagy jövőjű, hatalmas intézet tárhatja ki kapuit a 
háború és az élet legsúlyosabb sebesültjei, — a leány-
árvák előtt. (m. gyJ 

EGYHÁZ. 

ÉRTESÍTÉS. Lapunknak ez a száma még kettős; a legköze-
lebbi szám folyó hó 15-én jelenik meg. A felelős szerkesztő és a 
munkatársak szeptember első napjaiban térnek vissza Budapestre 
é s igy most már az összes postai küldemények IX. Báday-utca 28. 
cimre küldendők. 

A második genfi levél. A L. E. vezető helyen közli 
azt a levelet, amelyet a genfi protestáns nemzeti egyház 
lelkészeinek társasága a prot. lelkészek békekonferen-
ciájának tárgyában az O. R. L. E. második levelére dr. 
Baltazár Dezső püspökhöz, mint lelkészegyesületünk 
elnökéhez küldött. íme a levél: ' ' 

Elnök úr, tisztelt Testvér! A genfi lelkészek tiszte-
letes társasága hálás meghatottságot érez 1918 áprilisi 
levelük és azon bizalmuk miatt, melyet ősi egyházunk 
iránt tanúsítanak. De mi megmaradunk amellett, hogy 
nem hisszük lehetőnek ebben az órában azt a testvéri 
összejövetelt, amelytől önök a békességre való előkészí-
tést várják. ,,Mi nem törvényszék elé akarunk állani" — 
mondják Önök, — de a tervezett összejövetel törvényszék 
lenne, amely előtt a különböző pártok ügyvédjei véd-
beszédeket •Tartanának. Csak azok a ,,membra disjecta" 
volnának láthatók, melyek Apollósra, Kéfásra vagy 
Pálra hivatkoznának, de nem a Krisztus teste, melyet az 
emberi bolondság e pillanatban láthatatlanná tett. 

Inkább a bensőséges és gyakori imádságok órája ez, 
amelyekkel minden szalmafödeles viskóból és minden 



palotából a mi Urunk Jézus Krisztus szívéig szállanak 
fel, — de nem annak a közös munkásságnak órája, amely 
fogékony lenne valódi eredmény ̂ létrehozására . . . A 
Megfeszített minden szolgája számára az az óra ez, ami-
kor várnia kell csendben áz Örükkévalónak segítségét és 
a nyelvek tényleges zavarának közepette figyelnie arra 
a pillanatra, amikor, mint Illyés, meghalljuk végre a 
pusztaságban az Örökkévalónak szelíd, békés hangját. 
Fogadja Elnök úr testvéri érzelmünk kifejezését. A genfi 
lelkészek tiszteletes társasága nevében Berguer Henrik, 
alelnök. 

Mint látható és üiint ezt dr. Baltazár DezsŐ is a 
levélhez fűzött kommentárjában kijelenti, ez a. válasz 
minden további levélváltást teljesen feleslegessé tesz. 

A zsinat összehívása tárgyában vettünk levelet egy 
lelkészi tagtól, amelyből közöljük a következő részletet: 
„Nem akarom most már feszegetni a kérdést: egyáltalán 
helyes volt-e összehívni ezt a zsinatot, most, amidőn any-
nyira megnehezedett az idők járása felettünk; amikor az 
utazás, ellátás annyi nehézséggel jár, és nem is volt semmi 
olyan égetően fontos és sürgős ügy, amely ne engedhe-
tett volna a vis major-nak. Csak annyit mondok, hogy a 
mostani terminus, az október 2-ika is rosszul választott 
idő. Nem tudják a „vezérek, hogy a zsinati tagok, úgy 
lelkésziek, mint világiak között sok szőlőtermelő van és 
hogy az ország nagy részében október eleje a fő szüreti 
idő, amikor a gazdának otthon a helye? De meg más 
szempontból is, hol van a mostani nagyon is válságos 
napokban a- kedélyeknek az a nyugodtsága, amelyet a 
napokig tartó zsinatol ás igényel? Épen most akarják tár-
gyaltatni a törvény legfontosabb részletét, a lelkészvá-
lasztásra vonatkozót?! Hiszen nem is láttuk még a ter-
vezetet. Alkalmasak-e a mostani nyomdai viszonyok 
arra, hogy az idejében napvilágot lásson és az egyházi 
közvélemény is kellő kritikában részesíthesse? Ha pedig, 
mint hírlik, a régi törvényen nem sok változás esik, miért 
a sietség? Az énekes könyv?! Hiába hivatkozik a zsinat 
lelkészi elnöke arra, hogy itt már kiforrott helyzettel 
állunk szemben. Sőt ellenkezőleg. De még ha a zsinat 
megállapítaná is a végleges szövegezést, lehet-e mosta-
nában új énekes könyvet nyomatni? Nézetem szerint, ha 
már megtörtént a jelzett terminusra az összehívás, elég 
lenne egy, legfeljebb két napra terjedő, szükséges for-
mális ülés, az újabb elnapolás és a sürgős folyó ügyek 
elintézése czéljából. Ez is több korona költséget jelent, 
de még mindig kevesebbet, mint amibe a napokig tartó, 
nézetem szerint most nem időszerű és nem szükséges 
együttmaradás okoz." — Megjegyzésünk: A levélírónak 
teljesen igaza- van. Kerületi pénztáraink, amelyeknek a 
zsinat mostani horribilis költségeit fedezniök kell, a nö-
vekvő és elutasíthatlan igények miatt rossz helyzetben 
vannak és egyebektől eltekintve, tez a körülmény is 
indokolttá tenné a zsinatnak újból való elnapolását. 
Semmi veszedelem nem származik a szőnyegen levő 
ügyek elhalasztásából. 

Lelkészválasztás. Az orczii (Belsősomogy) ref. gyü-
lekezet Tildy Zoltán szennai s. lelkészt; — a lajoskomá-
romi ev. gyülekezet Schlitt Lajos ottani h. lelkészt vá-
lasztotta lelkészévé. N 

Az ócsai templom tenoválása. Óosán szép régi ref. 
templom van, amely a műemlékek listájába van felvéve. 
Most e szép műemléknek, tornyának és belsejének Benő-
válását határozta el az ócsai ref. gyülekezet 80.000 kor. 
költséggel. Évtizedek óta biztatja már a Műemlékek Or-
szágos Bizottsága a gyülekezetet a templom renoválásá-
val, de az igéret csak szép szó maradt. A gyülekezet 
most nem óhajt tovább várni a már oly égetővé vált, 

halaszthatlan munkával és követi az ott kisebbségben 
levő r. katholikusok példáját, akik most renováltatták 
templomukat. Hisszük, hogy a Műemlékek Országos Bi-
zottsága' is méltányolja a munka sürgősségét és a gyü-
lekezetnek mostani áldozatkészségét és nem vonja meg 
támogatását, amely lehetővé teszi a szép templomunknak 
a jövő számára való megmaradását. 

Lemondás. A veszprémi egyházmegye Veszprémben 
tartott közgyűlésén Segesdy Miklós, az e. m. 15 éven át 
volt kiváló esperese, korára és egészségi állapotára való 
hivatkozással lemondott. A közgyűlés a lemondást elfo-
gadta és a buzgó szolgálatért köszönetet mondva, a vá-
lasztást elrendelte. Lemondott Szász Kálmán e. m.-i 
pénztárnok is, akinek helyére a közgyűlés Fazekas Kál-
mán lelkészt választotta. v 

Orvoslás. A mi tábori lelkészeink a kitüntetések 
dolgában eddig mellőzésben részesültek. Mint értesül-
tünk,- dr. Baltazár Dezső püspök beadványa folytán most 
az ügy orvoslást nyer. A hadseregfőparancsnokság fel-
hívta az illető parancsnokságokat, hogy az 'eddigi mu-
lasztásokat megfelelő úton és módon pótolják. 

Követésre méltó cselekedet. A belsősomogyi ref. 
egyházmegye csurgói lelkészértekezlete, tekintettel a 
lelkészözvegyek és árvák mostani sanyarú helyzetére, 
azt az indítványt terjesztette az egyházmegyei közgyű-
lés elé, hogy a lelkészek, akik most ruhasegélyben, csa-
ládi pótlékban is részesülnek, háborús segélyük egy ré-
szét ajánlják fel az özvegyek és árvák részére. A gyűjtés 
a gyűlés színhelyén megindult és a világiak adományai-
val együtt 5915 kor. gyűlt be, amelyet a segélyre szo-
rulók között egy bizottság osztott ki. Mindenütt meg 
kellene emlékezni a mi özvegyeinkről és árváinkról! 

A vármegyék kikerekítéséről olvasunk mostanában 
a napilapokban. Erről önkéntelenül is eszünkbe jut a mi 
egyházmegyéink és kerületeink maradiságunkra valló 
képtelen területi beosztása. Van olyan egyházmegyénk, 
amelyben 70—80 egyházközség és van olyan, amelyben 
mindössze 9 van. Az egyházmegyék mostani területi el-
rendezése a rég múltban a. mostani körülmények, politi-
kai beosztás, közlekedési eszközök stb. figyelembe vétele 
nélkül történt. Nem képtelen-e a többek között a mi 
kerületünkben az alsóbaranya—bács—szlavóniai egyház-
megye, vagy tiszántúl a békés—bánátinak területe?! Hát 
a tiszántúli legyházkerület, amelyhez még Bereg is oda 
tartozik?! Bölcs dolgot cselekednék a zsinat, mint leg-
főbb intézkedő, ha elrendelné, hogy 10 éven belül az 
egész vonalon keresztül kell vinni megfelelő úton és mó-
don, kicsinyes, helyi érdekek figyelembe vétele nélkül 
az egyházmegyék ós kerületek arányosítását. 

A dunántúli ev. egyházkerület a mult hó 15-én 
tartotta közgyűlését Szombathelyen, Kapi Gyula püs-
pök és dr. Berzsenyi Jenő felügyelő elnöklése mellett. 
Előző napon a kerületi Evangéliumi Egyesület ülésezett, 
amelyben örömmel vették tudomásul, hogy a létesítendő 
ker. nyomdára 200.000 korona értékű részvényjegyzés 
történt. Kapi püspök indítványára megalakult a kerületi 
Luther-Szövetség; elnökei lettek: a püspök, Radó Lajos 
egyházi felügyelő és dr. Berzsenyi Jenőné. A szövetség-
nek 4 szakosztálya lesz. A gyámintézet mult évi bevétele 
78.900 K volt. A lemondó elnök: Pálmai Lajos helyére 
•Scholtz Ödön ágfalvi esperes-lelkészt választották. A 
közgyűlés a kerületi iskolák segélyezésére 6%-os kultur-
adót állapított meg. A közgyűlés a soproni theol. aka-
démia fenntartása mellett foglalt állást és meleg ünnep-
lésben részesítette kiváló tanárát, Bancsó Antalt, 40 éves 
hű szolgálata alkalniából. 



A dunáninneni ev. egyházkerület Pozsonyban tar-
totta közgyűlését dr. Baltik Frigyes püspök és Lepossa 
Dániel egyházmegyei felügyelő elnöklete mellett,. A köz-
gyűlés melegen üdvözölte a püspököt lelkészi szolgála-
tának 60 éves jubileuma alkalmából. A legérdekesebb 
tárgy a Beniczky Árpád halálával megüresült kerületi 
felügyelői állás betöltése volt. Erre az állásra Lándori 
Kéler Zoltánt, a kerületi gyámintézet világi elnökét vá-
lasztották meg a szavazatbontó bizottság által é r v é n y e s -
nek ítélt szavazatok többségével. A bizottság eljárását 
megfelebbezték. Hosszú vita után a közgyűlés a bizott-
sági jelentést tudomásul vette. De az ügynek még nincs 
vége; felebbezés folytán az egyetemes közgyűlés fog 
dönteni. 

Elmozdított kath. tábori lelkész. Mint a L. E.-ben 
olvassuk, Herczegh József ref. tábori lelkész, aki most 
a fogságból hazatértek táborában teljesít szolgálatot, kö-
zölte Baltazár püspökkel, hogy a vele együtt szolgáló 
•̂•Mezey Gerő kalocsai jezsuita tábori lelkészt a katonai 
parancsnokság, a fogságból hazatért katonák számára 
küldött szeretetadományok és pénzküldemények elsik-
kasztása miatt, állásától elmozdította, — Emlékezünk 
még reáT milyen kitüntető dicséret ért a mult konventi 
gyűlés alkalmával egy jezsuita katonai lelkészt és mi-
lyen megrovásban volt része egy reformátusnak . . . 
Tartózkodjunk az általánosítástól! 

Pályázók. A czeczei lelkészi állásra összesen 27-en 
adták be pályázatukat. A választás f. hó 15-én lesz. A 
tolnaváraljai lelkészválasztás ideje szept. 22. 

Szociális hét. Míg mi késlekedünk a szociális mun-
kák és szervezkedés terén, addig a róm. katholikusok az 
újabb időben nagy lendülettel dolgoznak. Szept. 1-től 
7-ig lesz a Szent István Társulat dísztermében (VIII., 
Szentkirályi-u. 28.) a szociális kurzus, amelyet a szept. 
1-én d. u. 5 órakor a Vigadóban, tartandó munkásgyűlés 
vezet be. Az előadások a. jelzett napokon d. e. 10 és d. u. 
4 órakor kezdődnek. 

A Statisztikai Közlemények március havi számá-
ban olvassuk, hogy a Magyar Birodalomban a jelzett 
hónapban a házasságkötések száma 7739, a születéseké 
18.911, a halálozásoké 27.887 és így a fogyás 8976 volt. 
7 éven alul 2367-en haltak meg. Összehasonlítás ked-
véért említjük, hogy a házasságkötések száma ez év már-
czius havában több. mint kétannyi volt, mint az előző 
év ugyanezen hónapjában; az 1911—15. években a há-
zasságkötések átlagos száma márczius hónapban 8154, 
a születéseké 67.715, a halálozásoké 49.509, a szaporo-
dás 18.206 volt. Ez év első negyedében házasságra lépett 
16.746 pár, élve született 90.389 gyermek és elhalt 
124.656 egyén. A fogyás eddig ebben az évben 35.217. 
Az adatok csak a polgári lakosságra vonatkoznak! 

Adomány. A vakok bibliájára Bereczky László já-
rásbíró Ökörmezőről 10 K-t küldött. 

A budapesti VI—VII. kerületi (fasori) lelkész káp-
lánt keres. Javadalmazása: szabad lakás, fűtés, világítá-
son kívül 1800 korona fizetés, 1000 korona háborús pót-
lék s körülbelül 200 korona stólarészesedós. Jelenleg 
6 heti órát is tanít. Jelentkezés a fasori (5—7. sz. a.) 
lelkészi hivatalnál. 

Felhívás. Keresem Sáska János keresztlevelét, ki 
1766 körül született s 1786. II . 16.-án házasságot kötött; 
Szentsik Sárával Bugyin. 50 K jutalmat adok annak, 
aki hozzám eljuttatja: Sáska Sándor tart. hadnagy, Po-
zsony, Hal-tér 9. 

ISKOLA. 

A nagykőrösi tanítóképző intézet :.ult tanévi mű 
ködéséről világos beszámolót ad a Váczy Ferencz igaz 
gató által szerkesztett értesítő, amelyből látjuk, hogy 
az intézet még mindig a Szalay—Faragó-féle iskolában 
és árvaházban volt a mult tanévben. Mert csodálatos is, 
hogy Nagykőrösön 3 n a g y intézetet: a főgimnáziumot, 
a tanítóképzőt ós a polgári leányiskolát is kórház czél-
jára, foglalták le és csak a következő tanévben adatnak 
vissza rendeltetésüknek. Az intézetnek 20 I., 20 II., 
9 III . , 6 IV. éves, 9 I I I . éves katona-tanuló növendéke 
volt, ezenkívül volt 6 növendék az előkészítő tanfolya-
mon. A tanév folyamán 12 tanuló nyert tanítói oklevelet. 
Az intézettel kapcsolatos internátusban, amely ideiglene-
sen a Széchenyi-kertben levő helyiségekben nyert elhe-
lyezést, 23 növendék kapott lakást; a konviktusban 35-en 
étkeztek havi 70 koronáért, amelyből minden növendék 
után az egyház 4 K-t fizetett. A jövő tanévben az inter-
nátusi díj havonként 8, a tépintézeti havi 90 K lesz. 

A kiskunhalasi ref. polgári leányiskolának, mint 
a mult évi értesítőből látjuk, 118 nyilvános és 23 magán-
tanulója volt; 36-tal több, mint az előző tanévben. A nyil-
vános tanulók között 53 volt református, 35 evangélikus 
és 14 zsidói kiskunhalasi volt 108, vidéki mindössze 10. 
Az értesítőben csak vallástanításról látunk tudósítást, a 
református vallásos nevelés menetéről, eszközeiről nincs 
említés. Mult évi tudósításunkban említettük, hogy a ta-
nítói könyvtár javára egyetlen vallásos, egyházi vonat-
kozású könyvet vagy lapot sem szereztek. Mőst a vásá-
rolt könyvek elég hosszú listájában látunk néhány al-
kalmi reformációi kisebb emlékkönyvet; egyházi és bei-
missziói újság egy sem járt; a rendelkezésre álló pénz 
jórészét szépirodalmi művek beszerzésére fordították. A 
tanügyi jelentéseknél, iskolalátogatásoknál erre is figye-
lemmel kellene lenni, mert milyen különös református 
iskola az, amely nem tart fenn elégséges szellemi érint-
kezést a református egyházzal, az ebben folyó élettel a 
megfelelő orgánumok útján. 

A zilahi református egyház kisdedóvó intézetének 
értesítője, melyet öllős Sarolta igazgató szerkesztett, hű 
képet nyújt a mult jubileumi Qvben megnyílt, fontos 
missziót teljesítő intézetnek működéséről. Az értesítő 
elején olvassuk Kádár Géza lekész szép megnyitó beszé-
dét; majd az alapítók és adományozók névsorát és ennek 
élén Szilágy vármegye nevét 20 ezer koronás alapítvány-
nyal. Az intézetben nagy gondot fordítottak a vallás-
erkölcsi nevelésre. A mult évben megnyílt első osztály-
nak 43 növendéke volt; ezek között 36 volt református. 

A nagykőrösi ref. főgimnázium épületét már 2 éve 
lefoglalták hadikórház czéljára; ennek* kiköltözése csak 
most történt meg és így az ú j tanévben az intézet vissza-
költözhetik a régi tantíóképző épületéből. A tanítóképző 
is elfoglalja az új tanévben helyiségeit. 

Adakozás. A dunávecsei ref. polgári iskolára vidék-
ről a következő adományok érkeztek: Tóth Sándor espe-
res 10 K, Feketehegyi egyház 15 K, Hartai egyház 
20 K, Mórágyi egyház 100 K, Foktői egyház 25 K, 
Göde Lajos lelkész 5 K, Biczó Zsigmond lelkész 1 K, 
Bonyhádi egyház 2 K, Hetessy Viktor lelkész 20 K, 
a dunaföldvári egyházban végzett gyűjtése után pedig 
92 K = 112 K, Czuczor János lelkész 25 K, Apostagi 
egyház 25 K. Hetényi Ákos 50 K, Kátay Endre esperes 
útján 50 K, Haypál Benő lelkész 50 K. Helybeli gyűj-
tés eredménye eddig 16.500 K. A jókedvű adakozók fo-
gadják hálás köszönetünket! Lukácsy Imre, lelkész. 



Az ifjúsági könyvtárak bizottsága. Á vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az ifjúsági könyvtárakat in-
téző bizottság 26 rendes tagja közé a következő ref. tan-
férfiakat nevezte ki: Dóczi Imre, Imre Sándor, Nagy 
László, Fejes Áron és Simon Károly. 

A budapesti ref. theol. akadémián az 1918—19. 
iskolai év szeptember hó 9-én veszi kezdetét. Szeptember 
hó 9., 10. és 11. napjain lesznek a pótló- és javító kol-
lokviumok; szept. 13-án az alapvizsgák írásbeli-, szept. 
14-én szóbeli része. Szept. 16-án lesznek az első és má-
'sodik lelkészképesítő írásbeli-, szept. 18-án a szóbeli 
vizsgák. Szept. 19-én lesznek az anyakönyvezések., in-
dex-aláírások és a bevezető iskolai ünnepély. A rendes 
előadások szept. 20-án veszik kezdetüket. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Halálozások. A kiváló egyháztörténész, Nippold 
Frigyes, a jenai egyetem üyug. tanára, életének 80-ik 
évében elhunyt. — Meghalt D. Goens, a nyugati német 
hadsereg tábori főlelkésze is. 

A baseli egyházról érdekes statisztikái adatokat 
közöl -a „Semain Religieuse". 1917-ben .1366 gyermeket 
kereszteltek a baseli ref. egyházban. Érdekes, hogy ezek 
Jközti 1 csak 149 folyt le a templomokban, a többi a kór-
házakban és magánlakásokban. Az anyakönyvvezető 
előtt 816 házasságot kötöttek, egyházi áldást 632 kért. 
Az egyházból 159-en tértek ki, ezek közül 6-an lettek 
róm. katholikusok, 15-en szabadgondolkozók; 107-en tér-
tek át az egyházba, ezek között 86 volt róm. kath. A 
katedhümenok száma 1802 volt, több mint az 1911-ben 
végbement szeparáció előtt. Az államtól való elválás 
e io t t az egyház bevétele 230.000 fr., a mult évben 
357.00 fr. volt. A szeparáció tehát anyagi tekintetben 
sem vált ártalmára az e g y h á z n a k . 

Sajtóegyesületek. 30 protestáns sajtószövetség van; 
legutóbbi a rajnai tartományban alakult. 

Egy híres misszionárius halála, A modern év. ker. 
misszió egyik legkiválóbb alakja, D. Nommensen Lajos 
•halt meg 84 éves korában. A rajnai missziói társaság 
munkása volt 56 éven át Sumatrában. TTttörő volt; hű 
munkájának gyümölcse, hogy most abban a missziói ke-
rületben, ahol működött, 150.000 a bennszülött keresz-
tyének száma. 

A fiatalkorúak leMgondozása czéljából újabban 
több n a g y gyülekezet szervezett külön lelkészi állá,sokat 
Németországban. Az ifjú lelkeknek háború okozta, sajnos 
elvadulása készteti a gyülekezeteket erre a lépésre. 

A belga harangok. Belgium katonai, kormányzója 
lefoglalta a belgiumi templomok harangjait. A rendelet 
ellen a harczias Mercier érsek protestált. A német császár, 
a pápa közbenjárására, egyelőre megkegyelmezett a belga 
harangoknak. 

A missziói munka semlegesítése érdekében már az 
angol quáckerek, a svédek és hollandok is szót emeltek. 
Most újabban a svájcziak bocsátottak ki lelkes hangú 
felhívást, hogy a békekötés pontjai közé vegyék fel azt 
a rendelkezést, hogy a ker. missziók a jövőben nemzet-
közi intézményeknek tekintessenek és mint ilyenek 
együttes védelemben részesüljenek. 

Egy színdarab sorsa. Münchenben egy innsbrucki 
színtársulat egy hírhedt színdarabot (Weibsteufel) adott 
elő. Az előadás órájában a müncheni érsek az ottani dóm-
ban keményen kikelt a darab előadása ellen. Olyan ál-

lamkormány, mondotta beszéde végén, amely a 7-ik pa-
rancsolat nyilvános megsértését nem tudja megakadá-
lyozni, nem érdemli meg, hogy létezzék. A bajor király 
kívánságára a darab előadását eltiltották . . . 

GYÁSZRÖVAT. 
Nagy veszteség érte Földváry Elemért, a pesti ev. 

egyházmegye felügyelőjét és családját. Egyetlen, kiváló 
és nagy reményekre jogosító fia, dr. Földváry Miklós 
os. és kir. tart. huszárfőhadnagy, f. hó 9-én egy éjjeli 
támadás alkalmával, Asiagonál, angol robbanó golyó 
által találva, 26 éves korában hősi halált halt. Áz el-
hunytban dr. Szilássy Béla sógorát gyászolja. A gyá-
szolók nagy fájdalmában igaz részvéttel osztozunk. 

iNéli. Komjáthy János lelkész özvegye, szül. Ba-
ráth Mária, életének 72-ik évében Tárkányban elhunyt. 
Adorjánházán helyezték nyugalomra, % 

Hollerung Károly ny. mbdori ev. lelkész, a 'pozso-
nyi egyházmegye volt főesperese, a Ferencz József-rend 
lő vágja, meghalt. 

Pályázati hirdetmény. 
A nijemeii (Szerem vm.) német ref. tanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Fizetése törvényes lakás, 4 öl fa, 
háborús segély. Kötelessége mindennapi és ismétlős okta-
tás, istentiszteletvégzés stb. Horvát nyelv tudása aján-
latos. Férfiak és nők (esetleg diploma nélküliek is) pá-
lyázati kérvényei szept, 21-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
S i dski-Bano •ve i kü 1 dendők, 

Felefős szerkesztő : B. Pap István. 

K í t u d n a a j á n l a n i ref . le lkészi c s a l á d o k h o z B u d a p e s t e n 
és környékén egy kis háromnegyedéves gyermek, illetve 2 és 1 
éves kis gyermekek mellé egy komoly, vallásos lelkületű, gyer-
meket szerető egyszerű leányt, aki a kis gyermek, illetve gyer-
mekek teljes gondozását (az egy gyermekes családnál a gyer-
mek után való mosással együtt) lelkiismeretesen magára vál-
lalná. Az illetők megfelelő fizetés és ellátás mellett szeretetteljes 
keresztyén és családias bánásmódban részesülnek. A főfeltétcl, 
a munkában való arravalóságon kívül a komoly vallásos, mun-
kás, kötelességtudó református jellem. Megtelelő jelentkezők 
hosszú évekre szeretetteljes otthont találhatnak. Leveleket a' 
szerkesztőség (IX., Ráday-u. 28.) továbbít. 

az egyetlen kitűnő, kávé, mák, fiiszcr, dió 

éS cukor g y 0 r s m 0 r z s 0 | 5 

Az „U n i C a" j e g y u morzsoló beömlési és kifolyási tölcsérrel 
e g y d a r a b b ó l v a n ö n t v e és elmés szerkezeténél fogva gyor-

san adja ki magából a legfinomabb anyagot. 

Király Alajos utóda KIRÁLY SÁNDOR 
B U D A P E S T , VI., F e l s ő e r d ő s o r 6. 

Újdonság Ú j d o n s á g ! 

rangszo 
A „futkározó hamis atyafiak" támadása ellen az írásból merí-
tett, beszélgetések alakjában készült hitvédelmi munka, melyet 
a szakkritika tömeges terjesztésre is igen alkalmasnak talált. 
Kapható a szerzőnél : M é s z á r o s J á n o s református lelkésznél 
L a s k ó n (Baranya megye). Ára 4 korona 80 fillér. — Portóra 

20 fillér küldendő. 



Ellenség a front mögött 
É p i t ő e r e j ű e r k ö l c s i o l v a s m á n y k a t o n á k s z á m á r a . A Kálv in-
S z ö v e t s é g k i a d v á n y a . Ára 30 f i l l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálv in-

S z ö v e t s é g t i t k á r s á g á n á l (IX., R á d a y - u . 28.; 

CSUHA ANPRÁS SIÉSSZA°BÚ 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-ÜTCA 43. SZ. I., 4 . 
3után\?os áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

L E G Ú J A B B N É M E T IRODALOM. 
Arnold Eberh. : Innenland. Ein Wegweiser in die Seele der 

Bibel. M. 3.— 
Bauer Adoíf: Vom Judentum zum Christentum. M. 1.25 
Bauer H. : Die Pflege dbr mánnlichen Jugend/ M. 2.80 
Bernoulli Carl A . : Die Kultur des Evangeliums. I. Bd. : Johan-

nes der Táufer u. die Urgemeinde. M, 20.— 
Devaranne Th . : Geisterglaube, Spiritismus und vierte Dimen-

sion. Anleitung zur Beurteilung okkulter und spiritist. 
Erscheinungen. M. 1.50 

Dunkmann K. : Der christl. Gottesglaube, GrundriB der Dog-
matik. M. 10.—-

Fischer Alfréd Mobilmachungder Kirche nach'dera Kriege.M. 1.80 
Kremers H. : Pazifismus, Papst tum und Evangélium. M. 1.—-
Leese Kurt: Moderne Theosophie. M. 2.25 
Loofs, Fr.: Di? „internationale Vereinigung ernster Bibelforscher". 

M. —.50 
Maiworm J . : Bausteine der Evangelien zur Begriindung einer 

Evangelienharmonie. M. 4 .— 
Mehring F . : Kari Marx. Gesch. seines Lebens. M. 8.— 
Raumer R . : Das Goldene Buch vom deutschen Geiste. Her-

ausg. von E. Abigt. M. 2.40 
Rehmke J o h . : Logik oder Philosophie als Wissenslehre. M. 12.— 
Richet Charl: Aligemeine Kulturgeschichte. Versuch einer 

Gesch. der Menschheit. M. 18.— 
Rittelmeyer: Das Vaterunsen. 10 Kanzelreden. M. 2.20 
Schulze Martin: Grundriö der Evang. Dogmatik, M, 7.50 
Seeberg R . : Ewiges Leben. 3. Aufl. M. 2.40 
Steinbeck : Luther, die Kirche und wir. M. 3.— 
Stösch G . : Die Weltanschauung der Bibel. Einzelbilder in 

zwangloser Folge dargestellt. M, 7.60 
Stuhlfauíh Ö. : Die altesten fortráts Christi u. d. Apostel. Mit 

2 Abbildungen u. I. Tafel. M. —.90 
Wedermann H . : Katechetisches Pflichtbewufitsein. Ein YVort u. 

Gegenwarts- u. Zukunftsaufgabe d. evang. Religíons-
unterrichts. M. 3.— 

Portóra a bolti ár 10 % át kérjük. Kaphatók: 

Scholtz Testvérek ' X T Ö & w W ' 

Megjelentek: 

Kapható 

Wolhyníában. j 
Irta: Göde Lajos szekszárdi I 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill. : 

• • • • • • 

Papi dolgozatok, 
X. kötet. Alkalmi egyházi 
beszédek. Irta: Jánosi Zol-* 
tán. Ára kötve 10 korona. 

Imádságok. \ 
Bibliaolvasással egybekötött • 
hétköznapi reggeli istentiszte- : 
letekre. Irta F. Varga Lajos • 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. • 

ÍI. „ Ara „ 8 K, „ 12 K. I 

Postadíj egy-eqy könyvre 50 fil lér. : Kapható 

prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet* 
A leg jobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és ki tűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsér t a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszöve tség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX., Közraktár-u* 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



H A R M Ó N I U M O K 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá 
nyű amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekművet bocsátja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben 

császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszeréit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küídetik. 
Legrégibb czég. * # Alapíttatott 1770. 

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. I g a z g a t ó s á g : 

Budapest, IX., Káivin«tér 10., sa já t székházában 
Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-

ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én : 
Alaptőke . . . . . . . .'. , . , . 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 
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tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
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Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
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Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000-— K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 
A Gazdák Biztosító Szővttkejete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s Közp . S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 
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Bérmentes küldéssel K 4.50 
Mindkét kötet számos elbeszélést, verset és oktató 

czikket tartalmaz legjelesebb prot , íróink tollából. 

ŐRANGYAL. 
Imakönyv a protestáns if jak és leányok számára. írta 

Sántha Károly. Ára vászonkötésben . . . . . K 7.— 
Bérmentes küldéssel . . . K 7,50 

A BIBLIA NŐI ALAKJAI. 
írta dr. Kenessey Béla. 44 képpel. Ára vászonkötésben K 3.— 
Bérmentes küldéssel . K 3.20 
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írta dr. Kenessey Béla. Ára vászonkötésben . . . K 3.— 
Bérmentes küldéssel K 3.30 
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papírkötésberi" . - K —.80 
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Az uj iskolai év, 

Inter arma zendült meg a „Veni Sancte" immár az 
ötödik háborús tanév elején. Az áldatlan viszonyok kö-
zött áldanunk kell az Ür Istent, hogy nemzeti és egy-
házi életünknek ez a fontos tevékenysége: az iskolai ta-
nítás ós nevelés, ha hiányosan is, de mind a négy hábo-
rús esztendőben megnyilvánulhatott. 

Új alkalom nyílik most is az építésére, a jövendő 
megalapozására. Milyen sokat lehet tenni egy esztendő 
alatt! De milyen sok teendő is vár ránk ebben a tan-
évben! 

A Középiskolai Tanáregyesület mult tanév végén 
tartott gyűlésén Palágyi Menyhért hangoztatta, hogy 
undort, utálatot kell fölkeltenünk növendékeinkben a 
mai becstelen úton való meggazdagodás mohó vágya, 
eszközei és egyéb visszataszító jelenségekkel szemben. 
Hát, van is rá szükség; de ez maga édes-kevés. Negatí-
vumokkal nem sokra megyünk, határozott vonzó élet-
ideált kell a növendéksereg lelki szemei elé állítanunk. 
Lehet-e ez más, mint az igazi, hódító keresztyén élet? 
Református egyházunk tekintélyes számú iskoláiban, 
kezdve az óvódákon, fel egészen az akadémiákig külö-
nös buzgalommal és felelősségérzettel kell minden neve-
lőnek végezni a krisztiánizálás munkáját szóval és élet-
tel. Nem szükséges hangsúlyoznom, hogy a krisztiáni-
zálás alatt nem felekezeti gyűlölet szítását értein, hiszen 
egyik a másikat kizárja. 

Micsoda hatalmas lendületet venne egyházi életünk, 
ha iskoláink minden vonalon igazán református keresz-
tyén szellemben nevelnék, irányítanák az ifjúságot. 
Régi pedagógiai elv ós tapasztalat az, hogy a vallásos 
nevelés, a vallástanítás csak akkor érheti el, vagy köze-
lítheti meg a czélt, ha a nevelő testület minden tagja 
öntudatosan, jó 1 szívvel, sőt felelősségérzettel együtt 
munkálkodik ennek érdekében a vallástanítóval. 

Ne lepjen meg senkit, hogy a vallás-erkölcsi nevelés 

fontosságát hangsúlyozzuk, nem kívánjuk egyetlen egy 
tantárgynak az értékét, fontosságát, képző hatását ki-
sebbíteni. Annak a meggyőződésnek kívánunk kifeje-
zést adni, amely napról-napra szélesebb és szélesebb kö-
röket hódít meg, t. i., hogy társadalmi, egyházi, nem-
zeti életünk újjászületése, jövendő megmaradásunk attól 
függ, mily mértékben tudunk tiszta fejű, tiszta szívű, 
tiszta kezű, kötelességtudó embereket nevelni. Ilyen em-
bereket pedig csak negativumokkal vagy ismeretek köz-
lésével nevelnünk nem lehet. Foglyává kell tennünk az 
egyént Jézus Krisztusnak, hogy szabad lehessen a de-
moralizáló hatásoktól. 

Állami iskoláinkban látszólag nehezebb a helyzet, 
kevesebb a segítőtársa a vallástanítónak. A református 
szellemet, életfelfogást, meggyőződést a ref. vallástanár 
van egyedül hivatva növendékeibe oltani. Általában el-
mondhatjuk, hogy hivatalos úton nem gördítenek aka-
dályt ez elé. Nemes büszkeségünk az, hogy az igazi ma-
gyar kálvinista keresztyén karakter és az általános pe-
dagógiai ideál ha egymást nem is teljesen fedő, de nem 
i.s kizáró fogalmak. A ref. vallástanár munkája harmo-
nikusan illeszkedik bele az egész nevelő testület munká-
jába. Végtelen kár, hogy a még mindig rendezetlen hely-
zet ós viszony következtében félig idegenek egyházunk 
ezen képviselői a tantestületekben. Talán az új tanévben 
ilyen irányban is történik javulás. 

Sokat vár társadalmunk és egyházunk a tanító-ne-
velő munkásaitól. A szülők a szükséges ismeretközlésen 
kívül atyai bánásmódot, szeretetteljes nevelést, irányí-
tást várnak gyermekeik számára tőlük, az állam becsü-
letes polgárokat, kötelességtudó hazafiakat, az egyház 
hívő keresztyén egyháztagokat. Kevés testület van. 
amellyel szemben ekkora igényeket támasztanak. Váj-
jon lesz-e még lelki, szellemi és fizikai erő ós ideáliz-
mus tanítóinkban, hogy ezen igényeknek megfelelhesse-
nek négy háborús év küzködése, nélkülözése után? Váj-
jon az igényt támasztók meghallgatják-e, kielégítik-e az 
ő jogos igényeiket is? Ad-e tiszteletet, megbecsülést a 



szülő, a társadalom, adja-e a létminimumot legalább az 
iskola-fenntartó egyház és állam? 

A tanárkongresszus jogos kívánságai teljesedésbe 
mennek-e az ú j tanévben? A kultuszminiszter valóra 
váltja-e a felekezeti tanítók régi vágyát, egyenlővé 
teszi-e a javadalmazásukat minden tekintetben egészen a 
kedvezményes vasúti jegyig az állami tanítókével? 

Meghozza-e az új tanév a nemzet napszámosainak 
a X—VIII. fizetési osztályba való sorozásukat? 

Ki rendezi a hitoktatás gazdátlan ügyét és hogyan? 
Tanév elején felmerülnek ezek a kérdések, nemzeti 

és kultúrérdek, hogy megnyugtató feleletet és cselekede-
tet kapjanak az érdekelt egyének és testületek kölcsö-
nösen. Dr. Patay Pál. 

A lelkesú es tanítói díjlevelek ideiglenes 
rendezéséről. 

Az egyházi hivatalnokok díjleveleinek ideiglenes 
rendezése tárgyában úgy az egyházi felsőbb hatóságok, 
mint azok, kik az egyház ügyeivel akár hivatalos állá-
suknál fogva, akár azonkívül foglalkoznak — azt aján-
lották, hogy belli ivatalnokok és egyházak keressék és 
találják meg a békés megegyezés útját, - vagy vigyék 
a ügyet az e. m. bíróság döntése elé. 

A békés megegyezés, mely egyház és hivatalnokai 
között zavartalan összhang fennmaradását biztosítaná, 
az egyházak nagy részében nem sikerült és ott, ahol 
bizonyos megoldás létesült is, csekély kivételtől elte 
kintve, nem olyan, melyet megnyugvással fogadhatnánk, 
mert nagyon visszatükröződik rajtuk az a szándék, hogy 
csupán a békesség megóvásáért a pereskedés elkerü-
léseért létesítették, de sem az egyházi törvény szellemé-
nek, sem a javadalmasok méltányos igényeinek nem fe-
lelnek meg. 

Az ajánlott megoldási módozatok elsejével nem fog-
lalkozom, csupán arról kívánok röviden szólni, hogy 
igénytelen nézetem szerint az egyházi bíróságok ítélke-
zése mi módon felelne meg úgy a törvényes és jogi szem-
pontoknak, mint az egyházak é3 belhivatalnokok köte-
lezettségeinek és méltányos igényeinek. 

Aki a kérdéssel tárgyilagosán, akar foglalkozni, 
érezze át annak nagy jelentőségét, ne tekintse azt egy-
szerű jogvitának, melyet merev jogszabályok segítségül 
hívásával eldönthet; mert ha erre az alapra helyezke-
dünk, magából a I l l - ik törvényezikkből senki sem fogja 
levezethetni azt, hogy a sokszor említett tíz esztendős 
időszak lejárt és, hogy abban a revizió ezen határidő 
leteltére megígértetett volna. Való, a köztudatban élt az 
a felfogás, — ami hivatalos nyilatkozatokban is tám-
pontot talál — hogy 10 év után az adócsökkentési segé-
lyek revizió alá vétetnek, sőt újabban pz megfelelő hatá-
rozatban is kifejezést nyert. 

Ez a köztudat, sok azonos tartalmú felsőbb egyházi 
hatóságoktól származó határozat és mindenek felett a 
háború, s az általa előidézett rendkívüli helyzet adnak 

módot és alkalmat arra, hogy a jogász is, jogérzéke na-
gyobb. sérelme nélkül eltekintsen a I I I . tcz. betű szerint 
való tartalmától. Ezzel a lépéssel kissé lazább területre 
értünk, s ennek konzekvenciáit a másik oldalon is le 
kell vonnunk. Ha elvileg elismerjük is, hogy belhivatal-
nokoknak a díjlevélben biztosított jogai feléledtek 
mert ezt a jogot fenntartani a jövő szempontjából is -
elengedhetlen kötelesség — mégis a legnagyobb mérv 
ben helytelennek tartanám, ha egyházak a díjlevőlben 
foglalt szolgáltatásoknak természetben való kiadására, 
vagy azok' értékének a mai piaci árak mellett leendő 
fizetésére ítélettel köteleztetnének. Ilyen ítéleti rendei 
kezés végzetes következtetésekkel járna, A I I I . tcz, ki-
fejezetten körülírja, hogy az adócsökkentési alapból se 
géiyt csak azok az egyházak nyerhetnek, melyek a tör-
vényben írt adózási rendszerre áttérnek -is hogy belhi 
vatalnokok díjlevelei az adókkulcs elfogadásával egyide-
jűleg „átváltoztatandók", ami szinte kivétel nélkül el-
maradt. 

A terményeknek és szolgálmány oknak természetben 
való kiadását rendelő ítélet maga után vonná a egész 
adózási rendszer megváltoztatását; az adócsökkentési, se-
gélynek elvesztését, az egyháztagok legszegényebb ré-
szének aránytalan megterhelését általában is, helyen-
ként pedig felforgatná az egyház és hivatalnokai között 
a békét, s kiszáiníthatlan zavaroknak lehetne okozója. 
Az utolsó zsinat legértékesebb alkotása az adózási rend-
szer kiépítése, mellyel egy korszerűbb, szociálisabb mó 
dot hozott az avult tarka-barka adózás helyébe. A ter-
mény béli szolgáltatások díjlevelek szerint nagyrészben 
a lélekszám -— fej és párok szerint lennének viselen-
dők és így visszatérne az igazságtalan, minden szociális 
érzést megcsúfoló adózás, mely enyhítené a vagyonosok 
eddigi terhét sok. esetben ós megterhelné a szegényebb 
és nagyobb családdal bíró egyháztagokat minden eset-
ben. Az idők kerekét visszafelé forgatni, a robotszerű 
szolgálmányokat új életre kelteni méltatlan dolog lenne 
a haladás legelső munkásához: a református egyházhoz; 
de törvényes tilalom is útjába áll ennek. Normális idők 
ben is kockázatos volna ez; a háború okozta viszonyok 
pedig - fokozott óvatosságra intenek. Az egyháztagok 
nagyrésze hadban van, ott és, itt és mindenütt olyan 
eszmeáramlatok terjednek, forrnak, melyek a maguk 
sokszerűségükben és kiforratlanságukban a egyház ha-
jóját viharral fenyegetik. Nagyfelkészültségre lesz 
szükség a támadások kivédésére, - - a saját pozíciónkat 
gyengítenénk, ha a hadból visszatérő egyháztagot azzal 
fogadnánk, hogy újból robotos munkára kényszerítjük 
és a gyengébbeknek a terheit fokoztuk fel a vagyonosak 
előnyére. 

Sem a kérdés nehézsége, sem az idő különös alkal-
matlansága nem lehet ok a megoldás elől való kitérésre. 
Az egyházi bíróságok elé terjesztett konkrét panaszok 
eldöntésre várnak. A bíróságok feladatát megkönnyíti 
az, hogy ideiglenes rendezésről lehet csak szó — addig 
szóló érvénnyel, míg a zsinat e kérdésben véglegesen 



rendelkezik- A megoldás ideiglenessége, főleg a, háborús 
helyzet lehetővé teszik, hogy bíróság az összes figye-
lembe vehető körülmények tüzetes mérlegelése mellett 
hozza meg döntését. A felhozott okok amaz elvi állás-
pont mellett szólnak, hogy az eddigi adózási rendszer 
fenntar (.hatása okából is bíróságok a természetben leendő 
kiadás megítélését minden esetben mellőzzék. 

A közszempontok és a javadalmasok méltányos ér-
keinek összeegyeztetése, a fennálló helyzet lehető épségi 
ben tartása; az egyházak és egyes egyháztagok teher-
viselési képességeinek szemmeltartása;' az előálló kiadás-
többlet fedezete kérdésének, nagyobb zökken és nélkül 
való kereszt ülvihetősége azt az egyetlen elfogadható 
módot ajánlják, hogy bíróság a díjlevél értékelését 
tozott viszonyokra tekintettel újból állapítsa meg az át-
meneti időre. Figyelembe veendő e részben az. hogy az 
egyetemes konvent az előkészítő eljárásit már meg is in-
dította és egvbegy ííjtötte, az 1913—17. évi átlagárakat. 
Számításaim szerint, — melyeknél teljes szabatosságra 
nem törekedtem. — a most írt 5 évben termények és szol-

i gálmányok. átlagos középáremelkedése 2-50 százalékot 
tesz ki, ha, figyelemmel vagyunk arra is, hogy a múlt-
ban beszolgáltatott termékek és teljesített munkák a kö-
zepes ármértéken is alulmaradtak, sokszor nemcsak a 
kötelezetteknek kicsinyességéből. —- de. a szolgáltatók 
sokasága és termények sokféleeége miatt is. A lénye* ; 
nem az alkalmazandó százalékszámon fordul meg, ha-
nem azon, hogy a megváltási összegek mindenütt egyenlő 
százalékkal emeltessenek. - - Ttt ismét figyelembe kell 
venni azt is egyfelől, hogy a, belhivatalnokok iá megvál-
tást annak idején maguk kezdeményezték, hogy azóta, 
különösen a. háború alatt jelentékeny pótlékot nyertek, 
másfelől, hogy az állami tisztviselők százalél^s drága-
sági pótléka még per analógiam sem alkalmazható, mi-
után az egyházi hivatalnokoknak nem drágasági pótlék-
hoz van joguk, hanem a dí.ilevélberr megszerzett jogaik 
szolgáltatásának megítéléséről. Azt sem szabad elfeled 
ni, hogy a fizetés kiegészítő részét képező ingatlanok h<\ 
zama, jelentősen emelkedett. Ezeknek és a kapcsolatos 
összes körülményeknek tekintetbe vétele mellett úgy ta-
lálom, hogy a megváltási összegeknek háromszorosra 
való felemelése indokolt és helytálló. 

Ilyen ítéleti rendelkezés mellett érintetlenül marad 
az adózási, rendszer, biztosíttatik a javadalmasok meg-
élhetése és legkevesebbre redukálódik a súrlódási iv 
egyház és hivatalnokai között. Legegyszerűbb lesz a fe-
dezet előteremtése is. Ha az egyház kiadásai v Összeg-
gel többre rúgnak, az a. jelenleg fizetett egyházi adók 
többszörösének (átlagban 3— 4-szeres) kivetése - által fe-
dezetet talál. A pénz mai értéke, bősége a kereseti vi-
szonyok mellett a kis adózót sem terheli súlyosan, ha 3 
korona helyett 12 koronát fog fizetni, még kevésbbé 
nagv adózót. — míg természetben való szolgáltatás ki-
mondása. esetében lenne kis adózó, ki népesebb család 
mellett csak borvátlság czímén 100 —120 koronát fizet-
ne. Ismerek egyházat, hol az összes egyenes állami adó-

terhe híveinknek 20 ezer korona és borváltság czímén 
60 ezer koronát tartoznának lelkészüknek és tanít<'\: 

nak fizetni. 
Jól. tudom, hogy a megoldás általam ajánlott mód-

jának is, melyet a külsősomogyi e. m, közigazgatási bí-
rósága a magáévá is tett és minden ügyben így ítélt — 
vannak hibái, az okfejtésemnek sebezhető oldalai, mégis 
úgy hiszem,érdemes a kérdést erről az oldalról is meg-
világítani. Bízom abban, hogy az egyh. ker. bíróság 
mely véglegesen ítél — bölcsesége megfogja találni azt 
a leghelyesebb útat, mely a törvény szellemének, jogo-
sultak és az egyház érdekeinek is megfelel. Bár jönne 
már az ítélet, mely megnyugvást hoz; mely egységes 
alapelvből kiindulva, szabályozza a vitás kérdést az 
egész egyházkerületben. 

Tab. T)r. Kálmán Jenő e. m. ügyész. 

B E L F Ö L D , 

A törvény szentsébe „Mária országában". 

Nemcsak az egyházi éleit, hanem az állami törvé-
nyek őrállói nak is teljes figyelmét érdemli az az áttérési 
jelentkezés, amely folyó évi augusztus 12-én történt a 
buciapest-kőbányai ref. lelkészi hivatalban. Maga az 
eset — áttérés házassági érdekből — eléggé megszokott 
eljárás a mai elvtelen korban, de ezt az esetet mellékkö-
rülményei teszik különösen jelentőssé, mert élesen rávi-
lágítanak, hogy a róm. kath. iskolák mennyire tisztelik 
állami törvényeinket és mily szellemben nevelik növen-
dékeinket. 

A mondott napon és helyen megjelent Nell Lénk -
tanítónő, nővére és két tanú társaságában és bejelentette, 
hogy nővérével együtt át akar térni a róm. kath. egy-
házba. 

Mi az oka ennek a lépésnek? kérdezem szinte 
sablonszerűén. 

— — Oh, én csak azért vagyok reformátusnak be 
jegyezve, mert az édesanyám református. 

— Igen? csak azért? Az olyan csekélység, hogy „az 
édesanyám református?" így beszél az édesanyja hité-
ről a gyermek, akinek tudnia kell: Tiszteld atyádat, és 
anyádat? 

— — Engem római katholikusnak neveltek és én , 
annak érzem magamat! 

— Az meglehet, de viszont református g y e r m e k e t 
nem szabad más vallásban nevelni. Melyik iskolában vé-
gezte tanulmányait? 

Az angolkisasszonyoknál. 
— És mivel tudja igazolni, hogy róm. kath. vallás-

ban nevelték? 
— — Tanítónői oklevelemmel, Tessék! 
Az átadott oklevél szerint 26. sz. a. 1914. június 

20-án Nett Lenke, róm.' kath. vallású, tanítónői képesítést 
nyert, 



— Szabad látnom a születési anyakönyvi kivona-
tát is? 

Az átadott okirat szerint Nell Lenke református, 
Nell András róni. kath. téglagyári üzletvezető és Együd 
Juliánná református anya gyermeke, sz. 1895. okt, 
24., a budapesti I. ker. kir. anyakönyvvezetőségnek 
1895. okt. 29-én kelt 692. sz. bejegyzése szerint. 

— Ez az oklevél nem az ön oklevele, mert ez egy 
róm. kath. vallású hasonló nevű egyén részére van ki-
adva. 

Csak nem jövök ide a más oklevelével? 
— Akkor ez az oklevél hamis, mert nem a saját sze-

mélyi adatait tartalmazza, 
— — Hogy lehet azt mondani, hogy én hamisított 

bizonyítványt mutatok fel? 
— A dolog világos. Az egyik okmány azt állítja, 

hogy Nell Lenke református. A másik azt állítja, hogy 
róm. kath. Két ellenkező állítás egyszerre nem lehet 
igaz. Az egyik irat tehát hamis. 

— — Akkor a születési anyakönyvi kivonat ha-
mis!! 

— Van bátorsága hamisítással vádolni a magyar 
állam anyakönyvvezetőségét? Magyar tanítónő így nyi-
latkozik törvényes intézményeinkről és ilyen szellemben 
neveli törvénytiszteletre tanítványait? Ezt a, kijelentést 
érdemes lesz jegyzőkönyvbe felvenni. 

— -— Az angolkisasszonyok nem is hamisították. 
Ölt keresztlevelem alapján vettek fel, engem pedig róm. 
kath. lelkész kereszteli. 

— Egyik törvénytelenség nem igazolja a másikat. 
Elég hiba volt a első is, még inkább az, hogy kereszt-
levele alapján vették föl. Mint tanítónőnek, most már 
saját gyakorlatából tudnia, kell, hogy az iskolába gyer-
mekek kizárólag az állami anyakönyvi kivonat ala.pján 
vehetők fel és annak alapján kell őket szétosztani val-
lásfelekezetek szerint, Hogyan képes most hivatalos kö-
telességét a törvényes keretek között ellátni, ha azt ' 
szi, hogy saját vallásos nevelkedése — amely nyilván-a 
törvényt sértő módon folyt le -— szabályszerűen tör-
tént? ' ' T - ^ W t ^ l ^ f ^ T " " ' " 

Az én vallásos meggyőződésem . . . 
— E pillanatban már túl vagyunk azon, hogy val-

lásos meggyőződésről legyen itt szó. Olyan emelkedett 
gondolkodást nem is vártunk öntől, hogy azokat a kö-
telessgeket is felismerje, amikkel a református egyház-
nak tartozik. Csak arról volt szó kizárólag, hogy mint 
magyar tanítónő, legalább a magyar állami törvények 
kötelező erejét elismerje. És ez nagy különbség. 

A törvény betűje nem fontos. (!) Ügy látszik 
különben, hogy vitatkozással nem érünk célt. Nekem 
pedig sürgősen szükségem van rá. hogy jelentkezésemet 
elfogadják, mert házasságkötés előtt állok. 

— Sajnálom, nekünk tudnunk kell először azt, hogy 
ki az, aki nálunk jelentkezik és hova tartozik, ön fel-
muiJatja születési anyakönyjvi kivonatát, de mindjátrt 
azt is kijelenti, hogy az hamis! Mi mindenesetre érde-

mesnek tartjuk most utána járni, hogy melyik okirat 
hiteles és addig a jelentkezést nem fogadjuk el, mert ha 
állítása helytálló, akkor nem is tartozik hozzánk. 

Meddig fog még az tartani? Csak akadályo-
kat gördítenek elém. 

— A világért sem. A hibát azoknak kell helyreiga-
zítani, akik elkövették. Tessék az angolkisasszonyoknál 
kieszközölni, hogy oklevelét igazítsák ki és vezessék rá 
azt, hogy református vallású. Mihelyt felmutatott ok-
mányai a személyi adatokra nézve ellentmondást nem 
tartalmaznak, módunkban lesz megállapítani személy-
azonosságát. 

Azt meg sem, merem, próbálni, hogy az angol-
kisasszonyoktól ilyet kérjek. De személyazonosságomat 
meg lehet állapítani mind a két okmány alapján. Atyám 
anyám neve igazolva van. 

— Nem lehet, mert az anyakönyvi kivonatról ki-
jelentette, hogy hamis, az oklevél pedig csak a saját ne-
vét tartalmazza. 

> Van nálam arcképes igazolvány. 
— Köszönöm, bérletjegyek és hasonlók nem irány-

adók a vallásfelekezeti hovatartozás eldöntésénél. Kü-
lönben is minden személyi adat egyetlen alapja a szüle-
tési anyakönyvi kivonat, amelynek hitelességét saját : 
jeletésével tetté kérdésessé. Ha ez hamis, úgy tessék e>'< 
kiigazíttatni és akkor a kérdés végleg el van intézve. 

— És kisasszony, mit kíván? kérdezem azután hú-
gától. 

— — Én már semmit. Nekem is, olyan bizonyítvá-
nyaim vannak! És ezalatt óvatosan elrejti az előbb még 
bemutatásra készen tartott iratokat. Erre a felek — elé-
gedetlenül — eltávoztak. 

Megjegyzésekre alig van szükség. Az angolkisasz-
szonyok értik a módját: rabul ejteni lelkeket. Olyian jól, 
hogy a. náluk nevelt "református leány inkább kész egy 
állami okiratot hamisítványnak nyilvánítani, csak. az an-
golkisasszonyok reputációján csorba ne essék.. Mit szól 
ehhez az I. ker. anyakönyvvezető? 

A dolgok ilyen állása egyformán érdekli a kor-
mányt, a protestáns egyházakat és a szülőket, akik 
gyermekeiket az angolkisasszonyoknál vagy hasonló 
szellemű intézetben neveltetik, A kormány az állam tör-
vényeinek őre. A gyermekek vallásos nevelését állami 
törvény szabályozza. Minden gyermek állami anya-
könyvi kivonata alapján osztandó be illetékes hitoktató-
jához. Van-e tudomása a felsőbb hatóságoknak arról, 
hogy az angolkisasszonyok intézete és kimutathatóan 
több más róm. kath. intézet is a vallásügyi törvényeket 
következetesen megszegi? Hogy a protestáns gyermeke-
ket a törvény ellenére a róm. kath. vallásban nevelnek, 
sőt iskolai bizonyítványaikon őket róm. kath.-nak tünte-
tik fel -— ami nyilvánvaló hamisítás? Vagy a kormány 
is azon az állásponton van, hogy ez az ország „Mária 
országa", ahol a polgári törvényeket megtorlatlanul láb-
bal tiporhatják? Nem hihetjük, de akkor nem szabad 



szemet hányni az ilyen visszaélések felett. A. vallásbéke 
a legfőbb közérdek. A vallásbékét pedig nem biztosítja 
más, mint a vallásügyi törvények becsületes megtartása. 
Ha a kormánynak volt oka rátenni kezét a határszéli 
nemzetiségi iskolákra, mert azok elárulták az állam esz-
mét, ugyanez a joga és feladata meg van itt az ország 
szívében is, hiszen minden felmerülő törvény szentsége 
egyformán hozzá tartozik a magyar állameszme fenn-
tartásához. 

A protestáns-egyházaknak létérdekükről van szó eb-
ben az ügyben. Hiszi-e valaki, hogy Nell Lenke az 
egyetlen, akit a törvény nyílt arcúlesapásávial hálójukba 
ejtettek az angolkisasszonyok? Vagy hiszi-e valaki, hogy 
ez az egyetlen róm. kath. iskola „Máriat országában", 
ahol ilyen visszaélések történnek? Sajnos, rövid hitokta-
tói szolgálatom alatt, is már nem egy hasonló esettel ta-
lálkoztam, még községi iskolák tanítói részéről is. Ha 
ilyenkor a résen álló hitoktató felszólal, még külön sze-
mélyes kegynek tüntetik fel á törvényes helyzet helyre-
állítását. 

Érdemes azon elgondolkozni, hogyan járhatnak a 
Lenkék 12 éven át másvaHlású hittanórákra nyilvános 
iskolákban és ily hosszú idő alatt ezt senki nem veszi, 
észre? Van-e az ellenőrzésnek más megbízható módja, 
mint ha a protestáns hitoktató személyesen nézi ál az 
összes anyakönyvi kivonatokat? 

A magyar szülők, köztük protestánsok is tudják-e, 
hogy az angolkisasszonyok iskolája és a hasonló szel-
lemű róm. kath. intézetek ellenségeket nevelnek közöt-
tünk? A magyar -nemzeti eszme nem maradim!, fenn or-
szágos törvényeinek /tisztelete nélkül. Aki ellensége tör-
vényeinknek, az ellensége a. nemzeti eszmének is. .JVIilyep 
lelkiismeretes tisztviselő, vagy tanító lesz az olyan nö-
vendékekből, akik saját bizonyítványaikon hamisításo-
kat látnak és azt természetesnek találják, sőt nem átall-
ják a törvényes okiratokat hamisítványoknak bélyegezni? 

Erkölcsi kötelesség, hazaszeretet, egyház- és em-
berszeretet; indít rá,, hogv az illetékes körök komoly 
figyelmébe ajánljam e kérdéseket.. 

B. Major dános. 

IRODALOM. 

Isten szántóföldje. Megemlékeztünk már erről a ki-
váló gyülekezeti lapról, amelyet a laskói református 
egyház „írásokban tudós és lélekben buzgó" lelkésze. 
Mészáros János szerkeszt. A lapnak ez a száma is magas 
szinvonalon álló és alkalmas fegyverül szolgál a „lélek-
halászat" elein. Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Megjelenik évnegyedenkint legalább 2 ív terjedelemben. 
Előfiztési ára 2 K 40 f. I t t is flhívjuk a figyelmet Mé-
száros János „Harangszó után" ez. munkájára. 

Szabadkőműves ifjúsági lap, Egyik budapesti sza-
badkőműves páholy kétszázezer korona alaptőkével ..If-
júság" czímen ifjúsági lapot óhajt kiadni. E hírrel kap-
csolatban felhívjuk a figyelmet a mi „Erő" cz. kitűnő 
ifjúsági -lapunkra. 

Nemzetvédelem czímen indult meg egy nagy figye-
lemre és pártolásra méltó folyóirat, a Magyar Fajegész-
ségtani és Népesedéspolitikai, a Nemzetvédő Szövetség 
a Nemi Bajok ellen, az Országos Gyermekvédő Liga és 
az Orsz. Hadigondozó Hivatal hivatalos lapjaként, dr. 
Lukács György v. b. t. t. főszerkesztésében. A. 6 ívnyi 
1. és 2. füzet értékes tanulmányokat ad a jelzett fontos 
nemzetvédő mozgalmak és munkák köréből. Ára egész 
évre 15 kor. Kiadója a Magyar írók Társasaga (I., Bu-
dafoki-út 22. sz.). A folyóirat a mi Bethleii-nyomdánk 
sajtója alul került ki. 

Középiskolás lapunk. A napokban megy szét vál-
lá staiiáraink ezímére nyomdánkból „Az Erő" középisko-
lás diákjaink lapja, hogy újból kivegye részét a diákság 
nevelésének nagy és végtelenül fontos munkájában. Mint 
értesültünk, a szerkesztőség kb. 10.000 előfizetőre szá-
mít, amelynek érdekében .mutatványszámodon kívül 
50.000 drb. reklám-levelezőlapot küldött szét az ország 
minden részébe,• hogy minden protestáns fiú- és leány-
diák tudomást szerezzen e bevált lapról. Egyúttal körle-
vélben kérte a, vallástanárokat és igazgatókat a lap ter-
jesztésére. Mi is nagyon fontosnak tartjuk e lap ügyét 
és ajánljuk az illetékesek cselekvő pártfogásába. 

EGYHÁZ. 

Negyven év. Dr. Szilassy Aladár és neje Visoly 
Mária f. hó 12-én töltötték be boldog, Istennek szentelt 
házaséletük 40-ik esztendejét. A Tátrában üdülőket so-
kan keresték fel ez alkalomból kifolyólag szerene'sekívá-
nataikkal. Itt e helyen is kifejezzük a magunk és a tisz-
telők százainak áldáskívánatait azok előtt, akiknek élete 
annyi áldást jelent Isten dicsőségére. 

lir. l-t a ff ay Sándor püspök beiktatása. Megható, 
ékesen és jó renddel lefolyt ünnepély keretében történt 
e hó 5-én a Deák-téri ev. templomban dr. Raffay Sándor 
bányakerületi ev. püspök felavatása és beiktatása. Gyü-
lekezeti ének. Sárkány Béla pesti c. m.-i főesperes /-s 
kerületi főjegyző oltári szolgálata (ima és bibliaolvasás) 
és karének után a gyengélkedő dr. Zsigmondy .len') 
ker. felügyelő helyett Vanovics János, a turóczi egyház-
megye felügyelője nyitotta meg az ünnepi, kerületi köz-
gyűlést, amelyre a választási jegyzőkönyv előterjesztése 
után küldöttség hívta meg az ú j püspököt, aki szép kar-
ének után Sárkány -Béla kezéből vette fel az úrvacsorát 
E megható cselekvény után Kapi Béla, a dunántúli ev. 
egyházkerület lelkes és ékesen szóló püspöke lépett a tíz 
esperessel az oltárhoz és mondott megragadó avató beszé-, 
det. Eskütétel után a püspök és az esperesek kézfeltétel 
kíséretében a „Confirma Deus" éneklésével végezték az 
avatási szertartást. A felavatás után az új püspök mon-
dott imát és áldást és ennek elhangzása után foglalta el 
püspöki székét és tartotta meg nagyszabású székfoglaló-
ját, amelynek sok megragadó részletét kísérték élénk 
tetszésnyilatkozatok. ígéretet tett ennek során a többek 
között a belmisszió hathatós támogatására, a kánoni lá-
togatásban való buzgólkodásra, mert. mint mondá, a püs-
pök nem aktakezelő irodafőnök, hanem episcopus, aki 
köteles mindent meglátni, A székfoglaló elhangzása után 
a tisztelgő küldöttségek járultak az új püspök elé. Elő-
ször báró Prónay Dezső üdvözölte az egyetemes evan-
gélikus, azután gróf Degcnfeld József konventi elnök a 
református egyház nevében. A székesfőváros, vármegye, 
egyházkerület, iskolák, az ev. theol. akadémiák tisztel-
gése után dr. Pruzsinszky Pál igazgató a mi budapesti 



ref. theol. akadémiánk nevében üdvözölte melegen az 
ünnepeltet, aki éveken át volt a tanári előadói széken 
buzgó munkatársunk. A Ker. Ifjúsági Egyesületek Nem-
zeti Bizottsága nevében B. Pap István theol. tanár mon-
dott üdvözletet. Végül szülővárosából a czeglédi ev. egy-
ház presbitériuma és előbbi lelkészi szolgálata helyéről 
a tápiószentmártoni tisztelgett a püspök'előtt, aki az üd-
vözlések mindegyikére talpraesett rövid választ adott. 
Himnusz zárta be az ünnepélyt, amelyen püspökeink 
közül dr. Baltazár Dezső, Petn Elek; dr. Tüdős 'István, 
kerületeink és főiskoláink képviseletében az említetteken 
kívül Nagy Ferencz esperes,' dr. Bernát István, dr. Da-
rányi Gyula, Hamar István vettek részt. Az ünnepély 
rendezése minta-szerű; volt . 

A dunamelléki ref. egyházkerület őszi közgyűlését 
október hó 26-án és a. következő napokon tartja. 

Uj tanáesbíió. Hamar István theol. tanárt, intör-
11 átusi felügyelőt, kerületünk egyházmegyéinek presbi-
tériumai nagy.'szótöbbséggel ker. tanácsbírová választot-
ták. Melegen gratulálunk. 

Lelkészválasztás. Az a dórján i ref. gyülekezet 
(nagybányai e. m.) Siető Pál kidéi lelkészt, a k á l o s a i 
(Gömör m.) Vargha Lajos budapesti (VI—VII. ker.) 
s. lelkészt, az eperjeskei Szombathy Imre S. lelkészt vá-
l a sz to t t a lelkészéül. 

Választás helyett kinevezés. A fogarasi ősrégi ref. 
gyülekezet, amelyet Apafi Mihály fejedelem hitvese, 
Bornemissza Anna alapított és.látott el anyagi javakkal 
és többrendbeli kiváltsággal, a lelkészválasztói közgyű-
lésen választási jogáról egyhangúlag lemondott és azt a 
püspökre ruházta át azzal az indokolással, hogy a püs-
pök ezt a jogot sokkal jobban fogja gyakorolni az egy-
ház érdekében, mint a választók gyülekezete. A püspök 
a joggal él ve Ignáez László kovásznál lelkészt, az orbai 
e. m. esperesét nevezte ki. — Az erdélyi Ref. Szemle 
legutóbbi számában vezérczikkben foglalkozik e nagy-
fontosságú jogi ténykedéssel, amely útmutatóul szolgál-
hat a zsinati atyáknak a lelkészválasztási törvény reví-
ziójánál. 

Eperjesi Sehol tz Gusztáv, a bányai ev. egyházke-
rület volt püspöke, a budai ev. egyházközségtől is búcsút 
vett hosszú és hűséges szolgálata után. Helyét, miután 
a presbitériumban egyik jelölt sem nyert kétharmad 
többséget, (Hiittl Ármin és dr. Varsányi Mátyás) pá-
lyázat. útján töltik be. 

Az ág. hitv. ev. egyház egyetemes egyházi és isko-
lai felügyelőjét, báró Solymossy Lajost, í. hó 11-én d .e . 
iktatták be hivatalába. A Deák-téri nagy teremben az 
egyetemes közgyűlés megnyitása-után bárö Prónay De-
zső vett búcsút 3b éves szolgálata után. Az' egyetemes 
közgyűlés hálás elismerésének Szentiványi Árpád ker. 
felügyelő adott kifejezést nagy ovációk között. Az új 
felügyelő beiktatása a templomban folyt le, ahol dr. 
Raffay püspök imája és bibliaolvasása után Kapi Béla 
püspök mnodott szép beiktató beszédet ós áldotta meg 
eskütétel után az új egy etetne*, felügyelőt,' aki azután 
a nagyteremben mondta el megnyitó beszédét, amelyben 
kelleténél több volt a „.a. politika". Az ev. egyház üdvöz-
letét dr. Berzsenyi Jenő dunántúli felügyelő, a reformá-
tuséi dr. Baltazár püspök tolmácsolta, aki mellett gróf 
Degenfeld József, Petri Elek püspök, B. Pap István és 
dr. Sebestyén Jenő képviselték egyházunkat, és iskoláin-
kat. Az egyetemes közgyűlés 13-án zárult. 9. és 10-én 
a bizottságok és a Mele ülésezett. 

Az alsóbaranya—báes—szlavónia i ref . egyházEÍIP-
gye mult hó 14-én tartotta közgyűlését Zomborban Tóth 
Sándor esperes és Kozma László gondnok elnöklésével. 

A közgyűlést istentisztelet előzte meg. A gyűlés elején 
a gondnok meleg szavakkal üdvözölte az esperest, aki 
aug. 18-án töltötte be réndcs lelkészi szolgálatának 40-ik 
évét. A nagy gonddal szerkesztett esperesi jelentés nagy 
ékesszólással mutatott reá azokra a szeretetni unkákra, 
amelyeket az egyháznak a hábőrú okozta sebek gyógyí-
tása, valamint az ifjúság lelki gondozása körül teljesí-
tenie kell. Felemlítette a nehéz helyzetet, amely a ter-
mény megváltás folytán ott abban az egyházmegyében 
is több egyházi hivatalnoknak vált osztályrészévé. Érde-
kes, hogy Keck Zsigmond cseryenkai lelkésznek,a hivek 
.önként felajánlották az előbbi termény fizetést; Kozma 
Géza maradéki lelkésznek, aki Bethesda-k őrházunkban 
súlyos műtéten ment át, hívei 1000 K-t ajánlottak fel 
kiadásai fedezésére és 500 kor. drágasági pótlékot sza-
vaztak meg. Az egyházfenntartó alapok összege közel 10*) 
ezer korona. Az egyházmegye alapító tagul lépett be a 
Sajtóegyesületbe és részvényjegyzéssel támogatja nyom-
dánkat. 

lielkészbeiktatás. Aug. '25-én iktatta be Futó Zol-
tán, <a békés-bánáti ref. egyházmegye esperese, a szarvasi 
500 lélekből álló, újonnan anyásított ref. gyülekezet első 
lelkészét, Paulik Bélát, aki előbb róm. kath. lelkész volt. 
A beiktatás és az új lelkész beköszöntője után a gyüle-
kezet körében megjelent dr. Baltazár Dezső püspök mon-
dott szép beszédet. 

ReőtSsy Zsolt f. hó 4-én töltötte be életének 70-ik 
évét. A nagy tudós, akit derék fia. elestével nemrég oly 
súlyos veszteség ért. kitért mindenféle nyilvános ünnep-
lés elől. De napi- és hetilapjaink -rr' a radikálisokat ki-
véve — a legmelegebb -méltányló elismerés hangján em-
lékeztei; meg az ő nagyszerű munkájáról. Mi is igaz 
tisztelettel kívánjuk, hogy az Ur áldja meg őt még sok 
éveken át minden áldásával! 

A fronton. Dr. Baltazár Dezső, a tábori lelkészek 
felügyeletével megbízott püspök, f. hó 9-én indult el a 
délnyugati frontra Csikesz Sándor tábori lelkész kísére-
tében az ott, működő lelkészek és,az ott küzdő református 
katonák meglátogatására. E hó-27-én tér vissza. 

Hitünk a e/Jme annak a kis gyülekezeti lapnak, 
amelyet a váczi egyház buzgó lelkésze, Sáfár Béla indí-
tott meg a mult hónapban a hívekkel váló szorosabb lelki 
összeköttetés ápolása ezél.jából. Örömmel látjuk, a lapból, 
hogy a váczi ref. egyházban milyen élénk, mozgalmas 
élet van. A belmissziói munkának hordozója az ottani 
helyi Kálvin-Szövetség, amelynek van ifjúsági osztálya, 
amelybe főleg az ottani kath. gimnáziumba járó közép-
iskolai ifjúság tömörül. Van az iskolában olvasóterem, 
amely v a s á r n a p d. e. 11 órától nyitva van egész napon át. 
A Kálvin-Szövetség nagy buzgalommal foglalkozik irat-
terjesztéssel is. Isten áldását kérjük az ott folyó mun-
kákra. 

A gyászos emlékű Topánfalván az ottani missziói 
kör buzgó lelkésze Vasvári-emléktemplomra indított 
gyűjtést. Felhívjuk olvasóink figyelmét ez igazán szép 
és nemes czélra. Az adományok a „Topánfalvi Takarék-
pénztár "-ba küldendők a czél megnevezésével. 

A palást. Szilágyi Béla volt czéczei, most ócsényi 
lelkész 50 K-t küldött a theol. igazgatóhoz oly czéllal, 
hogy ez az összeg legyen kezdete egy olyan alapítvány-
nak, amelyből az intézetből kimenő szegénysorsú s. lel-
készek kapjanak segélyt palást beszerzésére és esetleg 
egy palásttal jutalmaztassanak. Időszerű eszme; egy pa-
lást, most 800—1000 K-ba kerül. A Sárospataki' Ref. 
Lapokban egy lelkész eladásra hirdet egy keveset viselt 
háború előtti palástot és papi föveget 1000 K-ért, A 



katholikus Egyházi Közlöny-Len is jelent meg egy pa-
naszos czikk „Papok reverenda nélkül" czímen, amely 
a nagy javadalma-sokra- apellál. Hát a mi szegény theoló-
gusaink, káplánjaink kihez forduljanak?! 

Szép adomány. Mint az erdélyi Kei'. Szemlében ol-
vassuk, Balázsfalván egy Kiss Mária nevű cseléd meg-
takarított pénzéből 1000 K-t adományozott az ottani 
ref. egyháznak. 
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ISKOLA. 

A budapesti ref. főgimnázium tanévnyitó ünnepélye 
f. hó 9-én volt a Kálvin-téri templomban, amelyet egé-
szen megtöltött a tanulók nagy serege. Ének után Csűrös 
István vallástanár mondott imát és Petri Elek püspök 
mondott szép buzdító beszédet, A beírt tanulók száma 
735. 

Uj egyetemi magántanárok. Az újabb habilitációk 
közül kettő érdekel bennünket közelebbről. A bölcsészeti 
karon dr. Weber Arthurt német irodalmi, a jog- és ál 
lamtudományin dr. Czettler Jenőt agrárpolitikai tárgy-' 
körből habilitálták. Az előbbi Baár-Madas felső-leány-
iskolánk kiváló tanára, az utóbbi Szövetségünk; elnöké-
nek kitűnő munkatársa, aki a mult tanévben theol. aka-
démiánkon is érdekes előadásokat tartott mezőgazdasági 
szociálpolitikai kérdésekről. 

- Uj jogtanár. A máramarosi ref. jogakadémia római 
jogi tanszékére, amely Marton Géza Kecskemétre való 
távozásával üresült meg, dr. Dezső Gyulát választották 
meg. 

A debreczeni uí. kir. tudomány egyetemen az'191.8 
19. tanév első felére a beiratkozások folyó évi szep-

tember hó 16-i-k napján kezdődnek és bezárólag szeptem-
ber hó 30-ik napjáig tartanak, az előadások pedig folyó 
évi október hó első napján kezdődnek. A tanfolyam hall-
gatása végett előreláthatólag szabadságolandó hadbavo-
nult hallgatók beiratkozása iránt később történik intéz-
kedés. Debreczen, 19.18. augusztus 26-án. Dr. Erdős Jó-
zsef, egyetemi rektor. 

Kiss Ferencz egyetemi tanár a f. tanévre átvette 
a Kálvineum hajdúböszörményi fiú-internátusának veze-
tését, így minden levél, csomag, pénz stb. egy'li. ker. 
főjegyzői hivatal czímen hivatalosan is Hajdúböször-
ménybe küldendő. 

Az if júságért . Az erdélyi püspök, Nagy Károly, 
nagyjelentőségű körútra indult e hó elején és szept. 4-én 
kezdte meg dr. Ravasz László ker. főjegyző, dr. Kees-
keméthy István theol. akadémiai igazgató és dr. Makkai 
Sándor theol. tanár kíséretében az erdélyi kollégiumok 
látogatását Marosvásárhelyen. Ezeknek a kanonika vizi-
tációknak valóban szép, mintaszerű programmjuk van. 
Marosvásárhelyen az ifjúsághoz a püspök intéz exhor-
tációkat; a kollégiumi ifjúsággal és az ottani polg. leány-
iskola növendékeivel tartott konferenciák témái: Nagy 
idők, nagy feladatok. A vallás ereje. Az igazi nő. Az 
iskola becsülete. Előadásokat ezekről a témákról a kísérő 
tanárok tartanak. A nagyenyedi kollégiumban 7-én, a 
kolozsváriban 11-én kezdődött a látogatás hasonlatos 
programmal. Bizonyára ünnepnapok voltak ezek az ot-
tani gyülekezetekre és iskolákra nézve, és ez utóbbiakban 
is megérezték tanárok és tanulók az egyház pásztorális 
szeretetének melegét. . 

A középiskolák negyedik háboríts évéről értékes 
áttekintést közöl a B. H.-ban dr. Kiss Ernő, amelyben 
reámutat az egyre fokozódó nehézségekre, amelyekkel 

iskoláinknak és tanárainknak meg kell kffzdéiiök. Reá-
mutat többek között arra az általános panaszra, amely 
a pár hetes „katonatanfolyamok" ellen hangzik fel ország-
szerte a tanárok körében a közoktatásügyi minisztérium 
bölcs rendelkezése folytán;' felemlíti az erkölcsök szo-
morú eldurvulását, amely tö^b helyen valóságos „diák-
bolsevikiznius"-ban nyert kifejezést. A háború negyedik 
esztendejében született egy új iskolatípus: a Schneller-
téle reformiskola Kolozsváron. A 166 középiskolában 
63.393 tanuló végzett, köztük leánytanuló 4371 volt. 
Szomorú, amit a tanárokról mond. A magyar tanár ne-
mes típusa, amelyet már a nemzetközi tanár modern 
típusa kikezdett, háborús tanárrá sülyedt a magyar kul-
túra végtelen kárára. 

GYÁSZ ROVAT. 
Érsekújvári Újvári István nyug. romániai esperes 

Marosludason elhunyt. Nagy érdemeket szerzett a romá-
niai missziói munka vezetése körül. 

Kramár Béla nyug. ev, esperes, a temesvári ev. egy-
háznak több évtizeden át volt lelkésze, 81 éves korában 
Budapesten meghalt. 

Pályázati hirdetmény. 

A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziu-
mánál pályázatot hirdetünk egy miniszteri kinevezés alá 
eső, magyar-német szakcsoportú rendes, tanári állásra. 

Az állás javadalma: a) Törzsfizetés 2400 K a meg-
felelő állami kiegészítéssel, családi pótlékkal és háborús 
segéllyel; b) Lakáspénz a törzstizetésnek megfelelŐleg 
700, 910, 1120, illetőleg 1400 K; e)* Kor pótlék, melynek 
számításánál a más intézetben r. tanári minőségben tol 
töü szolgálati évek teljesen tekintetbe jönnek, ötször 
200 K. 

A kinevezett tanár jogos és kötelezett tagja az Or-
szágos Tanári Nyugdí j in tézetnek. 

A kötelező heti órák száma 20. 
Azok a református, illetőleg ág. hitv. ev. tanárok és 

tanárjelöltek, akik az állást el akarják nyerni, kellően 
(Születési, Érettségi, Hadkötelezettségi. Orvosi bizonyít-
vánnyal s képesítettségüket, és szolgálatukat igazoló ok-
iratokkal) fölszerelt s a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi in. kir. miniszter úrhoz czíniezett folyamodá-
sukat 1918 szeptember 20-ig küldjék be a ref. főgimn. 
igazgatóság czímére Pápára. 

Komárom, 1918 szeptember 3-án. 

Németh István Gróf Tisza István 

ref. püspök. egyházker. főgondnok. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

^ az egyetlen kitűnő, kávé, mák, fiiszer, dió 
escukor g y o r s m o r z s o l ó 

Az „U n i C a" jegy" morzsoló beömlési és kifolyási tölcsérrel 
e g y darabból van öntve és elmés szerkezeténél fogva gyor-

san adja ki magából a legfinomabb anyagot. 

Király Alajos utóda KIRÁLY SÁNDOR 
BUDAPEST, VI., Felsőerdősor 6. 

% 
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A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekművet bocsátja ki 

az ország* legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

G A Z D Á K B i Z T O S Í T Ö S Z Ö V E T S C E Z h T E 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest , IX., Kálvin-téí* 10., s a j á t székházában 
Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-

ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és telvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. Xli. 31 -én : 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120-— K 
9.349,672-71 K 

11.826,880-92 K 

23.727,673 63 K 

22.800,000-— K 

10.490,000" 

1.278,000' 

1500.000,000-

K 

K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint . , . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 1500.000,000-— K 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint . . . ' 110.000,000-— K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000"— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

E A M\ = 
VALLÁSUNK 
A nagy reformáció négyszázados évforduló-

jára, írták: DR* KECSKEMÉTHY I., :: 

DR. BARTÓK GY., :: DR. RÉVÉSZ I„ :: 

NAGY K., és DR. RAVASZ LÁSZLÓ. 

A művelt közönség számára. 

ELSŐ KÖTET. 

Ára portóval együtt K 16. 

= KAPHATÓ: = 

KÖKAI LAJOSNÁL 
= B U D A P E S T , = 

^ ^ I V . , Kamermayer Károly-utca 3. 

Megjelent! Megjelent! 

Szikszay György: 

Keresztyén tanítások 

és imádságok. 
Uj kiadás. 

Ára kötve 16 korona. Portó külön 70 fill. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatal'' 

Budapest\ V., Akadémia-utca 4. sz. 



Megje len ik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

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

Társszerkesztő : 
K O V Á T S I S T V Á N dr. 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési á r a ; 
Egész évre : 24 kor., f é lévra : 12 kor. , 

negyedévre : 6 kor. * 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 f i l lér . 

T A R T A L O M . I . e z i k k : A múltról a je lennek. Dr. Pruzsinszky Pál. — B e l f ö l d . Konventi j e g y z ő k ö n y v . L. / . — A vértesaljai egyház-

m e g y e közgyű lése . B. Sz. J. — 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 . — H i r d e t é s e k . 

A múltról a jelennek.*) 
I . 

» 

Megismerni a gondolatokat, amelyek intézetünk 
munkásait vezérelték —• jól feífogot érdekünk. Hozzá-
tartozik iskolánk múltjának ismeretéhez, mely nélkül a 
jelent meg nem érthetjük, a jőre czélirányosan közre nem 
működhetünk. Volt-e intézetünknek valami karaktere 
az elmúlt félszázadon át? Minő helyet foglalt el a többi 
hittani iskolák között? Miben állott ereje? Olyan kér-
dések, amelyekre a felelet, amennyiben a felelet ténye-
ken alapszik, érdekli a komoly ifjút, aki ez alkalommal 
első izben lépte át az intézet küszöbét s érdeklik azokat, 
akik régebben, itt-ott némi aggodalommal tekintettek, 
annak jelenére és jövőjére. Aki az érintett kérdésekre a 
választ megadni óhajtja, forgatnia kell a régi írásokat. 
A száraz adatok, telegramstílusban szerkesztett jegyző-
könyvek alig ragadják meg a figyelmet. De ime ismételt 
elolvasás után a sorok beszédesebbekké válnak s az egész-
ből egy erőteljes mozgalomnak a képe bontakozik, ki, 
amely annyival is érdekesebb, mert hordozója az egyház 
erkölcsi érdekeiért való lelkesedés. Kissé előbbre tekintve 
még egy tény vonja magára a figyelmet. Sok minden 
megváltozott idők folyamán, változtak irányok, a régi 
szereplők helyét újabbak foglalják el, de egy megmarad 
mindvégig: a munkában megnyilatkozó egyháziasság a 
katedrán és azon kívül egyaránt. Bármilyen nagy a kü-
lönbség intéztünk első évtizedeinek tanárai között és 
azok között, akik később nyomukba lépnek, megegyez-
nek egymással abban mind, hogy munkásságuknak hor-
dozója, ez iskolának és ennek falain túl az egyház szere-
tete volt mindenkor. Az a szellem, mely őket áthatotta, 
beleszövődött intézetünk múltjába, áthatotta annak leve-
gőjét, örökségül szállt az utódokra, amelyet megőrizni, 
minél termékenyebbé tenni a jelennek s a jövőnek köte-
lessége. * 

*) Elmondatott a theol. akadémia tanév megnyitó ünnepélyén. 

Ezt a lelkes, .munkában megnyilatkozó egyháziassá-
got óhajtom nyomon követni a tanév megnyitásának órá-
jában és a Főtiszteletű Püspök Úr, nemkülönben a Nt. 
Tanárkar engedélyével azt a mozgalmat ismertetni, mely 
a ,,Magyar Protestáns Egylet" nevéhez fűződik. 

Fogyatékos anyagi erőkkel kezdette meg munkáját 
a pesti hittani intézet ezelőtt hatvanhárom esztendővel és 
feltűnő, hogy az anyagiakban való szegénységet milyen 
bőven tudta ellensúlyozni az első tanároknak szellemi 
gazdagsága, ideális lelkesedése. 

A mult század közepén innen, a hatvanas években 
lassankint feltárultak a szabadabb fejlődés útjai, hova-
tovább eltűnt minden korlát, mely a szabadelvű fejlődést 
gátolta, minden önkény daczára élénken éltek az előbbi 
idők gondolatai, vágyai. Csak természetes, hogy azok a 
szabadabb eszmék, amelyek ezidőtájt a nyugati protes-
táns egyházakat foglalkoztatták, nálunk is visszhangra 
talált. ' i | | v.jj 

Ballagi Mór, intézetünk első tanára, ez az európai 
műveltségű férfiú, akiben széleskörű ismeret fiatalos lel-
kesedéssel párosult, kezdettől fogva figyelemmel kísérte 
ama liberális eszméket s lelkesen adott azoknak kifeje-
zést, különösen amióta a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap szerkesztését átvette. Az történt, ami reményteljes, 
eszmékben gazdagabb időkben történni szokott: sokan 
rögtönös megújhodást és megváltást vártak azoktól. A 
Lap színvonala, népszerűsége, hatása szokatlanul emel-
kedett, jóformán kiterjedt az egész országra. „Ha emlé-
kezetemben e Lapnak utóbbi 16 esztendős pályafutására 
visszatekintek, — írja idevonatkozólag egy 1873-ban 
névtelenül megjelent németnyelvű könyvnek a szerzője — 
ha a dolgok jelen állását mérlegelem, ki kell jelentenem, 
hogy a Lap sikerrel dolgozott. Ez volt az a csatorna, 
amelyen a kritikás kutatásnak tiszta vize a magyar pro-
testáns egyházakhoz eljutott, ez volt az ág, amely a sza-
bad keresztyénség gyümölcseit megérlelte, ez volt a tűz, 
amelyen az értelem fénye világított." ( 

A Lap czikkei, fejtegetései nyomán országszerte 



megindult a vita. Ballagi ellen sorompóba lépett Nagy-
kőrös nagy tudományú papja Filó Lajos; a Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap hasábjain a tudományos érteke-
zések egész sora látott napvilágot s a közönség érdeklő-
déssel szemlélte az érvek szembeállítását, különösen amaz 
emlékezetes vitában, amely a feltámadás témája körül 
lángra gyúlt. A Lap kerete a felmerült kérdések tisztá-
zására szűknek bizonyult mihamar. Ballagi a „Tájéko-
zásban" összegezte érveit, Debreczenben az ú. n. pesti 
irány ellen megindult a „Magyar Prot. Egyházi és Isko-
lai Figyelmező", mellette az „Erdélyi Prot. Közlöny" 
és a „Keresztyén Magvető". 

-Jelentékeny támaszt nyert Ballagi Mór Kovács Al-
bertben, aki 1865-ben került az intézet előadói székébe, 
ahova széleskörű ismereteket, az egyház ügyeiért, a sza-
badelvű haladásért lángoló lelkesedést hozott magával. 
Hatalmas munkásságával, következetes gondolkozásmód-
jával, szókimondó bátorságával egyéniségének bélyegét 
reányomta intézetünkre. Fölismerte Ballagi munkássá-
gának a jelentőségét mihamar, az előbbivel megindítja 
a „Tudományos Szemlét". Kovács Albert kezdettől fogva 
figyelemmel kísérte a németországi egyházi viszonyokat, 
a mozgalmat, mely ott az egyházalkotmány, a keresz-
tyén egyházi élet, a' gyakorlati egyházi érdekek fejlesz-
tését, ápolását; tűzte ki feladatának, az eisenachi közgyű-
lés hatása alatt a hollandi és amerikai protestánsok pél-
dáján is felbuzdulva csakhamar ezzel a röpirattal lépett 
a nyilvánosság elé: „Alakítsunk egyházi reformegyle-
tet", melyben a valláserkölcsi életnek az evangéliumi 
szabadság ós az általános műveltség szellemében való 
felvirágoztatását tűzte (ki czélul. 

A röpiratnak hatása alatt egy kisebb gyűlés az 
alapszabályok tervezetének megalkotására bizottságot 
küldött ki. A kiküldöttek névsora nyú j t tájékozást arról, 
hogy a társadalom minő osztályai érdeklődtek leginkább 
a mozgalom iránt. A három pesti hittanáron kívül a bi-
zottság tagjai voltak: Bolemann István pozsonyi theol. 
tanár, Buzogány Áron miniszteri tanácsos, Édes Albert 
esperes, Fábián Mihály lelkész, Ferencz József kolozs-
vári unit. Iheol. tanár, Fördős Lajos kecskeméti esperes, 
dr. Kovács Ödön nagyenyedi theol. tanár, Lauko Ede 
kecskeméti, Papp Károly laskói, Szeremley Sámuel hód-
mezővásárhelyi lelkész, Zelenka Pál miskolczi, Wéber 
Sámuel bélai lelkész. Az alapszabálytervezet megbeszé-
lése és az egyesület megalakulása czéljából 1871. október 
hó harmadik napján jöttek össze az érdeklődők az ország 
minden részéből Pesten. Mintegy ötszázan jelentek meg 
Pestvármegye gyűléstermében; jelen volt az akkori ma-
gyar protestáns világ színe-java. Basa Mihály korelnök 
nyitotta meg a gyűlést. Ballagi Mór fejtegette nagy ha-
tással az egylet czéljait. Ez a beszéd az akkori időkre 
s a megalakítandó egyesületre nézve sokkal jellemzőbb, 
semhogy néhány szóval róla meg nem emlékeznénk. Az 
emberiség igen nagy része két szélsőségnek, a hitetlen-
ségnek, és a vakhitnek esik áldozatul, amaz mint durva 
materializmus az internaczionáléval, ez mint bigottiz-

mus az ultramontanizmussal szövetkezik, amaz a múlttal 
szakít, ez a szabadság műveit teszi tönkre, mindegyik 
megegyezik abban, hogy az anarchiának út ja i t egyen-
geti s az emberiség sok ezer esztendős műveltségének 
eredményeit veszélyezteti. A mult sok példája igazi vilá-
gításba helyezi úgy az egyiknek, mint a másiknak káros, 
sőt vészthozó hatását. Mind a kettő ellen egyedüli oltal-
mat az igazi vallásosság nyújt , mely a szép, jó és igaz 
minden erejét életre kelti, a szívnek tisztaságát megóvja, 
igazságot követel, a könyörületességet gyakorolja, az 
embert a föld és annak szenvedései fölé emeli, lelkét 
békével tölti meg. Olyan egyházat óhajt, amely nem a 
dogmák egységén, ha nem a humánus czélok egységén 
alapszik, megőrzi és nem meggyilkolja a szabadságot, 
olyan egyházat, amely a lelkeket Krisátus igaz szelle-
mében egyesíti, s nem olyat óhajt, amely érthetetlen dol-
gokkal az egyik embert a másiktól elválasztja. Egyhá-
zat, mely a híveket példája által Krisztus tiszta életéhez 
s az önfeláldozó szeretetre vezeti s nem olyat, mely az 
emberek lelkiismeretén, eszén érthetetlen dogmák igájá-
nak igénybevételével uralkodni akar. Olyan egyházat 
'óhajt, mely a lelkeket összegyűjti s nem olyat, mely 
övéinek ajtót mutat, mihelyt egyik-másik kérdéses tan 
dolgában véleményüket szabadon kifejezik. A lelkiisme-
retnek vallását óhajtja, kívánja, amely az ember üdvös-
ségét nem teszi ettől vagy attól a nézettől függővé, ha-
nem egyesegyedül a lélek tisztaságától, a jónak erélyes 
akarásától, a bűn fölötti bánattól, tényleges vallást, mely 
nem szertartásokban, imák elmorzsolásában, hanem a 
vágyak, indulatok megnemesítésében, egész életünknek 
az ideális tökéletességhez, Krisztushoz való formálásá-
ban áll. 

„Az egylet — úgymond — oda akar hatni, hogy 
a XYI. századbeli reformáczió alapelvéből folyó minden 
következményeit kifejtse kifejtse s álláspontul nem a 
IV. századbeli, már romlásnak indult keresztyénséget, 
hanem Jézusnak az evangéliumokból ismert tiszta vallá-
sát vegye. Mi protestánsok felírjuk a szabad vizsgáló-
dás jelszavát zászlónkra és mégis megesketjük papjain-
kat századok óta elavult dolgokra — hogy szabadok le-
gyenek a járszallag hosszáig". 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 
Konventí jegyzőkönyv. 

A napokban kaptuk meg a konventi jegyzőkönyvet, 
hatalmas, 410 oldalra terjedő kötetben. A nagy mű két 
részből áll: az első a tulajdönképeni jegyzőkönyv 198 
oldalon, a második bizottsági jegyzőkönyvek és tábláza-
tok tömege 190 oldalon, végül a függelék 20 oldalon. 
Az egész munka kinyomatása. belekerült 13.000 koro-
nába. Ilyen papirszűk világban 26 íves könyv! I lyen ín-
séges időben 13.000 korona! 



Nem akarok a jegyzőkönyvvel érdemileg foglal-
kozni, csak ezt a két adatot tartom szem előtt. Tudom, 
hogy a mi jegyzőkönyves egyházunkban bajos a kérdést 
érinteni anélkül, hagy egyéni hiúságot ne sértenénk; de 
— e szándéktól messze — mégis föl kell emelni szavun-
kat a könnyelmű papir- és pénztékozlás ellen. 

Akkor, amidőn nincs papírunk a Parochiális Könyv-
tár köteteinek, a Magyarázatos Bibliának, az Egyetemes 
Névtárnak kinyomására, akkor egy 26 íves jegyzőköny-
vet látunk'^ amikor nincs pénzünk a 2—300 kor. évi ala-
mizsnán tengődő régi özvegyeink, árváink segélyezésére, 
áldásos intézmények támogatására: akkor egy jegyző-
könyvre 13.000 koronát költünk! Ez bizony könnyelmű 
tékozlás. 

Nem állítom, hogy nincs szükség a jegyzőkönyvnek 
kinyomatására; de olyan formában, mint azt most gya-
koroljuk, csakugyan nincs. A konventi jegyzőkönyvnek 
pl. fele, sőt kétharmada bátran elmaradhatott volna. Mi 
szükség van a bizottsági ülések jegyzőkönyveire, mikor 
határozati javaslataikat szószerint olvashatjuk a kon-
venti jegyzőkönyvekben? Ezeknek elhagyása 6—7 ezer 
korona megtakarítással járt volna. Azonkívül elmarad-
hat a bírósági ítéletek indokolása, elég, ha a félnek kézbe-
sítik. Elhagyhatók a segélyezések, a felebbezésekre ho-
zott végzések indokolása, Mi hasznom van nekem abból, 
ha tudom, hogy valamelyik énekvezér 26 K-ás követe-
lésében milyen határozatot hozott a nyugdíjintézeti vég-
rehajtó bizottság? Az ilyen ügyek csak egyetlen embert 
érdekelnek. Meg kell küldeni neki a lekopogtatott vég-
zést. Ezek mellőzése ismét 2—3000 K takarítást jelent. 
A fontos, általános érdekű ügyek kinyomatására bizo-
"nyosan elegendő lett volna 2—3000 K. A fennmaradó 
10.000 K-val oh be sok jót lehetett volna tenni! 

De ez a múltra nézve már csak kegyes óhaj, jövőre 
azonban lehet hasznos tanúság az egész vonalon. A há-
borús állapotok kényszerítenek bennünket takarékos-
ságra s ezt elsősorban ott kell kezdenünk, ahol legna-
gyobb volt a pazarlás. Eddig ha egy ügyet az egyház-
megyén letárgyaltunk: az belekerült a "jegyzőkönyvbe; 
ha az ügy a kerületre ment, annak jegyzőkönyvében szó-
szerint ismétlődött, sőt felebbezés útján még a konventi 
jegyzőkönyvben is olvastuk. 

Ezután a magán természetű ügy éknél elég lesz a 
számra hivatkozni s a végzést kimondani. A bizottsági 
ülések jegyzőkönyvei, szabályzat-tervezetek törlendők, 
pusztán a közérdekű határozatok, végzések, ítéletek nyo-
matandók le. 

Ha a régi jegyzőkönyveket lapozgatjuk, látjuk, 
hogy milyen szűkszavúak, de azért a lényeg mindenütt 
bennök van; a mi jegyzőkönyveink terjengnek s a ritka 
lében alig található meg a mag. A háború parancsoló 
szava azt mondja: Elég a papir-, pénz- és gondolattékoz-
lásból; takarékoskodjunk! L. I. 

A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. 

A vértesaljai egyházmegye szept. 10-én tartotta 
rendes évi közgyűlését Székesfehérvárott. A 37. dics. 1. 
versének eléneklése után Lévay Lajos esperes nemcsak 
a buzgóságával, de a korszerűségével is megejtő imád-
sággal nyitotta meg a gyűlést. A világi aljegyzőül vá-
lasztott dr. V. Balogh György eskütétele s képességeinek 
a krisztusi szolgálatra való felajánlása után általános 
figyeleiú között olvastatott fel az esperesi jelentés, mely-
ben, mint hű képet adó tükörben, látszott az egyház-
megye élete, a lelkek és gyülekezetek kereszthordozása 
és vergődése egyrészt, reménysége és áldozatos szolgá-
lata másrészt. Majd az újonnan választott csabdii lelkész 
s több tanító választásának megerősítése után az áldott 
emlékezetű csabdii lelkészről, az ifjan elhalt Tóth László-
ról tartott emlékbeszédet B. Szabó János, mint az el-
hunyt barátja. Y. Balogh Lajosnak az egyetemes adózási 
rendszer behozatala tárgyában benyújtott krisztusi szfel-
lemű s ideális czélzatú javaslatát komoly megfontolás 
végett a zsinat figyelmébe ajánlja, míg a tolnai egyház-
megyének a gyülekezetek helyzetrajza megírása tárgyá-
ban átküldött határozatát a mai körülmények között, 
mikor még a háborús viszonyok hatása nem ítélhető meg 
nyugodtan, nem honorálhatja a közgyűlés. Az úrvacsorai 
kérdések megszövegezése körül felmerült ismeretes kér-
désben Kiss Dániel javaslatára fentartja a közgyűlés 
régebben hozott azon határozatát, mely szerint a litur-
giái bizottság szövegezését kívánja felvenni a készítendő 
ágendás könyvbe. Az úrvacsorai külön kehely használa-
tát imperativ rendelkezéssel minden egyházra nézve nem 
gondolja a közgyűlés rázkódtatás nélkül megvalósítható-
nak, hanem suecessive kívánja életbe léptetni és pedig 
először a hygiénia iránt érzékenyebb városi gyülekeze-
tekben. A Sajtóegyesületbe 200 koronával alapító tagul 
lép be az egyházmegye s annak támogatását gyülekeze-
teknek és egyeseknek megértő figyelmébe ajánlja, elren-
delvén egyúttal a fontos czél propagálása és megvalósí-
tása érdekében ádventben minden egyházban sajtóvasár-
nap tartását, Az egyházmegye nem barátkozik meg vele, 
de kényszerült beletörődéssel fogadja azt a- gondolatot, 
hogy belkörű lapját — a Vértesalját — az anyagi viszo-
nyok mostohasága miatt beszüntesse, de hogy a kapcso-
lat meg ne szűnjék, örömmel teszi magáévá azt az esz-
mét, hogy ugyanezen a czímen egy, minél nagyobb kör-
ben terjesztendő emlékkönyvszerű füzet adassék ki éven-
ként egyszer, melyben az esperesi jelentésen kívül az 
egyházi közvéleményt uraló eszmék, gyümölcsözésre való 
gondolatok is helyet találjanak. A szerkesztéssel Kiss 
Dániel és B. Szabó János bízatnak meg. A tanügyi bi-
zottság javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy a gazda-
sági ismeret tanításának a miniszteri rendeletben con-
templált megvalósítása egy időre hatályon kívül helyez-
tessék. Az egyházak egy része 30, 40. 100%-os rendkí-
vüli adót vet ki. Elfogadtatott azon indítvány, hogy a 
presbiterek az esperesi látogatás alkalmával a kötelesség-



teljesítés szempontjából a legszigorúbb elbírálás alá vé-
tessenek s szükség esetén ellenük hivatalból indítandó 
meg a fegyelmi eljárá. Az előző napi értekezlet alapos 
előkészítésének köszönhető, hogy az 57 pontból álló 
tárgysorozat aránylag gyorsan letárgyaltátott. A bíró-
sági ügyek nagyobb része a kívánatos békesség útjára, 
vezetett. 

Legutoljára egy szép dolgot hoz elő az én szívem. 
A közgyűlésen fényt és melegséget derített, hálát és alig 
kifejezhető köszönetet érlelt, sok kicsinyhitüségre rácá-
folt az a nemes cselekedet, amelyet a gyűlés folyamán 
az esperes bejelentett, hogy t. i. az egyházmegyei ügyész 
útján egy, az ismeretlenségben maradni akaró, nagy 
szívű egyén tízezer koronás hadikölcsönkötvényt adott 
az egyházmegyének abból a czélból, hogy annak kama-
tai az egyházmegyében huzamosabb ideig szolgált lel-
kész arra szoruló özvegyének adassanak ki. Az ismeret-
len előtt nemi hajthatjuk meg fejünket hálánk kifejezé-
séül, de aki könytörléssel derít fényt ne,vére, legyen ál-
dás annak életére, ő t nem ismerjük, de benne Krisztusra 
ismerünk. B. Se. J. 

IRODALOM. 

Az Erő. A Magyar Evangéliumi Diákszövetség 
nagyszerű kezdeményezése volt, hogy a múlt évben meg-
indította ezt az ifjúsági folyóiratot a középiskolások szá-
mára. Most második évfolyamának első száma jelent meg. 
Főszerkesztője Ravasz Árpád főgimn. igazgató, felelős 
szerkesztője Deme László titkár, aki ebben az évben 
egész tevékenységét e kiváló ós nagyjelentőségű missziót 
teljesítő lap szerkesztésére és propagálására fordítja. 
Hisszük, hogy sok ezer diák szívleli meg a lap elején 
közölt szép felhívást és gyülekezik Az Erő táborába. 
Egyházi testületeknek, tanárkaroknak, szülőknek és 
mindenkinek, aki szívén viseli hazánk és egyházunk jövő-
jét, elengedhetlen kötelessége, hogy hathatós támogatás-
ban részesítse ebben a, vállalkozásában is a Diákszövet-
séget. Hatalmas összekötő kapocs gyanánt szolgálhat ez 
a komoly és derült hangú czikkekben gazdag ifjúsági 
lap az itthon és a már távollévő diákok között is, ezért 
a kaszárnyákba és harcterekre is százával kell hogy el-
jusson. Hozzon hát ez az iskolai év minden irányban 
nagy sikert, sok lelkes olvasót és pártfogót Az Erő szá-
mára. Ez lesz a, leggazdagabb jutalma azoknak, akik e 
lap megindítása és felelndítése körül már eddig is oly 
buzgón és önzetlenül fáradoztak. A lapot most; a mi 
Bethlen-nyomdánkban nyomják. Előfizetési ára egész 
évre 6 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII . , ÍTllői-
út 16/b. 

Értesítés. A francziából átdolgozott prédikáczióim 
V—VI. kötetét a nálam levő néhány példányból portó-
mentesen megküldöm 3 koronáért; utánvéttel 2 koronáért. 
Az V. kötet ünnepi, a VI. vasárnapi prédikácziókat tar-
talmaz. Egyiknek külön expediálásával nem vesződöm. 
Dunaföldvár (Tolna m.), 1918. szept, 10. Hetessy Vik-
tor, ref. lelkész. 

A római kérdés. Tárgyalja egy nagyobb vezető 
czikkben Kiss Mihály dr. a Kath. Szemle ez évi szept. 
füzetében. Annak az európai államrendszer újjászerve-
zése alkalmával való „legszükségesebb és legsürgősebb 
megoldását" kívánja. Mert hát szerinte „az egyházi ál-

lamnak megszűnése az emberiség legideálisabb érdekei-
nek vált ártalmára s a tőke és a munka zászlaja alatt 
egy naturalisztikus ideológiának uralomra emelkedését 
mozdította elő a XlX-ik század utolsó évnegyedében." 
Nemzetközi garanciatörvénnyel Róma, az örök város le-
gyen a római kath. világegyház fejének, a pápának szék-
helye s egy tengeri kikötővel, Hamburg városa mintá-
jára, teljesen független városi köztársasággá szervez tes-
sék. Mint ilyen „az egységes olasz nemzeti állam hivata-
los politikai székvárosaként működni megszűnnék s csak 
a nyugati keresztyénség fő- és székvárosának állását töl-
tené be." Szóval „nemzetközi nagy világváros" volna 
Európában. Rendelkezésére állana nagy nemzetközi jel-
legű katonai védőszervezet", mely hierarkhiailag és ka-
tonailag szervezett, illetve halottaiból feltámasztott pá-
pai állam központi kormányzatával kapcsolatos kiadá-
sok fedezéséről — mivel erre a péterfillérek nem elégsé-
gesek — a kath. világegyház híveinek maguknak kellene 
„költségvetésszerűleg gondoskodniok." Végül pathetiku-
san így végzi Kiss M. a maga czikkét: ,,Á kath. világ-
egyház tekintélye és hatalma (sic!) a nagy néptömegek 
körében lenne azon gyógyszer — a világháború őrületes 
tömeggyilkosságai által a megsemmisülés örvényének 
széléig kergetett modern emberiség számára: — mely 
gyógyszert szükség az európai államrendszer újjászerve-
zése alkalmával a világháború befejezése után alkalma-
zásba venni, ha az emberiséget meg kívánjuk óvni attól, 
hogy . . . borzalmas sebeiben el ne vérezezn." — Hát mi 
már IX. Pius ós XIII. Leó pápa idejéből ismerjük a ró-
mai kérdésnek ilyetén való megoldását, de nem tudom, 
mit mond az egyházi államnak az egységes Itália testé-
ből való tervezett kiszakításához ismert „sacro egoismo"-
ja alapján egy Sonnino vagy hozzáméltó hűtelen talián 
diplomata társa, Salandra, akik bizonyára ismerik az egy-
házi állam történetét Banké, Gregorovius és legújabban 
Hosnsbroseh műveiből. Ha pedig maga Krisztus urunk 
olvasná földi helytartójának e politikái restaurálási „tö-
rekvéseit", velünk egyetértőleg azt vallaná, hogy a római 
világegyház, mint a hatalom és a tekintély egyháza csak-
ugyan nem „az 6 országa", hanem minden izében „e vi-
lágból váló11, amelyben még a hit és a- szeretet kérdései 
is a világi papuralmat szolgálják. A jezsuita rend jellem-
zéséhez hasonlóan e pápás világpolitikáról is találóan 
mondaná Hase: „a Jezu itis!" 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A czeczei ref. gyülekezetben mult. 
vasárnap folyt le a lelkészválasztás. A sok jelölt közül 
a választók 3 köré csoportosultak. Az első szavazásnál 
a legtöbb szavazatot Simon Zsigmond bottykai lelkész 
kapta, Rúzsa, József alsónémedii lelkész és Koroknay 

» István ráczkev^i s. lelkészre egyenlő számú szavazat 
esett. Sorshúzás folytán a másodszori szavazás Simon és 
Koroknay között ez utóbbinak győzelmével végződött. — 
A báji ref. egyházközség ifj . Igaz József ketesdi lelkészt 
választotta lelkészéül. 

Segédlelkész-elhelyezés. A lelkészképesítő vizsgák 
után a segéd lel készek elhelyezésére nézve a következő 
rendelkezés történt: Csekey Sándor Budapest Kálvin-tér, 
Zsemlye Lajos Budapest VI—VII. ker., Bernáth Lajos, 
Takács Károly, Papp Gyula Budapest, hitoktató s. lel-
készek; Jakos Lajos Bácsfeketehegy, Batta Árpád Bisse, 
Korocz László Czegléd, Tóth Lajos Dombovár, Bagó Bá-
lint Zombor, Szőke József Dunavecse, Papp Gusztáv 



Erzsébetfalva, Kardos Lajos Mogyoród, Mohácsy Lajos 
Ocsa, Zeke Gyula Pécs, Bereczk Sándor végzett theolo-
gus Rákospalota, Besse Zoltán Som, Szabó Gyula, Szava, 
Horvát Zoltán Újvidék, Joó Imre Vecsés, Marton Imre 
Nagykörös. Betegség miatt szabadságoltattak: Szabó 
Pál és Kovácsy József. 

Lelkészképesítő vizsgálatok. A dunamelléki ref. 
egyházkertilet lelkészképesítő vizsgálati bizottsága előtt 
a II. képesítő vizsgát jeles eredménnyel Pruzsinszky 
Barna, jó eredménnyel Sebestyén Andor, Batta Árpád 
és Paál Dezső tették le. Képesíttetett Kudar Dezső. Egy 
jelölt 1 tárgyból javító vizsgára utasíttatott. — Az első 
lelkészképesíto vizsgát jelesen tették le: Bernáth Lajos, 
Csekey Sándor, Fülep Lajos dr. és Takács Károly; jól: 
Jakos Lajos, Józan Ignácz, Marton Imre, Pap Gyula, 
Zsemlye Lajos; képesíttettek: Korocz László, Mády 
Gyula, Szappanos Károly. A vizsgáló bizottságon Petri 
Elek püspök mellett jelen voltak: Kálmán Gyula, Lévay 
Lajos, Nagy Ferencz esperesek, Takács József ker. fő-
jegyző és dr. Szabó Aladár lelkész. 

A dunántúli ref. egyházkerület szept. 22-én tartja 
közgyűlését. Ezzel kapcsolatban istentisztelettel kezdődő 
kerületi, lelkészértekezlet lesz. Az istentiszteleten prédi-
kál Vass Yincze theol. tanár; az értekezleten dr. Antal 
Géza a dortrechti zsinatról, Miklós Géza a lelkészválasz-
tási törvényről, dr. Balogh Jenő ker. főjegyző a hadi-
árvák valláserkölcsi gondozásáról és Csukás Endre a re-
formátus sajtóról tart; előadást. 

Felhívás. Az egyházkerületi pénztári hivatal újból 
felkéri azokat az egyházakat, amelyeknek az egyházke-
rületi pénztárba, tartozásaik (1 és lV2%-os annuitások, 
kölcsönök után esedékes kamatok) vannak, hogy ezeket 
minden további felszólítás nélkül czímére mielőbb be-
küldjék. 

Beimisszió Debreczenben. A debreczeni Biblia Ol-
vasó Kör a mult hóban egy napos konferencziát rende-
zett. 52-en vettek részt. A konferenczia istentisztelettel 
kezdődött, amelyen Uray Sándor debreczeni lelkész, az 
ottani belmissziói mozgalom nagybuzgalmú vezetője pré-
dikált a nagytemplomban. 11 órakor a. diakonissza ott-
honban dr. Misley Sándorné foglalkozott a vasárnapi is-
kolásokkal ós a biblia olvasókör leány-diákjaival. Biblia-
magyarázatot Makay Lajos diakonissza-lelkész mondott,. 
Dr. Misley Sándorné a. biblia-olvasás czélja és eredménye, 
czímen tartott előadást, amelyet megbeszélés követett. 
A konferenczia után szeretetvendégség is volt, amelynek 
maradékából az Ispotály szegény koldusasszonyait ven-
dégelték meg. 

Statisztika. A statisztikai havi közlemények sze-
rint május hónapban nagyon sok házasságot, 11.089-et 
kötöttek, majdnem annyit, mint az előző két évben össze-
véve. 1915-ben május hónapban mindössze 5875 házas-
ságkötés történt. Élve 21.051 gyermek született, 3 illető-
leg 5 ezerrel kevesebb, mint az előző két évben. Az 1914. 
évben több mint 55 ezer született ebben a, hónapban. 
28.135-en haltak még. A fogyás május hónapban 7084. 
Jan.—'május hónapokban összesen 45.974 házasságot kö-
töttek, a, mult évben ezen idő alatt csak 27.730-at. A 
fogyás ez év első 5 hónapjában már 36.288! 

Adományok. A pécsi ref. gyülekezet a Takaró Géza 
által tartott előadáson begyült összeget., 487.41 K-t küldte 
be a vakok bibliáira. Bereczky ökörmezői járásbíró, Szö-
vetségünk tagja, 20 K-t küldött hozzánk a ,,Magyarság'' 
és 10 K-t a Ref. Sajtóalap javára, 

Zwingli-einlékünnep lesz a jövő évben. 1919. január 
1-én lesz négyszáz éves évfordulója annak a svájczi re-

íormáczió történetében nagyjelentőségű eseménynek, 
hogy Zwingli 36 éves korában a, zürichi nagytemplom 
szószékén beköszöntő beszédet tartott, amelyben kijelen-
tette, hogy ő gyülekezetét egyedül Krisztushoz, az üd-
vösség egyetlen forrásához óhajtja vezérelni. Az emlék-
esztendőre már megjelent egy könyv, amely Zwingli mű-
veiből ad szemelvényeket. 

Bibliai részek katonák számára. A Skót Nemzeti 
Biblia Társulatnál (Hold-u. 3.) katonák közt való elosz-
tásra 30 filléres képes bibliai részek (evangéliumok, apos-
tolok cselekedetei, zsoltárok) 75% árengedménnyel kap-
hatók. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 19-én d. e. 
10 órakor volt a tanév ünnepélyes megnyitása, A fenn-
tartó testület részéről ott voltak: Petri Elek püspök, Ta-
kács József ker. főjegyző, Kálmán Qyula esperes, dr. 
Szabó Aladár és Patonay Dezső lelkész-tanácsbírák. A 
37. dics. első versének éneklése után a püspök kért szép 
imában áldást ez évi munkánkra. Ezután dr. Pruzsinszky 
Pál igazgató mondta el mindvégig nagy érdeklődéssel 
hallgatott előadását, amelyet lapunkban közlünk. A püs-
pök meleg köszönő és buzdító szavai, áldás és ének után 
a theol. igazgató kihirdette azoknak neveit, akik a mult 
tanévre tanulmányi és erre az évre ellátási, ösztön- és 
segélydíjakat nyertek. — A theol. akadémiára egyébként 
összesen 49-en iratkoztak be, ú. m. 16 I. é. (köztük egy 
nőhallgató, Kovács Piroska Ráczkevéről), 11 II . é. (2 nő, 
Nóvák Olga és Katona Viktória, akik a mult tanévet 
jeles eredménnyel végezték), 6 III . é. és 16 IV. é. Ezzel 
kapcsolatban megemlítjük még, hogy internátusunkbán 
összesen 89 főiskolai hallgató nyert elhelyezést; ezek kö-
zül 32 theologus, a- többi világi. Több mint 30 folyamo-
dót kellett helyhiány miatt elutasítani. 

A pápai ref. theol. akadémián f. hó 8-án volt az 
évnyitás, amelyen Németh István püspök és Kis József 
főiskolai gondnok is résztvettek. Az akadémiára, az első 
és második évfolyamon egyetlen hallgató sincs, a TIT. 
éven van 5, a IV. éven 3 növendék! 

A kecskeméti ref. jogakadémia évkönyvéből, me-
lyet dr. Joó Gyula, igazgató szerkesztett, látjuk, hogy 
ezen kerületi főiskolánknak az első félévben 80, a máso-
dikban 117 hallgatója volt. Első alapvizsgát tett, siker-
rel 37, másodikat 21, harmadikat 23 hallgató; .jogtudo-
mányi államvizsgát 1. államtudományit 10 hallgató tett. 
Ösztöndíjak és segélyek czímén 2677 K-t osztottak ki. 

Idők jele. A székesfehérvári, rozsnyói, nyitrai és 
erdélyi kath. papnevelő intézeteket a növendékek szá-
mának leapadása miatt bezárták és hz ottani néhány 
theologust más vidéki szemináriumokban helyezték el. 

Uj vallástanár. A hódmezővásárhelyi ref. főgimná-
zium Bányai Lajost választotta atyja örökébe vallásta-
nárrá. 

A hajdúböszörményi Kálvineumnak, mint Köblös 
Samu igazgató jelentéséből olvassuk, 129 növendéke volt. 
Ingyenes volt 42, féldíjas 2; 82 növendék volt fizetéses. 
A ielkészgyermekek évi 900, mások februártól kezdve 
1250 K-t fizettek. Az intézet az élelmezési nehézségek 
daczára is zavartalanul és sikerrel végezte áldásos mun-
káját. 

A sárospataki ref. főiskola igazgató-tanácsa leg-
utóbbi ülésében úgy határozott, hogy a, Kolozsvárra tá-



vcfeott dr. Makkal Sándor theol. tanár tanszékét a f. isko-
lai évben helyettesítéssel tölti be. A Harsánvi István 
theol. tanárrá történt megválasztásával megüresült fő-
gimn. vallástanári tanszékre egyhangúlag Bódy Dénes 
kunszentmiklósi tanárt jelölte és őt a tanszékbe azonnal 
be is állítja. — Harsánvi István, az ószövetségi tudomá-
nyok új tanára, tanszékét értékes előadással foglalta el, 
amelynek czíme: A theol. tudományok s közelebbről az 
ószövetségiek múltjáról főiskolánkban. 

A diákok ellátása. Mint a „Kecskeméti Ujság"-ból 
olvassuk, ott olyan szegény emberek, akik eddig jófor-
mán abból éltek, hogy diákoknak lakást és ellátást adtak, 
ezért most havi 200—300 K-t kérnek. Jobb családoknál 
a díj 400—-600 K. Mindenütt természetesen megkíván-
ják, hogy naturálékat is hozzanak a gyermekek. Egy 
családnál p. o. kérnek havonként 10 kg. lisztet, 15 kg. 
burgonyát, 2 kg. zsírt, ugyanannyi babot, szappant, pet-
róleumot és ezenfelül 150 K-t. Sok helyen legalább egy 
fél sertést kötnek ki és így tovább. Hol vannak még az 
egyéb kiadások, a ruháról nem is szólva. Bizony meg-
nehezedett az idők járása szegény gyermek taníttató szü-
lök felett! 

Ösztön- és segélydíjak. Tanulmányi ösztöndíjakban 
részesültek a következő theologusok a mult tanévre. A 
Csontos-féle négy 200 K-ás ösztöndíjra a tanárkar Csala 
Albert I., Sikó Zoltán II.. Nagy Dénes III . és Csekey 
István IV. éveseket ajánlja. A Ballagi Mór-féle 96.40 
K-t Bernáth Lajos IV. é., a Szász Károly családi alapít-
ványból 80 K-t dr. Ftilep Lajos IV. é., a Török-Székács-
alapból 82.50 K-t Takács Károly IV. é., a Gerenday 
Antal-féle 80 K-t Horváth Antal II . é., a Németh István 
tábornok alapítványból 84 K-t Zsemlye Lajos IV. é., a 
Rácz Sándor-alapból 54 K-t Papp Gyula IV. é.. a Polgár 
Mihály, Hubay József, Gerenday József-féle alapítvá-
nyokból 50—50 K-t Gulácsi István I. é., Korocz László 
IV. é., Marton Imre IV. é., a Baksay Sándor-alapból 
43.13 K-t Jakos Lajos IV. é., a Szász Károly pesti egy-
házmegyei emlékalapból Széky Géza 29.10 K-t, a Szász 
Károly monori emlékalapból Haypál Béla I. é. 20 K-t, 
a Várady Károly-alapból Bakó László IV. é. 48 K-t 
kapott. — Internátusi segélydíjak a Darányi Ignácz-

: alapítványt: 425 K-t Boeskár István II. é. és Gaál 
László I. é.. a Farkas József-alapból 112 K-t Gál László 
II . é., a Kovács Albert emlékalapból Gulácsy István 
II. é. 80 K-t, a Czúcz Lajos ós neje-alapból Nagy Dénes 
80 K-t. Kiosztásra kerül még a félév végén a Farkas 
József-féle alapból 64, a Makay János és neje alapból 
59.65 K és a Laky Adolf-alapítványból négy 200 K-ás 
segély díj. 

EGYESÜLET. 

A Lorántffy Zsuzsámia Egyesület varró-órái okt. 
13-án kezdődnek. Ezeken az áhítatot az egyesület új 
lelkésze, Szabó Imre volt Kálvin-téri s. lelkész vezeti, 
aki már az Olajág szerkesztését is átvette a legutóbbi, 
szeptemberi számmal. Az egyesület Lorántffy-kollégiu-
mában 35 főiskolai hallgató nyert elhelyezést. Szükség-
telen mondanunk, hogy sok jelentkezőt kellett helyhiány 
miatt elutasítani. Sajnos, hogy a háborús viszonyok miatt 
az egyesület még nem valósíthatta meg terveit a szana-
tórium és a nagyobbázabású internátus felállítását ille-
tőleg. — Az egyesületi leánykör is megkezdte működését 
a Csillag-u. 4. sz. alatti helyiségben, szerdán és vasárnap 
d. u. 6-kor a felnőtt, péntek d. u. 6 és vasárnap d, ü-

3-kor a serdülő leányok számára vannak összejövetelek. 
A fasori ref. templommal kapcsolatos nagyteremben 
szombaton" d. u. 3-kor a serdülök, vasárnap d. u. 4-kor 
a felnőttek jönnek össze. — Az Egyesület Család-utezai 
hadikórháza, melyet id. Victor János igazgat, most is 
telve van és egyike a budapesti legjobban vezetett kór-
házaknak, amelyben diakonisszáink áldásos munkát vé-
geznek. Örömmel emlékezünk meg arról, hogy a nyár fo-
lyamán Berczelen volt „Leányüdülő-otthon". Báró Mar-
schal Laura szülei beleegyezésével a leánykörnek 14 tag-
ját hívta meg magához és két leánynak franczia órákat 
is adott! 

Az Országos Ref. Lelkészegyesület választmánya 
október 5-én d. e. 9 órakor tart ülést az Abonyi-utczai 
székházban dr. Baltazár Dezső püspök elnöklésével. Az 
egyesület az utazási, elszállásolási és élelmezési nehézsé-
gekre való tekintettel ebben az évben közgyűlést alkal-
masint nem tart. 

A Bethánia-Egyesület is megkezdte őszi munkáját. 
Az első választmányi ülés f. hó 17-én volt az egyesület 
Gyulay Pál-utczai házában. 

Az Evangéliomi Nőegyesületek Nemzeti Szövet-
sége okt. 5-től 8-ig Budapesten tartja konferencziáját a 
következő programmal: Okt. 5. Leányszakosztályi kon-
férenezia —1/2l-ig'. Vezetők részére: Krisztus nélküli 
élet. — A biblia-óra. — Hogyan férkőzhetünk a fiatal 
leány lelkéhez. — Szocziális feladataink. 4—6-ig Barát-
ságos együttlét a Leánykör helyiségében. 6—8-ig (nyil-
vános) Megnyitó. — A leányok jövője a háborús viszo-
nyok között. — Pro Pátria. — Közülünk senki sem él 
önmagának. (Róm. 14, 4.) — Okt. 6. —V2IO: Vasár-
napi iskola, 10 órakor: Hálaadó isteni tisztelet. 11-kor 
Diakonissza-avatás. 3—7: Házi ünnepély a. Diakonissza-
otthonban. 1/28-kor Tea-estély. — Okt. 7. Általános kon-
ferenczia vezetők részére 1/29—1/2l-ig: Krisztust meg nem 
értő lélek. — Egyesületi vezető. — Hogyan győzzük le 
a háború okozta fáradtságot? — Hogj^an foglalkozzunk 
falusi leányokkal? — D. u. 6—8-ig: Nyilvános konferen-
czia. Megnyitó. — Mit nyújt az evangéliumi egylet tag-
jainak? — Mit vár az evangéliumi egylet tagjaitól. —• 
Bibliamagyarázat. — Október 8. Vezetők részére —-
72l-ig: Krisztusnak szolgáló élet. — A tanítónő szerepe 
népünk újjáalakításában. — Gyakorlati biblia-óra. — 
Közgyűlés. D. u. 6—8-ig: Nyilvános konferenczia. A 
külmisszió. — A nőegyletek országos szövetségbe való 
tömörítésének szükséges volta. —• Zárszó. — A konferen-
czián való részvételi díj 2 K. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 

Munkatársainkhoz. Helyhiány miatt néhány czikk 
közlése késik. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

— — — — * 

I IMIf l J l t f a Z kitűnő, kávé, mák, fiiszer, dió 

„Umhfl és cukor gyorsmorzsoló 
Az „U n i C a" jegyű morzsoló beömlési és kifolyási tölcsérrel 
e g y d a r a b b ó l v a n ö n t v e és elmés szerkezeténél fogva gyor-

san adja ki magából a legfinomabb anyagot. 

Király Alajos utóda KIRÁLY SÁNDOR 
B U D A P E S T , VI . , Felsőerdősor 6. 



Ellenség a front mögött 
Építő ere jű erkölcsi olvasmány katonák számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Ára 30 f i l l . Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség t i tkárságánál ( IX., Ráday-u. 28.) 

CSUHA ANDRÁS ? m \ m 
BUDAPEST, IX./ RÁDAY-ÜTCA 43, SZ. L, 4, 
J u t á n y o s dron készít lelkészek s z á m á r a pa-

lás tokat és különféle ruháka t . 

LEGÚJABB N É M E T I R O D A L O M . 
Arnold Eberh. : Innenland. Ein Wegweiser in die Seele der 

Bibel. Ú . 3.— 
Bauer Adolf: Vom Judentum zum Christentum. M. 1.25 
Bauer H . : Die Pflege der mannlichen Jugend. M. 2.80 
Bernoulli Carl A . : Die Kultur des Evangeliums. I. Bd. : Johan-

nes der Táufer u. die Urgemeinde. M, 20.— 
Devaranne Th. : Geisterglaube, Spiritismus und vierte Dimen-

sion. Anleitung zur Beurteilung okkulter und spiritist. 
Erscheinungen. M. 1.50 

Dunkmann K. : Der christl. Gottesglaube, Grundrifi der Dog-
matik. M. 10.— 

Fischer Alfréd Mobilmachungder Kirche nach dem Kriege.M. 1.80 
Kremers H . P a z i f i s m u s , Papst tum und Evangélium. M. 1.— 
Leese Kurt: Moderne Theosophie. M. 2.25 
Loofs Fr. : Die „internationale Vereinigung ernster Bibelforsóher". 

M. —.50 
Maiworm J. : Bausteine der Evangelien zur Begründung einer 

Evangelienharmonie. M. 4.— 
Mehring F. : Kari Marx. Gesch. seines Lebens. M. 8.— 
Raumer R . : Das Goldene Buch vom deutschen Geiste. Her-
* ausg. von E. Abigt. M. 2.40 

Rehmke Joh.: Logikoder Philosophie als Wissenslehre. M. 12.— 
Richet Charl: Allgemeine Kulturgeschichte. Versuch einer 

Gesch. der Menschheit. M. 18.— 
Rittelmeyer: Das Vaterunsen. 10 Kanzelreden. M. 2.20 
Schulze Mariin : Grundrifi der Evang. Dogmatik, M, 7.50 
Seefaerg R . : Ewiges Leben. 3. Aufl. M. 2,40 
Steinbeck: Luther, die Kirche und wir. M. 3.— 
Stösch G. : Die Weltanschauung der Bibel. Einzelbilder in 

zwangloser Folge dargestellt. M, 7-60 
Stuhlfauth G. : Die áltesten fortráts Christi u. d. Apostel. Mit. 

2 Abbildungen u. I. Tafel. M. —.90 
VPedermann H . : Katechetisches Pflichtbewufitsein. Ein Wor t u. 

Gegenwarts- u. Zukunftsaufgabe d. evang. Religíons-
unterrichts. M. 3.— 

Portóra a bolti ár 10 %-át kérjük. Kaphatók: 

Q f l h f t H t f T f lö tuűHüV könyvkereskedésében, Budapesten, 
öbllUIM lCötYtJIUK ix., Ferenc-körut 19-21. sz 

Megjelentek: 

Kapható 

Wolhyníában* 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill, 

• • • • • • 

Papi dolgozatok, 
X. kötet. Alkalmi egyházi 
beszédek, irta: Jánosi Zol-
tán. Ára kötve 10 korona. 

Imádságok. I 
Bibliaolvasással egybekötött • 
hétköznapi reggeli istentiszte- : 
letekre. Irta F. Varga Lajos • 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. • 

II. „ Ára „ 8 K, „ 12 K. í 

Postadíj egy-egy könyvre 50 fil lér. : Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

- Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezete 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol -
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsért a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszöve tség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 
Bpest, IX*, Közraktár-tu 34* 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát 



HARMONIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

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, IX. , Kálvin-tér 10., sa já t székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset,, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és lelvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31 -én : 
Alaptőke . . . 
Tartalékok , 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120-— K 
9.349,672-71 K 

11.826,880'92 K 

23.727,673-63 K 

22 .800 ,000 - - K 

10.490,000 — K 

1.278,000'— K 

1500.000,000 — K 

r 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . ' , . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint . , . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint • 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000-— K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000-— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig ter jedő temetési 
segélybiztosítást nyúj t , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

E A M l = 
VALLÁSUNK 
A nagy reformáció négyszázados évforduló-

jára. ír ták: DR. KECSKEMÉTHY I., :: 

DR. BARTÓK GY., :: DR. RÉVÉSZ I., « 

NAGY K., és DR. RAVASZ LÁSZLÓ. 

A müve i t közönség s zámára . 

ELSŐ K Ö T E T . 

Ára portóval együtt K 16.—-

KAPHATÓ: 

KÓKAI L A J O S N Á L 
= BUDAPEST, = 

IV., Kamennayer Károly-utca 3. uj 

Megjelent! Megjelent! 

Szikszay György: 

Keresztyén tanítások 
és imádságok. 

Uj kiadás. 

Ára kötve 16 korona. Portó külön 70 fill. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatal 

Budapest\ V.y Akadémia-utca 4. sz. 



P R O T E S T Á N S 

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 
Marjay Károly, Muraközy Oyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre : 24 kor., félévre: 12 kor., 

negyedévre: 6 kor. 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 fillér. 

TARTALOM. I. c z i k k : A múltról a jelennek. I I . D r . Pruzsinszky Pál.— II. c i k k : A II. Próbaénekeskönyv dallamaihoz. Árok-
háty Béla. — Be l fö ld . A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. Custodius. — A kecskeméti egyházmegye közgyűlése. K.. — 
Díjlevelek ideiglenes rendezése. Kájel István. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — 
Hirdetések. 

A múltról a jelennek. 
n . 

Semmi sem mutatja jobban az akkori idők szelle-
mét, mint a szinte páratlan lelkesedés, mellyel Ballagi 
Mór programmbeszédét fogadták, sok ezer példányban 
sokszorosították, idegen nyelven is terjesztették. 

Az általános érdeklődés jele volt az is, hogy a gyű-
Jésre a központi bizottságnak alapszabály-tervezetén kí-
vül még három más is beérkezett. Mindegyik széleskörű 
tevékenységet tűz ki. A sárospatakiak első sorban tudo-
mányos társaság szervezését tartották szükségesnek, mi-
előtt az egyesület a népélet reformálásához látna, a val-
lási reformot vigye a tudomány mezején keresztül. Litkei 
tervezete az egyesület működésének súlypontját a gyer-
mekeknek, az ifjúságnak nevelésére óhajtja fektetni, mert 
minden megújhodásnak az új nefnzedék fölnevelése a 
kezdete; ime Mózes, a zsidók bölcs reformátora is ebben 
látta ia bodogulásnak útját. Az erdélyi tervezet állott 
a pestiekéhez a legközelebb,, mindkettő népszerű iratok 
kiadása, alkalmas könyvek kiadása, jótékonycélú inté-
zetek felkarolása által óhajtja a czélt, a nép valláser-> 
kölesi életének emelését elérni. , 

A közgyűlés a négy alapszabálytervezetből formált 
egyet, megalakulására a pesti mellett legnagyobb be-
folyást a kolozsvári gyakorolt, ennek alapján jött be az 
egyesület programmjába egy néplapnak alapítása, egy-
házi tudományos művek megjelenésének előmozdítása, 
missziói egyházak támogatása. Az alapszabályok megal-
kotása, a tisztviselők megválasztásán kívül (az elnöki 
széket nem töltötték be, alelnöknek Fördös Lajost, egye-
sületi titkárnak az egylet megalapítóját Kovács Albertet 
választották meg) Szeremley Sámuel hódmezővásárhelyi 
lelkész előadása volt az 1871. októberi közgyűlés ki-
emelkedő pontja. A h itezi kkely ek nek az egyházi refor-
mokhoz való viszonyát fejtegette. Az előadó szerint val-
láserkölcsi életünk középpontjában a dogma áll, Olyan 

hitre van szükségünk, -mely minden vonatkozásában a 
mienik, ennek eszköze az írás tanulmányozása. Az két-
ségtelen, hogy e hitnek a lélekből kell fakadnia, szere-
tetre s türelemre kell vezetnie. E gondolat a reformáczió 
eredménye, ettől yárható az életteljes újjászületés. 

A közgyűlés határozatának értelmében az alapsza-
bályok a tizenegy kerület gyűlése elé kerültek. Legelő-
ször a tiszáninneni egyházkerületben kerültek tárgyalás 
alá, ahol Kun Bertalan emlékezett meg azokról, aki a 
mozgalomról, mint olyanról emlékezik meg, melynek 
jelentősége magasan kiemelkedik. Olyan férfiak álla-
nak annak az élén, akiknek czéljuk a rend, valláserkölcsi 
életnek fölélesztése, a. hitnek a művelt erkölcsi érzékkel 
való egyesítése. Tekintettel arra, hogy magának a pro-
testantizmusnak is ez a czólja — mindaddig, amíg a 
reformegylet tudományos kutatásaival e téren marad, 
mindaddig, míg e czél szolgálatában álló egyházi taní-
tásainkat nem veszélyezteti, e mozgalomtól tartani okunk 
nincsen, ellenkezőleg azt támogatni feladatunk. Az írás-
nak szabad kutatását, az egyéni vélemények megnyilat-
kozásánajk korlátozása a protestantizmus életerejének 
megszakítása lenne. A kerület, mely eddig a haladásnák 
zászlóvivője vojt, mely a tanítási szabadságot először 
proklamálta, önmagával jönne ellentétbe, e mozgalom 
megakadályozása által. Ha e reformtörekvés a valódi 
felvilágosodásnak egyik sugara, akkor győzni fog, győz-
nie kell, ha azonban efemer bolygótűznek a fénye csu-
pán, egyházi életünk láthatáráról el fog tűnni, el kell 
tűnnie. 

Hasonló szellemben emlékezett meg a dunamelléki 
egyházkerület közgyűlésén a reformegyletről Török Pál 
püspök, úgy szólott a mozgalomról, mint a mely a leg-
szebb reményekre jogosít. A hazának művelt, lelkes, arra 
hivatott férfiai egyesültek az egyház javának előmozdí-
tására. Anélkül, hogy az egyesek vallási nézeteit, érin-
tenék, a keresztyéni szeretetet állítja a tudomány ápolása 
mellett főfeladatának. 



Ezen bátorítások mellett az induló mozgalmat heves 
támadások is érték. Különösen Debreczenből a Magyar 
Prot. Egyházi és Iskolai Figyelmező hasábjain, ame-
lyekre,azután Kovács AíbQrt válaszolt részletesen. „A 
Magyarországi Protestáns Egylet és a debreczeni Figyel-
mező" cz. röpiratban, amelyben különösen azt hangoz-
tatta, hogy az egylet czélja különösen a valláserkölcsi 
élet felébresztése és erősítése és nem új dogmák alkotása 
és hogy nem dogmatizáló, hanem belmissziói mozgalom-
ról van szó. 

De ezen viták részletes ismertetése helyett vessünk 
egy pillantást az Egylet munkásságára. Az 1871. október 
hó 3. és 4-ik választmányi gyűlése az alapszabályoknak 
idevonatkozó pontjai értelmében megalkotta a kereteket, 
amelyek között az Egylet munkálkodni hivatva van. E 
czélból a nép nevelése érdekében megindította a néplapot. 
A kitűzött programm szerint: „A néplap karolja fel a 
társadalmi élet minden ágát, különösen valláserkölcsi 
oldalát s oly nemesen és világosan tárgyalja, hogy ked-
ves olvasmánya legyen minden értelmes családnak." Je-
lenjék meg hctenkint egyszer 2 frt csekély előfizetési 
árán, hogy a legszegényebb ember is hozzáférhessen. A 
szerkesztéssel Farkas József tanár bízatik meg. A val-
lástudományi irodalom érdekében: Irodalmi bizottság 
alakíttatott dr. Ballagi Mór elnöklete alatt Batizfalvi 
István, Ferencz József, Kovács Albert, dr. Kovács Ödön, 
Laukó Károly, Szeremley Samu és Weber Samu bizotts. 
tagokból. Az Egylet kimondja, hogy mindazon vallástu-
dományi önálló művek megjelenését, melyeket e bizott-
ság kiadásra ajánl, az Egylet tehetsége szerint^anyagi és 
erkölcsi támogatással elősegíti. Pályadíjat tűz ki egy tör-
téneti pályamunkára (A magyar protestáns egyház tör-
ténete a szatmári békétől a türelmi rendelet kiadásáig) 
és egy munkára, mely az egyháztársadalmi életet öleli 
fel. (Adassék elő, hogy népünk valláserkölcsi s társa-
dalmi életében az 1848-ik év óta egyfelől minő javulás 
tortént, másfelől, micsoda körjelek mutatkoznak, úgy 
a javulásnak, mint a hanyatlásnak okai miben gyökerez-
nek a a lelkipásztori munkásság köre mily irányban 
volna kiterjesztendő, hogy a tapasztalt nemesebb irányon 
népünk lehetőleg elősegíttessék.) A humanisztikus czélok 
előmozdítása is az Egylet feladatai közé tartozván, az 
idevonatkozó teendők előterjesztésére bizottságot küld ki. 
Ugyanezen bizottsági gyűlé felhívást bocsátott ki, 
melyben íiókegyletek alakítására hívta fel a reform-
mozgalom híveit. „Munkára fel, így szól a többi között 
a felhívás, megvirradt, a munka ideje itt van. Félre 
minden pártoskodással, minden pártérdekkel, dolgozzunk 
hangyaszorgalommal népünk valláserkölcsi újjászületé-
sén. Az Egylet súlypontja a fiákegyesületben van, al-
kalmas helyeken alakítsuk meg ezeket. Az Egylet czél-
jaihoz képest valósítsuk meg azokat a czélokat, amelyek 
a helyi viszonyok szerint megvalósíthatók. A fölhívás 
nem hangzott el visszhang nélkül. 

Az 1872. évi október havi választmányi gyűlés 
megállapítja az Egylet munkaprogrammját. E munka* 

programmon túl két tényező ragadja meg a figyelmet: 
idők folyamán a munkatér megnövekszik s az egylet, 
igazabban a pesti tanárok nemes erőfeszítéssel igyekez-
nek czéljukat megvalósítani. 

Kovács Albert 1872. jul. 2-án a „Parochialis Könyv-
tárak" létesítésére tereli a figyelmet (tervezete olvasható 
az „Egyházi Reform" 1872. 5. füz), majd a Szerémség-
ben lakó reformátusok kerülvén szóba, a misszió-ügyet 
karolja fel, mert — úgymond — „amely egyház szórvá-
nyosan élő híveit elveszni engedi — az nem érdemes az 
élő egyház nevére." 

Oda értünk, ahol a pesti tanárok küzdelmeinek át-
tekintése vár reánk. Sajnos, erről itt le kell ez alkalom-
mal mondanunk, meg kell elégednünk munkájuk ered-
ményének leszegezésével és e ponton abban az előnyös 
helyzetben vagyunk, hogy hazai egyháztörténelmünk 
egyik érdemes munkásának tájékoztatására bízhatjuk 
magunkat. A pesti tanárok föllépésével „megindult — 
így tájékoztat Pokoly József — a nagyszabású küzde-
lem mindkét részről, mely az eddigi tespedést teljesen 
elűzte, oly harczot teremtett, amelyből a közügynek 
igen nagy haszna lett. „A Protestáns Egylet" czélját 
ugyan el nem érte, de azért maradandó nyomokat ha-
gyott hátra egyházunk életében. Az évekig tartó felbuz-
dulás, mely ezzel az egylettel járt, megteremtette sze-
gényes irodalmunk alapjait. Theologiai tudományos 
munkáink sok értékes darabja éppen ezen egylet kiad-
ványai közül való. Az igazi népies vallásos irodalmat 
ez az egylet karolta fel először. Az egyháztársadalmi 
tevékenységet, a hitébresztést, ez vette elsőnek 'program-
jába. A haza határain belül szétszórva élő hitsorsosok 
lelki gondozása végett ez az egylet állította fel az első 
(bilkei Ugocsam.) missziót. Sok jó munka megindításá-
nak dicsősége hárul reá." 

Az idézett szavak kétségtelenné teszik, hogy a pesti 
tanárok munkássága nem volt minden eredmény nélkül 
való, de küzdelmeiknek érintett hatásán is túl talán 
az a legáldásosabb következménye, hogy az egyszer föl-
ébredt tevékenység nem szunnyadt el a mai napig soha! 
Még meg sem szűnt a Protestáns Egylet, máris meg-
alakult a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, mely-
nek első titkára Kenessey Béla intézetünk egykori ta-
nára volt s midőn ő az intézettől megvált, a munkát is-
mét intézetünk tanára, Szőts „Farkas folytatta. 

Az irodalmi munkásság mellett hatalmas, éltető bei-
missziói munka indult meg, férfiak állottak elő, akik-
nek neve ma egy eszmét jelent. 

De itt hangunknak el kell csendesednie. Élők között 
járunk. A fellendült közszellem nyomán felvirágzott 
egyházi egyesületeink (Lorantffy Zs. Ifj. Egy. Diák-
szövets. Filadelfia stb.) fognak beszélni a hit és szeretet 
megtartó erejéről, mely őket lelkesíti. Ennek nevében 
és intenziv erejénél fogva élni fognak ők még akkor is 
éltető eszmévé finomulva, midőn majd lerázzák maguk-
ról mindazt, ami földi. 

Nagy és szent örökség az, amit a jelen a múlttól 



átvesz, benne van sok áldásos életpályának minden vá-
gya, minden reménységer Erényekről beszél ez örökség 
és virtusról, mely ,,feláldozza magát s nem várja senkitől 
érdeme jutalmát, mert azt önmagában érzi." 

Főtiszteletű Püspök Ur! Az új tanév küszöbén azt 
kívánjuk, hogy ezen intézethez kötött reményei teljese-
désbe menjenek. Tekintsen ezen intézet tanítóira és tanít-
ványaira, mint eddig, megértő bizalommal. Mi profesz-
szorok, szeretjük ezeket a katedrákat, boldogok vagyunk, 
hogy azokról hirdethetjük azt, amit igaznak, boldogító-
nak tartunk s miközben tanítunk, tanulni kívánunk a 
legnagyobb tanítótól, a Mestertől, a világosságnak, a tü-
relemnek, szeretetnek emez utolérhetetlen kútfejétől. 

Lelkesüljünk! Az egyház igaz ügyéért és virágzá-
sáért való lelkesedés tartsa szivünket melegen! Ezzel az 
óhajtással az 1918—1919. tanévet megnyitottnak nyil-
vánítom. Z)r. Pruzsinszky Pál. 

A II. Próbaénekeskönyv dallamaihoz. 
(Válasz Szügyi Józsefnek.) 

* A zsinat figyelmébe. 

Most került kezembe a zsinati énekeskönyvügyi bi-
zottság jegyzőkönyve, amely az Énekeskönyv ügye elő-
adójának a II. Próbaénekeskönyvre vonatkozó bírálatát 
és javaslatát tartalmazza. A zsinat u. i. 48/A. jkvi sz. 
határozatában a II. Próbaénekeskönyvet „általánosság-
ban a részletes tárgyalás alapjául elfogadta" és most már 
csak a bírálók előterjesztésétől függ általános haszná-
latba vétele. 

Valószínűnek kell tartanunk azonban, hogy bölcs 
törvényhozóink éppen ez előadói javaslat alapján újabb 
átdolgozást fognak elrendelni. Lehetetlennek tartjuk u. i., 
hogy a zsinat csupán abból a szempontból birálja el a 
II. Pr. É.-t, hogy az azt szerkesztő „előkészítő bizottság 
megfelelt-e és mennyiben felelt meg az énekeskönyv 
szerkesztésénél a zsinat utasításainak", amikor t. i. nyil-
vánvaló, hogy pl. valóban komoly zenei szakértő nem is 
vett részt ez utasítások megállapításában, aminek csak 
természetes következménye, hogy bizonyos zenei tekin-
tetekben nemcsak megkötötte, hanem lehetetlenné is 
tette a komoly, tudományos zenei revizió munkáját. Ezt 
különben maga az előadói javaslat is elismeri, amikor 
azt mondja, hogy „nem mindenben járhatott el úgy, 
amint szeretett volna." Egyházunk érdeke pedig nem 
az, hogy az Énekeskönyv a zsinati utasításoknak szó-
szerint megfeleljen, hanem az, hogy lehetőleg minden-
ben tökéletes és kifogástalan gyűjteménye legyen éne-
keinknek. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy „az eddigi 
szövegek- és dallamokkal szemben átlag jobbat és szeb-
bet adjanak", (bár az sem volna megvetendő eredmény), 
sem pedig olyan Éneke&könywel, amellyel szemben 
,.az abszolút kritikát" alkalmazni ne lehessen, hanem 
igenis: „egy — lehetőleg — mindenben tökéletes és ki-
fogástalan munkát" kell várnunk, amint azt Szabclcska 

Mihály és dr. Ferenczy Gyula biz. tagok sürgették is, 
mert különben „közel 40 esztendei próbálgatás után újra 
kezdhetünk hozzá a következő 40 esztendőhöz." 

Hisszük, hogy a zsinat a maga méltóságának a tu-
datában. saját presztízse megóvásáért minden lehetőt el 
fog követni egy kifogástalan Énekeskönyv érdekében 
különösen most, amikor már ismeri a fogyatkozásokat, 
az igényeket s amikor úgyis módjában van még a zsinat 
tartama alatt is komoly tudós szakértőket meghallgatni 
s azok véleménye szerint dönteni véglegesen. 

Sajnos, sokféle elfoglaltságom miatt mindezideig 
nem válaszolhattam a II. Pr. É. zenei részéhez írott 
megjegyzéseimre vonatkozó észrevételekre, így különösen 
a Szügyi József úr bírálatára. Késett a válaszom azér4 
is, mivel az egyházi énekstílus behatóbb tanulmányozá-
sát csak a II. Pr. É. megjelenésével kezdtem meg és a 
specialiter kor ált tárgyaló elméleti művek csaknem tel-
jes hiányában nagyrészt önálló vizsgálódásokra lévén 
utalva, még mindig érzem a további kutatások szüksé-
gességét is. De közeledik a zsinat új ülésszaka, amely 
ebben az ügyben dönteni szándékozik s így aktuális a 
kérdés, miért is a következőkben bátokodom nmltkori 
kifogásaimat igazolni. 

Hibás és érthetetlen mindenekelőtt Szügyi József 
úrnak az a tétele, hogy „minden zsoltárdallam hangsú-
lyos kezdetű". Ez a tétel megkötné és lehetetlenné tenné, 
amit pl. Bach oly mesterien művelt: a dallamoknak a 
szöveg prozódiája szerinti ritmizálását. Hogyan ritmi-
záljuk hát akkor a VIII., XXIIL, XXIV., XXXIL, L., 
LXV., LXXVII. stb. zsoltárainkat, amelyekben az első 
szótag súlytalan? Ilyet principialiter kijelenteni és ennyi 
szigorúsággal még egy sovén magyarnak sem szabadna. 
Mint minden dallam e világon, úgy a zsoltárok korái-
dallama is lehet, hangsúlyos vagy hangsúlytalan kezdetn. 
Ezért voltak legkövetkezetesebbek régibb szerzőink, 
amikor az ütemek elhatárolását mellőzve, csupán azt je-
lezték a kulcs után, hogy vájjon páros (C) vagy párat-
lan-e a melódia ritmikai tagoltsága? 

Eszerint igazodott melodikailag, ritmikailag és har-
moniailag is a korál zenéje. Ha a Bourgois-féle zsoltár-
dallamokat megkeressük a leghitelesebbnek mondható 
Zahn-íé\e nagy gyűjteményben, amely a legősibb forrá-
sokat kutatva fel, szedte össze a protestáns korálokat 
összes variánsaikkal, ott nem is találunk a mai értelem-
ben vett szigorú ütemes beosztást, mert ezeket a dalla-
mokat * sokszor különböző ritmusú versekre énekelvén, 
a nyelvi prozódiának megfelelően ritmizálták. A Sz. J. 
úr által felemlegetett legrégibb és legújabb francia és 
svájci (Páris, Nancy, Genf, Bern stb.) énekeskönyveV 
már mind a valóban eredeti nem ütemes énekeknek tet-
szés szerint ritmizált kiadásai. Én részemről nem vol-
nék hajlandó a magyar zenét a népdalok szűk körére 
korlátozni, mint azt Sz. J. úr teszi, a magyar műdalok-
ban pedig ezer meg ezer a példa arra, hogy a magyar 
zenében a súlytalan kezdet lehet éppen annyira indokolt, 
mint a súlyos. Természetesen $ kor álb an is! 



Aki Bach koráljait áttanulmányozza, első pillanatra 
ügy látja, mintha a nagy mester önkényesen járt volna 
el a koráldallajnok ritmizálásával, de később be fogja 
látni, hogy Bach előtt a zene, ia zenei motivum élő szer-
kezet, organikus egység, amelyben melódia, ritmus s a 
dinamikai és harmóniai elemek egymástól kölcsönösen 
függő logikus együtthatók, miként a gondolat és annak 
logikus Ítéletben való megjelenése. Ha ő motivnmokkal 
operál, ugyanúgy végzi művét, mint a sebész-orvos az 
élő organizmuson — figyeli annak minden reakcióját; 
ha, elvagdalta az életet lüktető ereket, hiába illesztgeti 
egymás mellé az élettelen tagokat. A zenei motívumok 
sem élettelenül egymás mellé rakott hangok vagy hang-
sorok, amelyeket önkényesen szétvagdalhatnánk. Nem 
akkordokból születik a zene, nem is hangokból vagy hang-
sorokból, vagy hangszinekböl, hanem maga a gondolat 
születik meg s ennek elképzelése jelenik meg a melódia, 
a ritmus, a harmónia, a dinamika, a chromatizm,us együtt-
hatásában. A Sz. J. úr által is említett XLII. zsoltárt is 
többféleképpen dolgozta fel Bach, de szent volt előtte 
maga a zenei gondolat s annak a. kifejezésében a meló-
diát, a ritmust, a harmóniát mind egymásra hatásukban 
fogta fel. Ezért csupa logika minden szerzeménye. Lo-
gikus a XLII. zsoltárban is. Abban sem találunk ön-
kényes kéznyomokra. Az általam kifogásolt képletet sem 
tálálom meg: „a submediantét jó ütemrészén a dominans-
hetedhangzattal", hanem a submediantét rossz ütemre-
szén a dominanshetedhangzattal (DS). 

A korálstilusnak ugyanis specifikus karakteriszti-
"kuma éppen az a kadenczia, amelynek súlytalan részén 
van a DS. A kiváló theoretikusoknál az a szabály, hogy 
a kadenczia záróhangja hangsúlyos ütemrészen legyen, 
már csak természetes következménye annak a sokkal fon-
tosabb követelménynek, hogy a záróhangot megelőző 
17. fok, illetve annak az a része, amelyen a DS. fellép-
het, súlytalan helyre essék. Mert ez a fontos a dologban, 
nem pedig az, hogy a záróhang súlyos helyen álljon. Bi-
zonyítja, ezt az is, hogy míg arra találunk Bachnál is 
példát, hogy a záróhang súlytalan helyen lép be és pedig 
éppen a XLII. zsoltárban is, addig a másik követelmény 
alól soha sincsen nála sem kivétel. A lényeg u. i. az, hogy 
a korális kadenczia, a korál sor végződése mindig bizo-
nyos megnyugvás a dallam megelőző menetével szemben. 
Ezt a megnyugvást a Jtonszonans hármashangzat zárja 
be súlyos ütemrészen, előtte a DS. csakis úgy vesztheti 
el jellegzetes disszonancziája jelentőségét, ha hangsúly-
talan helyre került. A disszonancziák máskor lehetőleg 
mindig súlyos helyen lépnek fel. A kadencziákban a 
disszonanczia nem is lényeges, csak mintegy átmeneti 
jellegű, nem hangsúlyozandó tehát, ezért kell hangsúly-
talan helyen állania. Klasszikus példák igazolják ezt az 
állításomat. Bachnál is azt látjuk; hogy ahol a korál 
kadencziájában a záróhang előtti II. fok hangsúlyos 
hélyre kerül, ott'az mintegy megakasztva az előtte sok-
szor teljésen egyénieteken haladó hangok folyamát, két-
ezer olyan időtartamúvá nyúlik, mint amilyenek az 

előtte levő hangsor egyes elemei O/a értékű hangjegyek 
után l/i-szé,*) V4 értékűek után %-\é,**) nem azért, hogy 
a záróhang súlyos ütemrészre kerüljön, hanem hogy a 
DS. jellegzetes disszonancziája súlyos helyre nem ke-
rülvén, hangéúlyozottságával ne tegye jelentőssé önma-
gát és ne provokálja a záróhang konszonancziájának kü-
lönösebb hangsúlyozását, ami l^tségessé tenné a sor vég-
ződés koráljellegű nyugalmát.***) Sőt azt is látjuk, hogy 
a DS. disszonancziájának az ellensúlyozására á hang-
súlyos helyeken Bach is és több szerző a DS. előtt 
egy még súlyosabb disszonancziát léptet fel a quintsext, 
néha tercquart, alterált sext vagy quint&ext hangzattal. 
Mennyi szabadsággal kezeli Bach egy és ugyanazon ko-
tr ált is ritmikai és melódiái tekintetben is, de soha egyet-
len egyszer sem téveszti szem elől a korálstílüs e jel-
legzetes sajátosságait. Nézzük meg a XLII. zsoltárt, 
amelyet 7-féleképpen harmonizál, n/4 és méretben rit-

4 mizál különbözőképpen. Ezekben vagy súlytalan helyen 
áll a kadencziában a II. fok, vagy pedig súlyos helyen 
„ súly vesztő" nyújtással, hogy a DS. súlytalanul jelen-
hessék meg; 4 esetben pedig súlytalan helyen lép be a 
záróhang. Még érdekesebb a LXXVII. zsoltár, amely-
nek két első egyenlő dallamú sora egymás mellett 2-féle 
ritmizálásban jelenik meg: először teljes, másodszor 
csonka ütemű kezdéssel, de a kadencziában változatlan 
törvényszerűséggel. Legtanulságosabb ebből a szempont-
ból az ,;tch danke T)ir Ó! Gott" kezdetű korál (XXIII. 
zsolt.), amelyben a sorzáró előtti hang a skála VII. foka 
volna (a g-moll fis hangja) hangsúlyos helyen. De ennek 
az élességét Bach letompítja úgy, hogy ezt a vezető 
hangot mintegy késleltetve lépteti be, hogy a DS. előtt 
a quintsiecxt aceordot a DS. ellensúlyozására alkalmaz-
hassa, Ebből a czélból tehát magát a dallamot is meg-
változtatja, úgy, hogy a kadenczia még csaknem magya-
ros színt is kap. 

Ezt a törvényszerűséget pedig megtaláljuk összes 
koráljaiban, ami .mégis azt bizonyítja, hogy nem olyan 
lényegtelen dolog ez, mint amilyennek sokak előtt tet-
szik. Mert ha, pl. a II. Pr. "É. dallamait harmonizálni 
próbálom, a hangsúlyos helyen álló II. fokon a kaden-
cziában vagy a DS. jut súlyos helyre s a záró hang má-
sodlagos hangsúlyt kap (holott fordítva kellene lenni); 
vagy pedig a súlyos ütemrész első felén quintsext, vagy 
más disszonancziával előzvén meg a, II. félben belépő 
DS-t, a záró hang előtt álló DS. disszonancziájának el-
lensúlyozásával kellene előkészíteni a záró hangon a 
konszonanczia. elpihenését. Nem szólva arról, hogy ez 
esetben a, kadencziát többnyire megnyitó quartsext ak-
kord is súlytalan helyre esik, csak azt kell kérdeznünk, 

*) L. Bachnál: Wo Gott der Herr nicht bei uns hált, vagy 
Wachet auf, ruft uns dié Stimme. 

**) L. Bachnál: Ach Gott, erhör' mein Seufzon, vagy a VIII. 
LXXVII. zsoltárok ritmikáját. 

***) Ezt a nyújtást „sulyvesztö-nyujtásnak" nevezem a sorzáró 
hang előtti II. fokon e fokra való vonatkozásában és „sulyfosztó-
nyujtásnak" a záróhangra vonatkoztatva. 



hogy az ilyen egyenlő metrikai egységekből 0/2 hang-
jegyekből) álló sorban nem volnának-e bántóan kirívók a 
kadencziában a metrikailag ^2-nyi értékű 0/*) disszonan-
cziák? Hiszen ez éppen élénkebb mozgást eredményezne 
a záradékban, ami mindenesetre zavarólag hatna a ko-
rálkadencziák sajátszerű elpihenő karakterére.*) 

Mindezt meglehetne magyarázni tisztán az unisono 
melódia ritmikájából is, de a harmóniában ezek a sajá-
tosságok sokkal világosabban kitetszők. Hivatkozhat-
tam volna továbbá a népdal sorvégződések analóg helyein 
található szintén súlyvesztó nyújtásokra, mint argumen-
tumokra, de itt nem áll rendelkezésünkre elég hely a két 
különböző műfaj ilyen egybevetésére, mivel ez már 
messzebbre is vezetne. Csupán arra mutathatok itt rá, 
hogy a népdalok sorvégződéseiben is a czigányzenészek 
természetes* istenadta harmóniai és melodikai érzéke is 
mindig a súlytalan helyen lépteti be a dominánsszeptim 
hangzatot; az előtte levő hangsúlyos helyen alterált 
hangzatot játszik csaknem minden kínálkozó esetben, a 
sorzáró alaphang pedig nála éppúgy esik súlytalan, mint 
súlyos helyre. Itt természetesen a szöveg és a zene ritmi-
kája között sokkal szorosabb a kapcsolat, mint a korá-
loknál. 

Sajnálatos félreértés van abban is, hogy én mintha 
„hibásnak tartanám a II. Pr. É.-t a kizárólagos páros 
tagú (a/2, éjt) ütemezés miatt is." Nem, ez hiba nem volna. 
Hiszen Bachnak mintegy 400 korálja csaknem nind 
*/4-es és Vâ es beosztású, csupán egy van köztük 3/2~es 

és mintegy 40 3/4-es. Én csak annyit mondtam, hogy ha 
már annyira ragaszkodik a bizottság a hangsúlyos kez-
dethez, akkor az ennek következtében megváltozott rit-
musu melódiát a sok esetben neki sokkal megfelelőbb 
páratlan tagú metrikánál ritmizálja és ne 2/»-essél, amely 
csaknem elkerülhetetlenné teszi a kifogásolt zenei hibá-
kat (példákul az I. és "VI. zsolt.-t hoztam fel). Különben 
is ha Bach koráljait szigorúan mai hangjegyzésünk sze-
rint írnánk át, abban is sok helyen inkább alkalmaznánk 
metrum, mint ritmusváltoztatást ugyanazon ének kere-
tén belül is a pontos korálstilus fen tartásával. De még 
erre sincsen feltétlen szükség, ha nem áltatjuk magun-
kat azzal a félremagyarázott tétellel, hogy magyar zene 
csakis hangsúlyos kezdetű lehet. Ez már régen túlhala-
dott álláspont. 

Meglepett a Sz. J. úr czikkében az, hogy ellentmon-
dást olvas ki ama két kijelentésem között, hogy énekein-
ket a legrégibb források szerinti hangjelzéssel adjuk ki 
és hogy örülnünk kell, hogy az illetékes tényezők meg-
maradtak a korális stilus mellett. Egyik gondolat tel-
jesen fedi a másikat. 

Arra a kérdésre pedig, hogy én miképpen oldanám 
meg az Ék. vajúdó ügyét, azt felelem, hogy aszerint, 
amint4 egyik vagy másik szempont lenne a fontos — 

*) Bachnál a kadenciákban néha 1/lt-os hangokat is találunk 
a szólamokban. Ezek azonban csak mintegy átfutó hangok és más 
elbirálás alá esnek, mivel az általuk létrejött élénkebb szólam-mozgás 
csak a szokásos kadencziális hangzatok alapján történik. 

vagy a Zahn-féle gyűjtemény szerinti lejegyzésben hoz-
nám a dallamokat, hogy zeneirodalmilag is értékes mű-
vet kapjunk, vagy pedig koráljainknak legméltóbb, — 
Baxih-féle értelmezésében, amely mindenesetre legzeneibb 
és a mad igényeknek a legteljesebben megfelelő- s az 
egyházi stiiust megnemesítő lenne. Harmadik lehetősé-
get egyelőre nem tudok elgondolni, ha az ügy komoly-
ságához méltóan komoly zenetudományi szempontokat 
sem akarunk elhanyagolni. Remélhetőleg bölcs vezetőink 
ezeket a szempontokat sem i'ogják lekicsinyelni és ná-
luknál ebben illetékesebb tényezők véleményét is kérni 
fogják. 

Szövegtartalmát illetőleg még csupán azt volnék 
bátor ismételten hangsúlyozni, hogy a mai ember lelki 
igényeire legyen a szerkesztő bizottság első sorban te-
kintettel. És itt ne befolyásolássá magát a CL szám ka-
balisztikus varázsszerűségétől, sem a tradicziókhoz való 
mereven túlzó — bár érthető — ragaszkodástól, hanem 
tartsa meg csupán azt, ami a modern keresztyén lélekre 
felemelő, építő és vessen el minden mást. De végezzék 
ezt a fontos munkát irodalom- és nyelvtörténeti érzékkel 
is megáldott, Istentől ihletett lelkűek, akik tudják kellő-
képpen értékelni azt az üdvös hatást is, amellyel tősgyö-
keresen magyar nyelvű bibliáink és Énekeskönyveink 
népünk nyelvének különösen vonzó nemességet tudtak 
mindig kölcsönözni. Árokháty Béla. 

B E L F Ö L D . 

A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 

A pesti református egyházmegye folyó hó 17-én 
Budapesten tartotta évi közgyűlését. A szokottnál is 
csendesebben ment minden. Mintha a nagy sorsdöntő 
események elvonnák az érdeklődés előtt azt a munkát, 
mely egy láthatatlan világgal kötött szent szövetségben 
a láthatónak boldogításáért folyik. Pedig a biztató jelek 
nem hiányoznak. A hithűségnek, egyházszeretetnek és 
áldozatkészségnek megnyilatkozásaira az esperesi jelen-
tés is örömmel mutat reá. Kivált a reformáció emléke 
hozta újabban nemes buzgásba a szíveket. S ha voltak 
is helyek, melyek fölött nyomtalanul ment át a jubilá-
ris esztendő, ezek mint kivételek reménytelenségre okot 
nem adhatnak. 

Egy egész sereg rendkívüli adókivetés, új adókulcs, 
tárgyaltatott, igazolva a külső kényszerítés elengedhe-
tetlenül szükséges voltát. De a Lélek jelenlétét bizonyít-
ják a szépszámú önkéntes adományok, az Isten dicsősé-
gére szánt összegeik. A gyöngyösi hívek például szinte 
erejükön felül áldoznak, hogy a tűzvész által okozott 
romok megépüljenek. Ott még a zsidók is segítségül jön-
nek s a már begyűlt összegek majd fele az ő nagylel-
kűségüket hirdeti. 

Beretyás János, Tarnay Endre és neje — ez utób-
biak már harmadízben — szép rendeltetésű alapítvá-



nyaikkal tűnnék ki. Forgács Gyula péczeli lelkész is 
ilyen módon állított emléket korán elhunyt kis fiának. 

Á lelkészi özvegyek és árvák év járadéka tárgyában 
azonban még mindig csak a „szó"-nál tartunk. Le- és 
feliratozunk s közben 210 K-ás negyedévi járadékon en-
gedjük inségeskedni azokat a gyönge teremtéseket, kikre 
férjük tisztes nevénél egyéb nem maradt. Ez a koldus-
alamizsna csak arra valór <hogy legyen mi aniaitt meg-
ítéltetnünk. Minek itt a szó, miikor a szörnyű idő cse-
lekvésit parancsol. 

A Református Sajtóegyesület 500 K-ás alapitótag-
díjat kap az egyházmegyétől s az adventi második va-
sárnapon mindenütt a Sajtóegyesület javára adakoznak. 

Az úrvacsorai kérdéseket a liturgiális bizottság ál-
tal megfogalmazott formában fogadták el. Az új énekes-
könyvre nézve a közgyűlés úgy nyilatkozott, hogy azt 
az újabb termékek teljes kizárása s az új idők, változott 
viszonyok figyelmen kívül hagyása miatt használatra al-
kalmasnak nem tartja. 

A stóla felemelését a közgyűlés elfogadta s. bizo-
nyára a kerület is méltányolni fogja azokat a szempon-
tokát, amelyek áz egyházmegye lelkészeit e kérdésben 
vezették. Hiszen a túlalacsony stóla egyenes lebecsülése 
á lelkésznek és munkájának. 

A nyári lelkészi értekezlet felterjesztése alapján ki-
mondotta á" közgyűlés, hogy a kultuszminisztériumban 
egy protestáns ügyosztály felállítását sürgősen szüksé-
gesnek tartja. \ 

Hivatalos esküt tettek az új tanácsbirák: Sáfár 
Béla, Mocsy Mihály lelkészek, dr. Benedek Zsolt konv. 
tanácsos és dr. Szikszay Sándoir kir. táblabíró. Mandá-
tumuk rövid életű leend, mert az általános tisztújítás-
nak már e közgyűlés beharangozott. Á tisztségek egy 
részét a közgyűlés nyomban be s töltötte, ügyészül dr. 
Tóth Dezső konventi fogalmazót választván meg, ki is 
áz esküt letette. Á presbyteriumok ókt. 2l-ig adják be 
s za v azataik at. Cus tödius. 

A kecskeméti egyházmegye közgyűlése. 

Lélékéfaielő ünnepségek keretében iktatta be hivata-
lába a kecskeméti ref. egyházmegye egyhangúlag meg-
választott új esperesét, Kiss Zsigmond abonyi lelkészt. 
A beiktató ünnepség az ünnepelt gyülekezete körében 
tartott egyházmegyei közgyűlés keretében folyt le. 
Ugyanebből az alkaloméból ünnepelte az egyházmegye 
a reformáció négyszázados évfordulóját is. Az egyház-
megye lelkészegyesülete is ebből az alkalomból tartotta 
rendes évi közgyűlését. 

Az ünnepély reggel 8 órakór kezdődött á templom-
bán, mélyet a gyülekezet buzgó hőtagjái virágokkal ós 
zöldfüzérekkel díszítettek föl az ünnepélyes alkalomra. 
Ragyogó napfényben vonult be a templomba a lélkészek 
^álástos tömege, majd az egyházmegye világi Vezetőinek 
<3«a|>at&. , • - ' i . . . 

Hatalmas erővel zúgott föl a templomot szorongásig 

megtöltő sokaság ajkán az ének szava. Majd az új espe-
res kérte buzgó imádságban Isten áldását az ünneplésre 
és tanácskozásra egybegyűlt egyházmegyére. A vegyes-
kar szépen előadott éneke után Domby Béla jászberényi 
lelkész tartott költői szárnyalású beszédet, a Ján. 9 : 15, 
25. alapján, a négyszázados múltra visszatekintő refor-
mációról. A vegyeskar énekelte el utána megkapó erővel 
az ..Erős várunk"-at. 

A jelenlévő tagok számbavétele után, amelynél meg-
lehetős föltűnést keltett az a körülmény, hogy a nagy 
kiskunhalasi egyházból egyetlen lélek se tudott eljutni 
az egyházmegyei közgyűlésre, Küry Albert egyházme-
gyei gondnok néhány meleg üdvözlő szóval megnyitotta 
a közgyűlést. Dr. Hetessy Kálmán, az új lelkészi fő-
jegyző, terjesztette ezután elő a szavazatbontó bizottság 
jelentését az esperesválasztásról. Majd az új 'esperes meg-
illetődött hangon mondta utána az eskü szavait az orgona 
halk kisérete mellett. 

Az esküt tett esperest elnöktársa, az egyházmegyei 
gondnok egy szebb jövőbe vetett erős hittől és meleg 
egyházszeretettől áthatott beszéddel üdvözölte, mely 
mindannyiunkra mély hatást gyakorolt. Az új esperes 
értékes székfoglaló beszéde következett ezután. Gyönge-
sége érzetében az Örökkévalótól vár és kér erőt ahhoz 
a nagy küzdelemhez, ami a hamis jelszavak ellenében 
s a világnézetek nagy harcában egyházunkra, abban 
elsősorban az őrállókra, azután a tanítókra s a gyüleke-
zetek elöljáróira vár. A .,Legyen te kőfalaidban . . . " 
eléneklése után Patonay Dezső tanácsbiró kért buzgó 
imádságban áldást az egyházmegye új lelkészi vezetőjére, 
ínajd a 137. dics. 6. és 7. verseinek eléneklése után véget 
ért az ünnepély terfplomi része." 

Az ünneplő' sereg átvonult a közeli városháza szép 
tanácstermébe, hol különböző küldöttségek üdvözölték 
az új esperest. Legkellemesebb hatást a r. kath. egyház 
és iskolaszék küldöttségének tisztelgése tett. Lévay Mi-
hály czímzetes püspök, orsz. képviselő tolmácsolta lelkes 
és testvéries megértéstől áthatott szavakban egyháza tag-
jainak őszinte nagyrabecsülését és szeretetét az ünnepelt 
iránt, ki buzgón fáradozott mindenkor aZon, hogy váro-
sukban a különböző felekezetek a legszebb egyetértésben, 
éljenek. 

A tisztelgések hosszú sorának végeztével folytatták 
az egyházmegyei közgyűlést. Az általános tisztújításról 
szóló jelentés tudomásulvétele után az új tisztviselők: 
dr. Hetessy Kálmán 1. főjegyző, Illyés Kálmán 1. al-
jegyző és dr. Kökény Dezső v. tanácsbíró eskütétele 
következett. Az esperesi jelentéssel kapcsolatos határoza-
tok elfogadása után az új tanítók tettek »le az esküt. Á 
tanügyi bizottság jelentéseivel kapcsolatban Jóba József 
vezsenyi lelkészt választották a bizottság új előadójává. 
Üj pénztárossá a 26 évi pénztárosság után tisztéről le-
mondó Fejes Dániel helyébe Sárközy József tiszavár-
könyi lelkészt' választották, ügyésszé pedig Burdács 
"Rezső kecskeméti főgondnokot. Az előkéséi tő bizóttsftg 
javaslatára az esperesnek feszteléfcdlj, S'áé&aíély'i 'és dolófi 



kiadások fejében az eddigi 2000 K helyett 1918. január 
1-től számítva évi 7000 K-t szavaztak meg, a. pénztáros, 
á fő- és aljegyző, a tanügyi előadó tiszteletdíját pedig 
kétszeresére emelték. , . * 

Az 1919. évi költségelőirányzat előterjesztése után 
a Ref. Sajtóegyesület támogatásának a kéfdése került 
napirendrefA vendégként jelenlévő dr. Kóváts István-
nak a sajtó fontosságára rámutató rövid szavai után 
Takács József meleg szavakkal ajánlotta a fontos ügyet 
a jelenlévők ügyeimébe. Hivatkozott arra, hogy a czeg-
lédi egyház is elhatározta legutóbb, hogy 1000 K-val 
belép az Egyesület pártfogó tagjai sorába. Dr. Iíetessy 
Kálmán előterjesztésére az egyházmegye kimondotta, 
hogy 1000 K-val belép a Sajtóegyesület pártfogó tagjai 
sorába, a kebelbeli egyházakat, leikészeket és híveket is 
fölkéri, hogy anyagi erejükhöz képest lépjenek be abba 
tagokul, Advent második vásárnapjá/i pedig sajtóvasár-
nápot rendezzenek. Az egyházmegye tagjai közül nyom-
ban beléptek 24-en 100—100 K-val alapító tagul, a már 
előzőleg belépetteken kívül. Vajha minden egyházme-
gyénkből ilyen lelkesedéssel- és ilyen szeretettel sietnének 
lelkészi es világi híveink táborunkba! 

A nagykőrösi Kalocsa Balázs-alapítvány nehéz 
ügye szerepelt még a délelőtti tárgysorozaton,- azután az 
egyházmegye tagjai 'ünnepi lakomára vonultak a Kos-
sUth-sfeálló hatalmás termébe. Mondanunk sem kell, hogy 
itt is lelkes felköszöntők hangzottak el. Ezek köztil éz 
alkalommal is kitűnt Lévay Mihály cz. püspök beszéde, 
ki megkapó elismerő szavakkal ünnepelte a kecskeméti 
egyházmegye jól szervezett hadseregét, az evangélium 
lelkes lelkészi és világi apostolait. Szép bizonyságtétel 
volt Kiss Zsigmond esperes beszéde is a Krisztusban való 
egységünk mellett. 

D. ti. 1/25-kor folytatta az egyházmegye közgyűlé-
sét és estig be is fejezte azt. Az este az ifjúság öröm-
ünnepe volt, amelyre áz egyházmegyén kívülről is sokan 
sereglettek össze nők és ifjak egyaránt. 

Szép és külsőleg, belsőleg egyaránt napsugaras volt 
a beiktató ünnep. Ezekből a ragyogó sugarakból marad-
Jóh ég^r-egy a meginduló mnfika és küzdelem napjaira 
is derek új (esperesünk számára . . . (K:) 

Díjlevelek ideiglenes rendezése. 

Dr. Kálmán Jenő, külsősömóigy ügyésüe napfényre 
"hozta e lap 36-ik számá"ban a külsősömögyi bíróság ha-
tározatának indokolását. — Ez indít arra, hogy még a 
kerüteti bíróság ítélete előtt e kérdés pertraktáltassék, 
— 3s külsőkömogy amaz itélöte — mely elismeri és ki-t 

fejezetten kíttióndjá: jöga volná a belh i vatalnokoknak a 
terményben megszabott díjlévdleiket követelni, — mégis 
nem ítéli meg — hanem az eddigi normál költségvetés 
tételei háromszorosának kifizetésére kötelezi a gyüle-

'közéteket. , . i 
Teíjes&i aláírtam cikkíró véleményét, a III. tcz.-

hez fűzött felfogását, de amint a való élét, a felsőbb 

.egyházi hatóságok határozata, a háború és az • általa 
előidézett rendkívüli helyzet a bíróságot kény szeri,tette, 
hogy eltekintsen a III. tez. intenciójától, úgy az eltekin-
tés ne siklás leit volna lefelé, hanem emelkedés felfelé; 
a. jogilag követelhető helyes cél. a díj levelek etikai érté-
kéinek, megóvása felé., Ennek megóvását czikkíró elenr 
ged-hetetlen kötelességnek ismeri. 

De — ma? —; nem. mert. végzetes következésűnek 
mohdja!.,Én is, de a belhiyatalnokokra nézve. Mert a 
III. tez..: meghozásától és életbeléptetésétől kezdve sehol 
se lett kereszti! Ivive, tehát ha a múltban nem okozott 
lelkiismereti kérdést meg nem valósithatása, ugyan ma, 
okozhat-e, midőn a való élet az egész TIT. tez A illiizó-
riussá tette! 

Végzetes csak a gyülekezetekre nézve — nem le-
het. Nem is lesz! Mert a nép maga csák azt a kérdést 
várja megoldani, hogy: kell-e ? Mindenki mondja; ha 
kell, szívesen, de ha: nem kell, minek? A bíróság elé 
nem azért került a dolog, mert a terménykiszolgáltatásra 
a nép nem érzi képesnek magát, hanem á±ért, mert, inért 
nem érzi kötelesnek! Ez óriási különbség! Szóba se jö-
het, a képesség — ma! Erről felesleges szŐlhi is! Oly 
képesség, amivel népünk ma rendelkezik — minden kép-
zelő erőt meghalad! 

Csupán azon fordult meg az ügy, hogy nem érzi 
kötelesnek magát a terményjárandóság kiszolgáltatására. 
És mi a bíróságtól nem is kértünk mást, mint e kötele-
zettség kimondását! — Arra ugyanis nem is gondoltunk, 
hogy az egyházm. bíróság jogbt vegyen magának arra, 
hogy sub titUlo „méltányossági' a búza árát 33 fillérben 
s á bor árát 90 fillérben állapítsa meg, — az összes ter-
ményekre húzott háromszoros á.rral, —r mert ez lett az 
eredmény! 

Lássuk, hogy fest ez -a méltányosság! A 17—1918. 
•sz. ítélet 1 m" fa fuvarjára e megállapítás szerint 16 ko-
rona esik. Megítélnek tehát 9 m3 fa fuvarjára eső 54 
koroméban a lelkésznek fizetendő -arányt. De mivel a 
'lelkész az 1918. e. m. 20. sz. határozat szerint meg-
hozatta a 9 ms fát, 314 koronát fizetett a gondnok előleg-
képen reá. Ezt a lelkészitől visszafizetni ítélte. A lel-
kész teliárt kap 54 koronát e részben, de ugyané szolgá-
lat kiegyenlítéseképen visszafizet 314 koronát. 

í gy tönkretétetik a díj levél értéke is, de a díjlevelet 
élvező anyagi és erkölcsi élete is! 

A hiba az, hogy díjle Velünk egy tételét semmiben 
sem honorálták, ami -pedig a legértékesébb: azt t. i., 
hogy ,,köteles az egyház!" Szívesen megmaradunk a nor-
mál költségvetés mellett is, de ezt a kifejezést ne töröl-
jék'ki díjleveleinkből! — Tartozzék e 6 koronáért meg-
hozni a fát, t&rtozzék a 2.40 fillérért felvágni, és a meg-
ítélt összegért beszolgáltatni — mindent! 

ígen! — de mikép lehet ez? — Alkalmazandó a 
TII. tcz. vagylagos adókulcsá. 

Ebben a 'keftHíben öMHaitámeg n péJfszám ut&n való 
fizetés kí£üs2tfbölé&e! fehékHntenciója, ttgyaaais az,-hogy 
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a: „szegényebb sorsú hívebre az ezen törvény szakon a) 
és b) pontjában .megállapított adókulcsnál nem terhesebb 
adókulcs alapján veti ki az adót, amely megfelel a fenti 
adókulcs szerint kivetett adónak!" 

Ügy értem ezt a megvalósulásban: ]̂ ld. egy díjlevél, 
amelyik nem fixrozta a búzát, pl. x mérőben, hanem így 
fejezi ki: minden pár után — egy mérce. Ez, szerény 
véleményem szerint, csak a lelkész által követelhető ga-
bona mennyiségét írja elé, nem pedig a beszolgáltatás 
módját. Ez az a mi, mint Kolumbus t°jás gurult év-
tizedeken át a tudósok márvány vagy zöld asztalán. í gy 
kell ezt megvalósítani: Hány pár van? 150 pld. 150 
mór«e ez megfelel kb. 38 mázsának: Ezt tartozik adni a 
gyülekezet. 

Hogyan? Nem pár szám szerint, hanem a 3800 kilót 
kiveti a kb. 7600 koronáit kitevő állami adóra, minden 
két korona után esik 0 5 kiló gabona, vagy mint én 
Iregben csináltam, minden 10 koronára 6 kiló. í gy a 
szegény ember fizet 6 kilót ós a 100 korona adós fizet 
60 kilót. í g y tartattam vissza a rekvirált búzán felül a 
konvenció rovat alatt az egész gyülekezetben, — abban 
a reményben, — hogy: megítélik. 

Ez a III. t.-cz. 13. b) pontjának a szelleme! Így 
magyarázta szóval egyszer Antal Gábor b. e. püspök úr 
is egy beszélgetésben. 

Nem félek én a frontról hazajövök tekintetétől, ha 
így alkalmazzuk e törvényt, mert épen egy szabadságolt 
hozta meg a múltkor 3 kilóval megtetézve az ily módon 
kivetett búzát, — mert ez: igazságos! 

Gzikkíró úr erősen hangoztatja az ideiglenes ren-
dezést. Ezt az elvi felfogást a legnagyobb szerencsétlen-
ségnek vallom a többi szerencsétlenség között! 

Uram Isten! Még egyszer ki fognak tenni minket 
a gyülekezetekkel való hercze-hurczának? Még egyszer 
kérdésbe jő a díjlevél? Még egyszer fog erről bíráskodni 
a törvény? Az átmeneti idő után? Míg a zsinat intézke-
dik? Mikor? 4, 6, 10 év múlva? Jaj akkor a díjlevélnek, 
jaj a papságnak, jaj minden jogi erőnek, figurává törpül 
a díjlevél, amit nemcsak a felsőbbség nyirbál a válasz-
tás után, hanem az alsóbb rend is a választás előtt! 

Sokat szeretnék még róla mondani, de tisztelem a 
papiros szűkét! Csak még egyet. Ha a kerület is így 
megnyirbálja életünket és jogainkat, mint a megye, 
akkor tönkre tette az egyházi szolgák békességét és éle-
tét! Mert így rendezve elhordozhatatlan lesz a mi éle-
tünk, összeroskadunk a teher alatt, mi a gyülekezet vál-
lain nem is teher, nekünk meg kereszt, tövises koszorú, 
mert, épen felsőbbségünk fonná! 

De ott bölcseséget és nagyobb igazságot sejtünk! • 
Kájel István. 

Lapunk mostam száma a felhalmozott kéziratok ki-
adhatása végett másfél ív terjedelmű kettős szám. A leg-
közelebbi október hó 13-án jelenik meg, amikor a zsinati 
ülésekről is már részletes tudósítást küldhetünk. 

IRODALOM. 

Az Üt tankönyvei első száma, Dr. Makkm Sándor: 
A Biblia cz. tankönyve megjelent s kapható Az Űt ki-
adóhivatalánál (Kolozsvár, Bocskai-tér 1.). Ara 4 kor. 
50 fillér, portóra még 50 fillér küldendő. Az előfizetőket 
kérjük, hogy a pénzt előzetesen küldjék be, s így a 
könyvet, ajánlottan küldjük. Utánvétellel nem szállíthat-
juk. Az Üt kiadóhivatala. 

A Keresztyén Lelkipásztor. Gyakorlati belmisz-
sziói havi folyóirat. Protestáns lelkipásztorok számára 
szerkeszti Nyáry Pál pécsi ref. lelkész. Előfizetési ára 
egy évre: 10 korona. A szeptemberi szám tartalma: Üj 
munkaidény kezdetén (ny. p.). Lelkipásztorok egymás 
közötti viszonya. (Kájel István felsőiregi ref. lelkész.). 
Hogyan tehetjük jóvá a háború okozta romlást és mu-
lasztást gyülekezetünk ifjúságának gondozásában? (Rei-
chert Gyula suröini evang. lelkész.) Rajzok a diákszö-
vetségi munka köréből (G. F.). Tolnai Dali János (Bog-
dán Gyula ref. lelkész.). Beszéd vázlatok. Az őrtorony-
ból (Y. K.). Az élet országútjáról. Vasárnapi iskola. 
Irodalom. Szerkesztői üzenetek. 

Tanaimányi kedvezmény főiskolai hallgatóknak 
czímen jelent meg Hegedűs és Sándor debreczeni könyv-
kiadónál egy egyetemi tanár szerkesztésében egy hasz-
nos, hiánytpótló füzet, amely pontos, részletes tájékozást 
ad azokról a rendelkezésekről, amelyek a hadbavonultak 
beiratkozására, a tantárgyak felvételére, vizsgákra és 
minden idevágó ügyre vonatkoznak. A hatóságoknak és 
az illető érdekeltnek jó szolgálatot tevő füzet ára 4 K; 
kapható minden könyvkereskedésben. 

EGYHÁZ. 

A zsinat. Okt. hó 2-án délelőrfct 10 órakor nyilik 
meg a zsinat 2-dik ülésszaka. Az ülésszaknak e hó 
folyamán való megnyitását az teszi szükségessé, mert 
az E. T. rendelkezése szerint üléseit nem napolhatja el 
egy évnél hosszabb időre. Egyébként, úgy hisszük, hogy 
ez az ülésszak is csak pár napra terjedő lesz, mert hi-
szen eleddig csak az Énekeskönyv ügyében kiküldött bi-
zottság referádája jelent meg. De nem sürgős az énekes-
könyv ügye sem, hiszen nem is gondolhat senki új éne-
keskönyv nyomtatására. Most sokkal előbbre való lenne, 
ha a zsinat a biblia dolgában tenne valami intézkedést. 
Énekeskönyv van és lesz még a raktárakban, de bibim 
nincs és elvégre a biblia kiadását sem lehet a legjobb 
szándékú magánosok vagy egyesületek vállalkozására 
bízni. Egyebekre nézve újból hangsúlyozzuk, hogy most 
ezekben a sorsdöntő napokban minél rövidebb ülésezést! 

Gr. Tisza István Szlavóniában. Gróf Tisza István 
a napilapokból ismert fontos politikai körútját felhasz-
nálta arra, hogy az útjába eső szlavóniai református lel-
készeket és tanítókat meglátogassa. Felkereste a magyar -
rétfalui, szentlászlói, kórógyi és tordinczei lelkészeket és 
tanítókat. Élénken érdeklődött az egyházak és iskolák 
állapota iránt. Látogatása egész váratlanul történt, en-
nek dacára mindenütt gyorsan híre ment ott létének s a 
nép nagy szeretettel fogadta, autóját felvirágozták, gyö-
mölocsel rakták meg s lelkesen megéljenezték. 

PGspöki látogatás. Nagy Károly erdélyi püspök 
szeptember hó 20—25-ig Háromszék megyében volt kör-
úton, amely alkalommal a szepsiszentgyörgyi kollégium-
ban is volt ifjúsági konferenciákkal kapcsolatos kano-



nika vizitáció. Kézdivásár helyen az onnan túszokként el-
hurcolt székely mártírok emlékünnepén is prédikált a 
püspök* 

A dunántúli ref. egyházkerület folyó hó 22—24-én 
tartotta- közgyűlését Pápán. Németh István püspök és 
Chernel Antal egyházmegyei gondnok elnöklete mellett. 
A főiskolai igazgatótanács javaslatára a "tJheol. egyház-
történeti tanszéket e tanévben helyettesítéssel [töltik be. 
A főgimnáziumi tanszékre Pap Zoltán sárospataki tanárt 
választották. A Ref. Sajtóegyesületnek 500, az „Erő" 
cz. ifjúsági lap támogatására 1000 koronát szavazott meg 
a közgyűlés. A távollevő főgondnokot, gróf Tisza Ist-
vánt és Pöstyénben gyógyuló nejét (táviratilag üdvözölte. 

Lelkészválasztás. A tolnaváraljai ref. gyülekezet 
Jánosi György tábori lelkészt választotta lelki pászto-
rává. 

Tisztújítás. A szilágyszoLnoki ref. egyházmegye Zi-
iahon tartott ülésén Káli Nagy Elek esperest ós Kovács 
Albert főjegyzőt az újabb hat évi ciklusra megválasz-
totta. 

Az alsóborsodi ref. egyházmegye Miskolczon tar-
tott gyűlésén dr. Nagy Ferenc államtitkár mondott be-
szédet a kath. sajtómozgalommal kapcsolatban, amely-
ben élesen kikelt az antiszemitizmus ellen, min,t erről 
napilapjainkban is bőségesen megemlékeztek. De szép 
lett volna, ha beszéde során tettekre buzdító szavakban 
megemlékezett volna a mi sajtómozgalmunkról is. 

Drága a palást. Lapunkban is szó esett már arról, 
hogy az új segédlelkészek miből szerezzék meg palást-
jukat. Egyfelől a legegyszerűbb' palástinak való fekete 
k^lme árát is sokszorosan megdrágították a háborús vi-
szonyok, úgy, hogy az egy egész évi kápláni fizetésből 
sem telik ki egy palást, másfelől meg anyagot sem igen 
lehet kapni hozzá. A budapesti theológiának az ifjúság 
ügyét igazán szívén viselő igazgatója már a mult évben 
megpendítette azt a gondolatot, hogy erre a czélra maga 
az ifjúság teremthetne segélytőkét. Hozzánk érkezett is 
már ilyen adomány. De vájjon nem bizhatnánk-e egy-
házközségeivé, áldozatkészségében is? . . . Hiszen a mai 
pénzbőséges világban minden megerőltetés nélkül jöhet-
nének segítségül káplánaiknak maguk az egyházközségek 
is, annál inkább, mivel segédlelkészek legtöbbnyire úgyis 
a népesebb, gazdagabb gyülekezetekben szolgálnak. 
Abony közönsége egyébként már példát is mutatott 
erre . . . á. 

A Dombováron építendő ref. templom javára a 
felsőnyéki (Tolna vra.) ref. gyülekezetben, melynek 600 
lelke van, összesen 705 korona adomány folyt be. Ado-
mányaikért ez alkalommal is köszönetet mondok a dom-
bovári ref. egyház nevében Varjas Gábor lelkésznek és 
Kemény Lajos tanítónak, akik szíves közreműködésük-
kel megosztották velem a házról-házra való gyűjtés mun-
káját. Pa.pp Gusztáv, h. lelkész Donibovár. 

ISKOLA. r 

Theológiai magántanári vizsga. Dr. Patay Pál bu-
dapesti vallástanár, a Baár-Madas felső-leányiskola val-
lástanára, lapunk munktársa, a „Protestáns unió" cz. 
nyomtatásban is megjelent írásbeli dolgozata alapján f. 
hó 24-én tette le kerületünk vizsgáló bizottsága előtt ki-
váló eredménnyel a theol. magántanári vizsgát az egy-
háztörténeti tudományok szakcsoportjából. A vizsgáló 
bizottság tagjai közül jelen voltak Petri Elek püspök 
elnöklete mellett dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár és 
a theol. tanári kar. A vizsga végén az elnöklő püspök 

meleg szavakkal üdvözölte az új magántanárt. Mi is 
Isten áldását kérjük további munkáira! 

A kecskeméti ref. tanítónőképző intézet megnyitá-
sát a spanyol betegség miatt bizonytalan időre elhalasz-
tották. 

Forgács Gyula péczeli lelkész, theol. magántanár, 
ebben a félévben a „Magyar belmisszió története" czímen 
tart theológiánkon előadásokat. 

Adomány. Dr. Szőts Farkasné b. e. férjének értékes, 
több száz kötetből álló könyvtárát főiskolánk Ráday-
könyvtárának ajándékozta. 

Negyven éves jubileum. Szabó Albert péczeli kán-
tor-tanító a napokban töltötte be hűséges és eredményes 
szolgálatának negyvenedik évét. Ez alkalomból a derék 
férfiú tanítványai és barátai ünnepélyt rendeztek szept. 
8-án a péczeli ref. egyház dísztermében. Megjelentek: 
Nagy . Ferenoz esperes, Fenyvessy Ferencz, az egyh.-
megyei tanítóegyesület elnöke, Csép Gyula körtanító, 
Zilahi Lajos rákoscsabai tanító, a helybeli községi elöl-
járóság, hitelszövetkezet, tűzoltóság, egyéb- testületek és 
az ünnepelt tanítványai. A meleg hangú üdvözleteken 
kívül felolvastatott Petri Elek püspöknek és a nagykőrösi 
tanítóképző igazgatójának üdvözlő levele. A hálás tanít-
ványok 1450 K-t gyűjtöttek össze s ez összeget felaján-
lották az ünnepeltnek az ő nevét viselő alapítványkép-
pen. Isten áldása legyen e hűséges munkáson, aki 40 
éven át egy gyülekezetben fáradozott a népnevelés szent 
ügyének felvirágoztatásán. . 

EGYESÜLET. 

A Református Sajtóegyesület szeptember hó-19-iki 
igazgatósági ülése elhatározta, hogy Sajtóirodája még az 
ősz folyamán megkezdi működését. Az igazgatóság a 
Sajtóiroda vezetésére Haypál Benő elnököt kérte föl. Az 
igazgatósági ülés a „Magyarság" cz. szépirodalmi la-
punk szeptemberi számának költségére újaibb 2000 ko-
ronát utalt ki. Magáévá tette az igazgatóság azt. a ter-
vet, hogy a Bethlen nyomda rt. és a Ref. Sajtóegyesület 
közös kiadásában „Bethlen Könyvtár" cz. kiadványso-
rozat jelenjék meg, melynek füzetei történetünk és iro-
dalmunk kiválóbb ref. vezéralakjaival, azok küzdelmei-
vel, alkotásaival ismertetnék meg ifjúságunkat és kö-
zéposztályunkat. A közelebbi részletek megállapítására. 

i bizottságot küldöttek ki. Az igazgatóság kimondotta, 
hogy mind erkölcsi, mind anyagi erejével részt kíván 
venni a különböző evangéliumi egyesületekkel karöltve-
abban a vállalkozásban, hogy saját anyagi erőnkből ad-
juk ki Bibliánkat„Elhatározta azt is igazgatóság, hogy 
egyházi életünk mélyítése és sajtómozgalmunk népsze-
rűsítése érdekében vallásostárgyú vetített képekkel pro-
pagandát indít meg vidéken gyülekezeteink körében. 
Örömmel vette tudomásul az igazgatóság, hogy az Egye-
sület tagjainak száma máris meghaladja a négyezret és 
az Egyesület vagyona közeljár az ötvenezer koronához. 

Védekezés. Vrohászka püspök, mint ismeretes, több 
alkalommal élesen kikelt a zsidók újabb nagy térfogla-
lása és háborús szereplése ellen. A zsidóság körében ez 
nagy visszahatást ébresztett és az „Egyenlőség" czímn 
zsidó hetilap (amelynek nem kis része van az antisze-
mitizmus életre keltésében) most zsidó „Védőszövetség" 
alakítására indított mozgalmat. Mint a napilapokban is 
olvastuk, október hó folyamán lesz a nagy tüntető gyű-
lés a Vigadóban. Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, 
hogy a mi egyházunk vezető férafii közül is többen kel-
tek a zsidók védelmére és ítélték el az antiszemitizmust 



Helyes! De szeretnénk, ha ezek a védőszózatok olyankor 
is felhangzanának, ha a napilapokban és más folyóira-
tokban a keresztyénséget, annak kardinális hitelveit érik 
támadások és mint nem régiben is történt, a protestan-
tizmus csődjét hirdetik. Valóban nekünk több szüksé-
günk lenne az igazi tömörülésre mindent átfogó Szövet-
ség alkotására, mint a zsidóknak, akiknek nálunk nincs 
éppen rossz dolguk és akiknek annyi sok védelmi eszköz 
áll rendelkezésükre. 

Az Evangéliumi Nőegyesiiletek Nemzeti Szövet-
sége, mint már jeleztük, 1918 október 6—9-ig Budapes-
ten IX., Ráday-u. 28. Theol. Akad. dísztermében tartja 
IX. közgyűlését és konferencziáját. A részletes pro-
gramm: Október 6-án. D. e. x/29 órakor: Vasárnapi iskola. 
10 ó.: Hálaadó istentisztelet a Kálvin-téri ref. templom-
ban. Prédikál: Szabó Imre lelkész. 11 ó.: Diakonissza-
avatás. Beszedet mond: dr. Patay Pál vallástanár. Avat: 
Petri Elek püspök. I). u. 1l2i—;1/27-ig: Háziünnepély a 
Diakonissza-otthonban, X., Család-utcza. 8. (Zártkörű.) 
Este V28 ó.: Tea-estély (Ráday-u. 28.) Műsor: 1. Bach-
korálok: a) In dulci jubilo, b) ,,Ó! Űr Jézus Hozzád 
kiált". Énekli a. L. Zs. E. vegyeskara, Árokháty Béla 
s. lelkész vezetésével. 2. Előadást tart: dr. Kováts Ist-
ván theol. tanár. 3. Rubinstein: ,,A könnyek". Énekli 
Dunszt Margit énekművésznő. 4. Haendel-Hubay: Lar-
ghetto. Hegedűn előadja: Dittrich Gizi. 5. Bibliamagya-
rázatot tart: Varsányi Mátyás lelkész. 6. „Fel barátim!" 
Énekli a L. Zs. E. vegyeskara. — Október 7-én, hétfőn. 
Általános konferenczia. D. e. 9—1/2l-ig: Megnyitó. Dr. 
Szilassy Aladárné elnök. 1. Krisztus nélküli élet. I. Bib-
liatanulmány: Benkő István lelkész. 2. Az egyesületi 
vezető: Szalay Teréz. 3. Hogyan győzzük le a háborús 
fáradságot munkánkban?: özv. dr. Misley Sándorné. 4. 
Hogyan foglalkozzunk a falusi lányokkal? Több vidéki 
papné. Hozzászólás. D. u. 6—8-ig: 1. Mit nyújt az evan-
géliumi egyesület tagjainak és mit vár tőlük: Orth 
Ambrusné. 2. A nőegyesületek országos szövetségbe való 
tömörítésének szükséges volta: B. Pap István theol. ta-
nár. 3. Bibliamagyarázat: Muraközy Gyula lelkész. Este 
'/29 ó.: Összejövetel az Ifjúsági Egyesületben, Főherczeg 
Sándor-u. 28. (Zártkörű.) — Október 8-án, kedden. D. e. 
9^—10-ig: Krisztust meg nem értő élet. II. Bibliatanul-
mány: Szabó Imre lelkész. 10—12-ig: Közgyűlés. D. u. 
6—8-ig: 1. A tanítónő szerepe népünk újjáalakításában: 
dr. Victor Ella. 2. A sajtó mint a nő-evangélizáczió fegy-
vere: dr< Sebestyén Jenő theol. tanár. 3. „ösvényt egyen-
gessetek a kietlenben a mi Istenünknek": özv. dr. Misley 
Sándorné. —- Október 9-én, szerdán. Leány-szakosztályi 
konferenczia. D. e. 9—1/zl-ig: 1. Krisztusnak szolgáló 
élet. III. Bibliatanulmány: Victor János, M. E. K. D. 
Sz. főtitkára. 2. Hogyan férkőzhetünk a fiatal leány 
lelkéhez?: Victor Erzsébet. 3. A biblia-óra: Misley Ilona. 
4. Szocziális feladataink: Kaszás Róza. D. u. 6—8-ig: 
1. Leány egyesület és a hazaszeretet: Szalay Margit. 2. 
A leányok jövője a háborús viszonyok között: Nóvák 
Olga. 3. „Közülünk senki sem. él önmagának": Szabó 
Imre. Este 9 órakor: Búcsú-este Lónyay-utcza 4/c., Ref. 
főgimnázium dísztermében. (Zártkörű.) — Tájékoztató: 
A konferenczia nyilvános, részvételi díj 2 korona. Tea-
estélyi jegy 5 korona. A vidéki küldöttek elszállásolásá-
ról lehetőségig gondoskodnak. 

Lépjünk be 
a Kálvin-szövetségbe! 

GYÁSZROVAT. 
Nagy veszteség érte Földváry László váczhartyáni 

lelkészt, a pesti egyházmegyei kar nesztorát; hasonnevű 
fia, a 32. gy.-e. zászlósa, aki az elsők között kelt át a 
Piávén, a nehéz harczokban kapott súlyos sebesülése kö-
vetkeztében Vittorioban sok szenvedés után folyó hó 
11-én meghalt. Varga Antal, Nagy Pál ref. és Giesz 
Lajos ev. tábori lelkészek végezték a temetési szertartást. 

Famler Gusztáv Adolf torzsai nyug. lelkész, az ot-
tani árvaház alapítója, Újvidéken meghalt. 

Ifj. Somogyi Kálmánné, szül. Pap Jolánka, So-
mogyi Kálmán pátyi ref. lelkész neje, életének 20-dik 
évében házasságának 7-dik hónapjában folyó hó 22-ikén 
rövid szenvedés után elhunyt. , 

Szabó Edit, dr. Szabó Aladár budapesti ref. lelkész 
és Biberauer Irma leánya folyó hó 25-én hosszas, sú-
lyos szenvedés után életének 15-dik évében elhunyt. A 
farkasréti temetőben helyezték nyugalomra nagy részvét 
mellett. A halottasházban Biberauer Richárd, a sírnál 
dr. Kováts Lajos hirdette a vigasztalás igéit. A mély 
gyászba borultak fájdalmában igaz részvéttel osztozunk. 

Lapunk zártakor vesszük mély részvéttel <a szomorú 
híjt, hogy mádi Kiss Gusztáv tart. tüzérfőhadnagy, dr. 
Kiss Károlynak a budapesti ref. egyház ügyészének fia 
f. hó 26-án hirtelen meghalt. 

írásbeli dolgozati tételek a Dunamellékí Ref. Egyház-
kerületben Í9I9. februárban és szeptemberben tartandó 

lelkészi vizsgákra. 

Az első lelkészképesítő vizsgára: 
1. Az újszövetségi tudományok köréből: János evan-

géliumának viszonya Philo bölcseletéhez. 
2. Az ószövetségi tudományok köréből: Ruth és 

Jónás könyvének jelentősége Izráel vallástörténete szem-
pontjából. 

3. A systhemat. theologia köréből: Az újjászületés 
lényege és jelentősége a keresztyén és közelebbről a re-
formátus theologiában. 

A második lelkészképesítő vizsgára: 
1. A gyakorlati theologia köréből: Pál apostol mint 

igehirdető. 
2. Egyházi beszéd: Róm. 10., 9—10. 
3. Gyákorlati bibliamagyarázat: Márk. 14., 3—8. 
Ezeken kívül pontosan ki kell dolgozni, a szóbeli 

vizsgán szabatosan előadni a következő textusok és káté-
kérdések alapján késztíett magyarázatokat: II. Sam. 15., 
17—22.; I. Kir. 17., 9—16.; Esaiás 49., 14—18.; Jerem. 
20., 7—9.; Máté 12.. 47—50.; Ján. 3., 25—31.; Csel. 16., 
9—10.; I. Kor. 4., 1—5. 

Kátémagyarázati tételek: 56., 86. kérdések. 
Az összes dolgozatok beadási határideje 1919 márcz. 

31., illetőleg azokra nézve, akik e dolgozatok alapján 
1919 februárius havában akarnak vizsgázni, 1918 decz. 
31. Az első vizsgái dolgozatok a theol. akadémia igaz-
gatóságához, a második vizsgái dolgozatok az egyház-
kerületi lelkészi főjegyzőhöz (Czegléd) adandók be. 

A dolgozatok rendes negyedív nagyságú papírra 
írandók és pedig minden dolgozat külön bekötve, vagy 
fűzve. 

Jóváhagyom. 
Budapesten, 1918 szeptember hó 20. napján. 

Petri Elek, püspök. 
Felelős szerkesztő : B ; Pap István. 



B U D A P E S T 
VIII. NAP-UTCA 13. 

TELEFON: József 3-06 . 

Jegyezzünk 
Bethlen-nyomda 

részvényeket! 

Ellenség a front mögött. 
Épitő erejű erkölcsi olvasmány katonák számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Ára 30 fill. Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség titkárságánál (IX., Ráday-u. 28.; 

CSUHA ANDRÁS Z%m 
BUDAPEST, IX, RlDAY-UTCÁ 43. SZ. I., 4. 
űutányos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

LEGÚJABB NÉMET IRODALOM. 
Arnold Eberh. : Innenland. Ein Wegweiser in die Seele der 

Bibel. M. 3 .— 
Bauer Adolf: Vom Judentum zum Christentum. M. 1.25 
Bauer H . : Die Pflege der mánnlichen Jugend. M. 2.80 
Bcrnoulli Carl A . : Die Kultur des Evangeliums. I. Bd . : Johan-

nes der Táufer u. die Urgemeinde. M, 20.— 
Devaranne Th . : Geisterglaube, Spiritismus und vierte Dimen-

sion. Anleitung zur Beurteilung okkulter und spiritist. 
Erscheinungen. M. 1.00 

Dunkmann K. : Der christl. Gottesglaube, Grundrifi der Dog-
matik. M. 10.— 

Fischer Alfréd Mobi lmachungder Kirche nach dem Kriege.M. 1.80 
Kremers H . : Pazifismus, Papst tum und Evangélium. M. 1.— 
Leese Kürt: Moderne Theosophie . M. 2.25 
Loofs Fr.: Die „internationale Vereinigung ernster Bibelforscher". 

M. —.50 
Maiworm J . : Bausteine der Evangelien zur Begründung einer 

Evangelienharmonie. M. 4 .— 
Mehring F . : Kari Marx. Gesch. seines Lebens. M. 8.— 
Raumer R . : Das Goldene Buch vom deutschen Geiste. Her-

ausg. von E. Abigt. M. 2.40 
Rehmke J o h . : Logik oder Philosophie als Wissenslehre. M. 12.— 
Richet Charl : Allgemeine Kulturgeschichte. Versuch einer 

Gesch. der Menschheit. M. 18.— 
Rittelmeyer: Das Vaterunsen. 10 Kanzelreden. M. 2.20 
Schulae Martin : Grundrifi der Evang. Dogmatik, M. 7.50 
Seeberg R . : Ewiges Leben. 3. Aufl, M. 2,40 
Steinbeck : Luther; die Kirche und wir. M. 3.— 
Stösch G . : Die Wel tanschauung der Bibel. Einzelbilder in 

zwangloser Folge dargestellt. M, 7-60 
Stuhlfauth G. : Die áltesten fortráts Christi u. d. Apostel. Mit 

2 Abbildungen u. I. Tafel. M. —.90 
Wedermann H. : Katechetisches Pflichtbevvufitsein. Ein Wor t u. 

Gegenwarts- u. Zukunf tsaufgabe d. evang. Religíons-
unterrichts. M. 3.— 

Portóra a bolti ár 10 »/„-át kérjük. Kaphatók: 

TűOtvnuoV könyvkereskedésében, Budapesten, 
OtUUIl/i ltJblYt5lC& IX., Ferenc-körút 19-21. sz. 

Megje len tek : 

Kapható 

Wolhyníában* 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill. 

Papi dolgozatok, 
X. kötet. Alkalmi egyházi 
beszédek. írta: Jánosi Zol-
tán. Ára kötve 10 korona. 

• • • • • • 

Imádságok* 
Bibliaolvasással egybekötött 
hétköznapi reggeli istentiszte-
letekre. Irta F. Varga Lajos 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. 

II. „ Ára „ 8 K. „ 12 K. 

Postadíj egy-egy könyvre 50 fillér. Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

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

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

Bpest, IX*t Közraktár-u* 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMONIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyár tmá-
nyú amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol ö n m a g á n a k 
zeng dicséretet. Ezen á l ta lánosan 
elismert remekművet bocsá t ja ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
vonós és f ú v ó s hangszerekben 

S T O W A S S E R 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5: 
Továbbá a jánl ja saját gyárában készült, élismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit . 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről I n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

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^ IX., Kálvin-tér IOM s a j á t s z é k h á z á b a n 
Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-

ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120'— K 
9.349,672-71 K 

11.826,880-92 K 

23.727,673 63 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 22.800,000 - K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . , . . 10.490,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett életkárokban több mint . . . . 1.278,000'— K 
Biztosított érték tűzben 1917. évben több 

mint 1500.000,000 — K 
Biztosított érték jégben 191-7. évben több 

mint 110.000,000 — K 
Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000"— K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-
ménye a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s Kozp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításofiat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

Magyar Protestáns Unió 
Egyháztörténelmi tanulmány. Irta 
Dr. P A T A Y PÁL. Ára 5 50 K. 

í j Magyarország felé. 
A magyarság kiáltó belső vesze-
delmét és ellenségeit ismerteti a 
radikális nemzetköziség elJen. Irta 
Dr. D Á N E R BÉLA. Ára 4 40 K. 

KAPHATÓK: 

KŐKAI L A J O S N Á L 
= B U D A P E S T , = 

IV., Kamermayer Károly-utca 3. 
Portóra még íO°/o felár küldendő. 

k 
Megjelent! Megjelent! 

Szikszay György: 

Keresztyén tanítások 
és imádságok. 

Uj kiadás. 

Ára kötve 16 korona. Portó külön 70 fül 

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • 

Hornyánszky Viktor könyvkiadöhivatai 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz. 



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 dijak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

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

Társszerkesztő : 
K O V Á T S I S T V Á N d r . 

Belső munkatársak • 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre : 2 4 k o r . , f é lévre : 12 k o r . , 

n e g y e d é v r e : 6 k o r . 
Kálv in-Szöve tség i t a g o k n a k egész évre 

18 k o r o n a . 
E g y e s s z á m á r a 50 f i l l é r . 

T A R T A L O M . I . c i k k : S z a n a t ó r i u m é s k ó r h á z . Dr. Patay Pál. — I I . c i k k : V á l a s z . Dr. Pruzsinszky Pál. — I I I . c i k k : 
A belhivatalnoki javadalmak ideiglenes rendezéséről. Vincze Elek. — IV. c i k k : A jövő orvosai, r. — Belföld. A zsinat 
második ülésszaka, p. — Félmillió koronás hagyomány a nagykőrösi református egyházra. Dr, Joó Imre ny. főgimn. 
t a n á r . — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — H i r d e t é s e k . 

Szanatórium és kórház. 
Az emberek jónagy része nem hajlandó a ker. val-

lás igazságait abszolút értéknek elismerni. Tudományos 
vagy népszerű hitvédelmi előadások vagy értekezések 
nem győznek meg sokakat, de a keresztyén élet és a ker. 
tettek előtt számosan meghódolnak. Fejlett szocziális 
érzékű századunk az egyházak charitativ munkáját be-
csüli meg ós méltányolja. Jézus Krisztus programmja 
olyan gazdag, hogy a keresztyén egyház minden század-
ban kiválaszthatja magának megvalósítás végett különös 
figyelemmel azt a részt, azokat a pontokat, amelyek iránt 
legjobban érdeklődnek és vágyakoznak az emberek. Hi-
vatalos egyházunk — fájdalom —- sokféle, ismeretes ok-
ból nem képes arra, hogy minden tekintetben kielégítse 
a XX. század emberének vele szemben támasztott kíván-
ságát, várakozását. Szabadabban mozgó, nem hivatalos 
szerveire, az egyesületekre vár az a nehéz, tiszteletre-
méltó feladat, hogy a keresztyén hitből és szeretetből 
fakadó intézmények felállításával az édes anyának, az 
egyháznak megbecsülésére birják a társadalmat. Alig 
tudnók' hamarjában felsorolni, mi mindent tettek már 

"a belmissziói egyesületek a társadalom és az egyház ér-
dekében. 

Most a Lorántffy Zsuzsánna Egyesület indul el 
újabb feladat, újabb szolgálat végzésére. Szanatóriumot 
é& kórházat akar felépíteni a szenvedő emberek számára. 
A magyar társadalomhoz fordul felhívásában, amelyet 
lapunk a következő sorokban közöl és szíves kéréssel 
különös mértékben a prot. egyháztársadalom meleg párt-
fogásába ajánl. 

„Magyar nemzetünk a világháborúban nagy érde-
kekért nagy áldozatokat hozott. Megmaradt igazi nem-
zeti kincsünket: az emberéletet minden rendelkezésünkre 
álló eszközzel megvédeni, megtartani hazafias, szent kö-
telességünk. Ezt a kötelességet mélyen átérzi a Lorántffy 
Zsuzsánna Egyesület is. A háború kitörése óta fenntar-

totta Vöröskereszt Kisegítő Hadikórházát, amelyben sok 
sebesült hős katonának talált testi, lelki gyógyulást. Úgy 
érzi azonban Egyesületünk, hogy munkája csonka, befe-
jezetlen maradna, ha a háború végeztével feloszlatná 
kórházát. Sebesült beteg katonáinknak utólagos gyógy-
kezelésre, üdülésre szükségük van. A meglevő kórházajk, 
szanatóriumok annyira zsúfolva vannak betegekkel, hogy 
a szenvedő polgári betegek a legnagyobb jóakarat mel-
lett sem nyerhetnek felvételt. A drága magyar ember-
élet pusztul, vész ijesztő arányokban. 

A Lorántffy Zsuzsánna Egyesület régi tervének 
megvalósítását nem halaszthatja tovább, segítségére siet 
erejéhez mérten szenvedő embertársainak, megépíti sza-
natóriumát ós kórházát, amelyben beteg, gyógykezelésre 
szoruló hőseink és polgári foglalkozású embertársaink-
nyernek felvételt. 

Nem üzleti szempont, altruista czél vezeti Egyesü-
letünket a szanatórium és kórház felállításával is. A gaz-
daságilag olyan nagy mértékben próbára tett középosz-
tály tagjainak is lehetővé akarja tenni a gyógykezelte-
tést mérsékelt árszabásával. 

Kipróbált, jónevű orvosaink szaktudása, általánosan 
ismert és beesült diakonisszáinknak krisztusi szeretetből 
fakadó ápolása felállítandó szanatóriumunknak és kór-
házunknak legjobb ajánló levele. 

Az áldozatkész magyar társadalomhoz fordul a Lo-
rántffy Zsuzsánna Egyesület azzal a felhívással: segít-
sen megépíteni a szanatóriumot és kórházat. 

Egyesületünk rendelkezik már körülbelül 100.000 
koronával és a főváros által kilátásba helyezett 2000 
négyszögöles telekkel erre a czélra; a hiányzó tőkét a 
következő módon gyűjthetnők össze: 

I. Országos gyűjtés útján, adományok, kórházi ala-
pítványok nyújtása által. I I . Ágy alapítvány ok" létesí-
tése által. I I I . 200, 500, 1000 koronás kamatmentes köl-
csönök. IV. 200, 500, 1000 koronás 3l/a% kamatláb mel-
lett kibocsátandó rendes kölcsönök útján. Az adakozóik 



nevét a szanatórium és kórház aranykönyvében hálás 
•kegyelettel örökítjük meg és nyilvánosan nyugtázzuk. 
A 200 koronánál nagyobb adományok az ú. n. kórházi 
alapítványok, amelyek tetszés szerinti névre tehetők. 
Ágy alapítványokat tehetnek magánegyének, törvényha-
tóságok, városok, egyházak, testületek, pénzintézetek, 
gyárak tetszés, szerinti névre. Az ingyenes ágy alapítvá-
nyokra a felvétel joga az alapítót, vagy az általa meg-
neve?ett személyt vagy testületi szervet Illeti. Az ágy-
alapítványok összege 10.000, 15.000 és 20.000 korona. 
A kamatmentes és rendes kölcsönöket évenkénti sorsolás 
útján kijelölt sorrendben 50 év alatt visszafizeti az Egye-
sület. 

A kamatmentes kölcsönt nyújtóknak saját szemé-
lyükre vagy legszűkebb családtagjaik személyére korlá-
tozva a következő kedvezményt nyújtja, a szanatórium: 

I. oszt. ellátásnál 20 napon át 10%, II . oszt. ellátás-
nál 28 napon át 10%, I I I . oszt. ellátásnál 40 napon át 
10% engedményt az ellátási díjakból. 

A küldött gyűjtőíven a megfelelő rovatok kitöl-
tését a társadalom megértő, nemeslelkű tagjaitól és tes-
tületeitől bizalommal és tisztelettel kéri a Lórántffy 
Zsuzsánna Egyesület Elnöksége: Herczeg Odescalchi 
Gyuláné sk. védnök, Dr. Szilassy Aladárné sk. elnök. 
Báró Radvánszky Gézáné sk. alelnök.'* 

A gyűjtést a m. kir. belügyminiszter 69851/918. st. 
leiratával engedélyezte. 
' ' 'Részletesebb Felvilágosítással is szívesén szolgál a 

Lórántffy Diakonissza Otthon, Budapest X., Család-u. 8., 
ahova gyűjtőívért is fordulhatnak lelkészek, tanítók és 
az egyesület barátai: férfiak és nők, lakásuk, foglalkozá-
suk megjelölésével. 

Tanító-, tanár- és lelkészegyesületi és más gyűlése-
ken méltóztassanak a tárgysorozat pontjai közé felvenni 
a Lórántffy Zs. Egyesület szanatórium és kórház ügyét, 
keressenek és találjanak módot arra, hogy a szanatóriumi 
vagy kórházi kezelésre szoruló egyházi hivatalnokoknak 
lehetővé tegyék a Lórántffy Zsuzsánna Egyesület ke-
resztyén szellemű intézetébe való felvételét. 

Dr. Patay Pál. 

Válasz. 
Révész Kálmán esperes úr lapunk szerkesztőségé-

hez intézett levelében tanévet megnyitó beszédem ama 
része ellen, mely az „Egyházi reform egy let" alakuló, 
vagy mint akkoriban írták, „alakító" gyűlésével foglal-
kozik, két kifogást emel: 1. azon a gyűlésen nem volt 
jelen 500 ember, 2. nem volt jelen az akkori protestáns 
egyházi élet színe-java. 

Eltekintve a regarde-tól, amellyel az illusztris le-
vélíró iránt viseltetem, mindenekfölött és első sorban az 
igazság iránt őszintén átérzett tisztelet vezet akkor, mi-
dőn az érintett kifogás dolgában szót kell emelnem. 

Az 1871. év október hó 3-án megtartott alakuló 
gyűlésről felvett jegyzőkönyvben a megjelentek sem nóv-
szerint, sem számszerint megemlítve nincsenek, ellenben 
az a könyv, mely a szóbanlévő egylet megalakulásáról, 
első tevékenységéből szól („Die ungarische Protestanten-
Verein, seine Entstehung und seine Wirksamkeit" 1—8. 
1. s amelyet Csiskó János kassai ev. lelkész főként a kül-
föld tájékoztatására írt), az alakuló gyűlésen megjelen-
tek számát tényleg 500-ra teszi: „Die Freunde des Fort-
schrittes, die aus Nah und Fern mit von Freude und Be-
geisterung durchglühten Herzen herbeigeströmt waren, 
500 an der Zalil, versammelten sich im Pester Comitats-
haussaale." (28. 1.) Ez az adat állt előttem. 

Ami azt illeti, hogy a jelenlevők mekkora súllyal 
birtak az akkori egyházi életben, egész sereg kiváló 
embernek a nevével találkozunk azok között, akik az 
egylet megalapításában részt vettek (Dobos János, Dr. 
Kovács Ödön, Pap Károly, Szász Domokos, Szeremley 
Samu, Zelenka Pál, .Nagy Gusztáv stb.). Ezekre gon-
dolva, talán érthető, hogy azt mondottam, hogy egyház-
társadalmi életünk javarésze érdeklődött a szóbanlévő 
mozgalom iránt. Különben is az efélének a megállapí-
tása relatív valami. 

Amidőn azonban érveimre reámutatok, korántsem 
akarok elzárkózni annak elismerésétől, hogy az említett 
német könyv felhasználd számszerű adata a pártember-
nek nem minden nagyítástól ment adata, valamint annak 
elismerésétől sem, hogy az alakuló gyűlésen többen nem 
voltak egyházunk akkori számottevő nagy alakjai közül 
jelen. 

Egyébiránt amaz emlékezetes gyűlés tagjainak 
quantitativ és cfualitativ fixirozása kevéssé függ össze 
a szóbanlévő, tanévet megnyitó előadással, amelyben az 
elődök munkásságát és a felébredt tevékenység jótékony 
hatását óhajtottam alkalomszerűleg föltárni. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

A beihívatalnokí javadalmak ideiglenes 
rendezéséről, a 

Ezt a kérdést e lap 36. számában egy megnyerő ok-
fejtéssel biró közlemény tárgyalta, melynek végső meg-
állapítása szerint az volna a díjlevelek rendezésének a 
legmegfelelőbb módja, ha a régebbi megváltási összegek 
háromszorosra emeltetnének fel, amennyiben az 1913— 
17. évi átlagos áremelkedés is ennek a mértéknek, mint-
egy 200—250%-nak felel meg. 

Ezt a megoldási módozatot egyik egyházmegye 
bírósága már magáévá tette s lehet, hogy más egyház-
megyének, esetleg — felebbezések révén — a kerületi 
bíróságnak az eljárását is irányítani fogják több-keve-
sebb tekintetben azok a szempontok, amelyeken ez a meg-
oldási módozat felépül. Mivel az eféle nagy horderejű 
kérdések megodása minél több oldalról való megvilágí-



tást igényel, szeretnék ezzel a tárggyal kapcsolatban pár 
szerény megjegyzést felvetni. 

Azt hiszem, hogy e kérdés helyes megoldását nagy-
mértékben akadályozza az a bizonytalanság, hogy váj-
jon lehet-e és összeegyeztethető-e egyházi törvényünkkel 
a díjlevelek mostani rendezése? Békés világban, normális 
viszonyok között esetleg érdekes jogi vitatkozás tárgya 
lehetne ez a kérdés, de nem lehet vita tárgya ma, amikor 
a háború olyan kényszerű helyzeteket teremtett a jog 
terén is, hogy azokat a békés világhoz szokott jogász 
szeme bátran abszurdumoknak tekintheti. Ám ezek az 
abszurdumok is valóságblű s nékünk számolni kell velük, 
íme, az ország miniszterelnöke, ez a praktikus nagy 
ember is számol velük: csak nem régenében jelentette ki, 
hogy a háború előtt kötött földbérleti szerződéseket ér-
vényteleníteni fogják rövidesen, mert a nagy béreltoló-
dások existenciákat tesznek tönkre. Ez az eljárás semmi 
esetre sem lesz elvileg valami jogi remekmű, ám úgy 
látszik, hogy a miniszterelnök nem annyira ^az eféle el-
vont remekeléseket, mint inkább — nagyon helyesen — 
az existenciák gyakorlati megmentését ambicionálja. 
Nem látok tehát semmi indokot arra nézve, hogy — bel-
hivatalnokaink existeneiájának megmentéséről lévén szó 
— az arra hivatottak holmi paragrafusokon rágódó skru-
pulizálással töltsék az időt. A díil evei eket nemcsak lehet 
rendezni, de ez a rendezés múlhatatlanul szükséges is! 

így állván a dolog, most már csak az a kérdés érde-
kelien bennünket, hogy hogyan rendezzük a díileveleket? 
Ettől a „hogyan"-tól a belhivatalnoki családok nagy 
tömegének a megélhetése és gyülekezetek békessége függ. 
Tehát: 1. amazok (a belhivatalnokok) igényének, a ki-
elégítésében okvetlenül el kell menni addig a mértékig, 
ameddig azt emezek (gyülekezetek) teherviselési képes-
sége megenqedi. Ennek a szempontnak a szigorú keresz-
tülvitele nélkül a kérdés egyensúlya menthetetlenül fel-
borul. 2. A rendezés nemcsák a jelenre, hanem a jöven-
dőre is vonatkozván, keresztülvitelénél a jövendő eshető-
ségeit ís mérlegelni kell. Enélkül a rendezés csonka és 
hasznavehetetlen lesz. Épen ebben a kettős irányban sze-
retném én a fenti közlemény megváltási módozatát to-
vább vezetni. Ez a módozat u. i. — az én véleményem 
szerint — a fent említett két szempontot nem veszi kellő 
mértékben figyelembe. A 200%-os javadalomemelés sem 
a belhivatalnokok igényével nem vet számot, sem azt 
nem tudakolja, hogy a hívek adózóképessége mennyi ter-
het bir elV hanem a múltbeli, részben m,é(j normális ár-
viszonyokból egy bizonyos átlagárat kalkulál s azzal 
kísérli meg a díilevelek rendezését nemcsak a már óriási 
mértékben megváltozott viszonyokkal bíró jelenre, ha-
nem még a beláthatatlan jövőre is, egészen a zsinat in-
tézkedéséig. 

Ezen az alapon a díjlevelek egészséges rendezéséről 
nem lehet szó. Kíséreljük meg ezt a fentebb 1. szám alatt 
leszögezett szempont tekintetbe vételével: a belhivatal-
nokok megélhetési szükséglete mostanáig legalább is a 
régi nyolcszorosára, a hívek kereseti viszonya pedig, ez-

zel együtt teherbíró képességük is, tízszeresre emelke-
dett. Ez a számítás igen mérsékelt. Ha már most ennek 
a két tényezőnek a rezultánsát keresem, azt a í-5-szörö$ 
emelkedés irányában kapom meg. Ennyire kell tehát a 
régi megváltási összegeket felemelni. S ezzel — bár elő-
mentünk a hívek normális teherbíró képességének a meg-
engedett határáig — a belhivatalnokok szükségleté még 
mindig nem nyer teljes fedezetet, csak mintegy 5/s rész-
ben. A még hiányzó szükséglet kiegyenlítésére szolgálna, 
a családi pótlék, a ruhaiieszerzési segély és a föld java-
dalom hozamának emelkedett értéke. Bár éz utóbbira 
nem lehet sok reményt építeni általánosságban, mert —-
kevés kivételtől eltekintve — a kevés föld és a felesgaz: 

dálkodás alig hoz annyit, amiből a házi szükségletünket 
fedezhetjük, abból eladásra vajmi kevés kerül s az értük 
befolyó ár a drágasági viszonyok kiegyenlítésénél alig 
jöhet szóba. 

Az említett 4-5-szörös emeléssel azonban még a folyó 
év árviszonyaihoz mérten volna rendezve a javadalmunk. 
A folytonosan és most már szinte haladványszerűen 
emelkedő árviszonyok mellett nagyon kérdéses, hogy ez 
a jövedelem 1919-ben elegendő lesz-e? Legnagyobb való-
színűség, szerint nem lesz elegendő, sőt kevés lesz; mert 
hiszen láthatjuk, hogy egyik*; negyedévtől a másikig 
50—100%-kal ugranak az árak. Ilyen bizonytalanság-
gal mi nem mehetünk neki a jövendőnek, mert nem tehet-
jük meg, amit megtesznek a köztisztviselők, akik fél-
évenként újabb meg újabb fizetésemelési akciót indíthat-
nak. Mi a gyülekezeti békességet nem zavarhatjuk; fel 
ezzel a kérdéssel még egyszer, tehát fízetésrendezésünket 
úgy kell most elintézni, hogy ez a kérdés a jövendőre is 
megoldást nyerjen. Ezt pedig csak úgy érjük el, ha biz-
tosítunk a rendezett javadalomban pár olyan tételt, ame-
lyek automatice fogják emelni a jövedelmünket az emel-
kedő árviszonyoknak megfelelőleg. Arra gondolok, hogy 
a szemesterményeknek és a famennyiségnek az értékét 
ne kössük meg semmiféle fix árral, hanem szabassék meg 
azoknak az értéke a mindenkori maximális árban. Ha ez 
a két tétel a maximális árhoz lesz kötve, akkor a dijlevél 
többi tétele négyszeresre volna emelendő, hogy az össz-
jövedelem a fent említett 45-szőrös emelkedésnek meg-
feleljen. 

A belhivatalnokok indokolt szüksége igényli, a hí-
vek kereseti és adózási képessége pedig lehetővé teszi az 
eddigi megváltási összeg 4'5-szörÖs emelését, a .fövendő 
biztonsága pedig megköveteli, hogy javadalmunkba egy 
olyan regulátor állíttassék be, mely jövedelmünket min-
dig a tényleges árviszonyoknak megfelelőleg szabá-
lyozza. Enélkül a fizetésrendezés — bármilyen méltá-
nyos legyen is az a jelen pillanatban — csak ugrás a 
sötétbe; nem gyógyszer, amelytől beteg fizetésügyünk 
számára gyógyulást remélhetünk, hanem csak injekció, 
amely legfeljebb múló könnyebbséget szerez. 

Vincze Elek, 



A jövö orvosai. 
Á nemzetünket rettenetesen pusztító, átkos Háború 

o&ak nem tud véget érni. Nemcsak a nemzet színe-vi-
rága, hanem palántái is — rövid időközönként százezer-
számra pusztulnak. 

A háború majdnem minden társadalmi osztály élete 
programmját revízió alá vette s hatalmas kérdőjel alak-
jában meredezik szemök előtt a jövendő és a háború után 
következő életsorsuk kérdése. 

A perzselő világforgataghan az embermentés leg-
nemesebb munkáját végzik a véres háború fáradhatatlan 
emberbarát-hősei: az orvosok: nemcsak a csatatereken, 
hanem itthon is emberfeletti munkát végeznek, éjet nap-
pallá téve. 

De mindkét területen kevés az embermentők száma, 
s bizonyára az lesz a háború után is. Hiszen a béke ide-
jebén is több-több községnek volt egy-egy körorvosa. 

A háború azonban más területeken is beigazolta, 
hogy a képzés módját és idejét rövidíteni kell és lehet 
is, csak alkalom legyen az elméleti tudás gyakorlattal 
váló kiegészítésére. 

Amikor ezeket a gondolatokat papirra vetjük, erre 
a hatalmas kérdőjelre — mintegy feleletként jelenik 
meg a következő cím: „A pap a közegészségügy szolgá-
latbanNem sok szót kell vesztegetnünk reá, hogy 
miért ós hogyan? A „miért"-re megfelel a papi hivatás, 
az önzetlen emberszeretet nagy érzése, hiszen a lelkész 
az, aki minden szociális és társadalmi kérdésben tanács-
adója egyházközsége híveinek — miért ne lehetne az 
egészségügyi dolgokban is? Hogyan? Úgy, hogy sze-
rezze meg az orvosi diplomát is! Mikor? A lelkészi ké-
pesítéssel égyidejűleg. Legyenek a lelki és testi élet dok-
torai és párhuzamosan szerezzék meg mindákét okleve-
lét. Az alkalom meg van, ment ahol theológia van, ott. 
az; orvosi egyetemre is be lehet iratkozni. A kiképzés 
ahyagát ós idejét pedig .mindákét feladatot illetőleg re-
dukálni kellene. Mindez pedig arról jutott eszünkbe, 
hogy ezelőtt pár hóiiaippal egy hír járta be még a napi-
lapokat is: „A tanítókat kellene kiképezni gyermekor-
vosokká!" — <azonba.il kitűnt, hogy a gyermekorvosnak 
éppen annyit kell tudnia, mint a felnőttek orvosának és 
hogy a reggeltől-estig elfoglalt tanítóembernek, még ha 
ideje lenne is reá, hogy a betegeket látogassa,, a kikép-
zés is akadályokba ütköznék. 

Az anyagiakkal viaskodó, kevés jövedelmű ember 
energiáját felemészti a küzdelem. A mai élet nagy köte-
lességeket ró a, lelkészre is, pedig annak á munkának, 
amelyeit végez, mindig tökéletesnek kellene lennie. 

A kettős képesítés kettős jövedelmet biztosítana es 
a népnek neihcsak lelki, hanem testi irányú gondozása 
is: a szó valódi értelmében vett gyermek- és anya-véde-
lem, az alkohol elleni küzdelem stb., szóval a társadalmi 
és szociális kérdések tűzhelyenként és éppen a gyógyítás 
alkalmából való megbeszélései nemcsak megtanítanák a 
fiatal kezdő lelkészeket is a nép sorsával való törődésre, 

hanem ezen az úton a nép a.lapos megismerésére és meg-
szeretésére is. 

Hogy a kettős diplomát (lelkészi és orvosi) meg-
szerzett lelkészek milyen szép feladatot oldhatnának 
meg úgy a maguk, mint a nép jóvoltára, arról e helyen 
felesleges beszélni. Az időből pedig telnék bőven, mert 
hiszen az orvosok ma is naponként csak egy-két rendelő 
órát tartanak. 

Azzal a gondolattal fejezem be, amivel kezdeni 
óhajtottam volna: hogy amit a fenntebbiekben elmond-
tunk, bár, már mint való dolgokról emlékezhetnénk meg! 

B E L F Ö L D . 

Á zsinat második ülésszaka. 

Folyó hó 2—4-én folyt le a zsinat második ülés-
szaka Székházunk szép, de ez alkalommal nagyon is 
szeli ősnek bizonyult nagytermében. 

Az ülésszak dr. Baltazár Dezső püspök szép al-
kalmi imájával kezdődött, amely után gróf Degenfeld 
József világi elnök mondott rövid megnyitót, amelynek 
során kegyelettel emlékezett meg dr. Kenessey Béláról 
és a zsinat többi halottairól; reámutatott a második ülés-
szak összehívásának szükségességére és előterjesztette a 
tárgysorozatot, amelyn 3 fontosabb ügy szerepelt: az 
énekeskönyv, a katonai lelkészség ós a lelkészválasztá^i 
törvénycikk revíziójának dolga. Az utóbbit á zsinat 
Boér Eleknek, az alkotimányozó-bizottság elnökének in-
dítványára, nagyon helyesen, levette ez alkalommal a 
napirendről. 

Ami az énekeskönyv reformját illeti, ismerősek la-
punk olvasói előtt azok az alapos kifogások, amelyek a 
mult zsinat utasításai ezerint készült II . Próbaénekes-
könyvvel szemben úgy a szöveget, mint á dallamokat 
illetőleg elhangzottak. Többen reámutattak arra a túlsá-
gos konzervativizmusra, amelyet a revíziót előkészítő 
bizottság az első zsinat utasításához való betűszerinti ra-
gaszkodás folytán tanúsított. 

A II. Próbáénekeskönyvet az előző ülésszakon a 
kellő előkészülés miatt minden hozzászólás nélkül álta-
lánosságban elfogadta a zsinat és így most Csak a rész-
letekről volt szó. A bizottság t. i. a zsinat elé terjesz-
tette a maga meglehetősen sovány jelentését. 

Egy sereg sajtóhiba kiigazítása, a XXIII . zsoltár 
2-ik és 3-ik versének, a 77-iknék á Szabolcska-féle for-
dítással való helyettesítése, több temetési éneknek ós 
versnek kihagyása, a Baltazár-féle 1 versből álló király-
ének felvételére, az énekek szerzőinek a tartalomjegy-
zékben való feltüntetésére, a könyv kinyomására vonat-
kozó javaslatok voltak a jelentésnek főbb részletei. 

A tárgyalási idő rövid volt, az ónekeskönyv ügyé-
vel végezni kellett, ós így ennek a fontos; évtizedekre 



szóló reformnak tárgyalása elsietve, bizonyos kapkodás-
sal történt. 

-Legelőször Czinke István szólalt fel két indítvány-
nyal. Az egyikben javasolta Ágoston Sándor eszéki lel-
késznek az alsóbaranya—báos—szlavóniai egyházme-
gyei értekezleten tartott előadása nyomán, hogy az éne-
keskönyvnek rézkódtatás nélküli megújítása érdekében 
vétessenek fel toldaléleiként az újabb, kedveltebb énekek 
és ezek kerüljenek azután az elavultak helyére; kérte to-
vábbá a 84-dik zsoltár régi szövegének helyére a Bak-
say-féle szép fordításnak — amely az I. Próbaénekes-
könyvben meg volt — a fölvételét. Jellemző, hogy ez 
utóbbi nagyon szerény indítványt is leszavazták és így 
a mi zsoltáros nagy püspökünknek ez a remeke, amely 
a régi szövegnél hasonlíthatlanul szebb és hűbb fordítás, 
kimaradt. 

A zsoltárokra nézve egyébként is B. Pap István 
kérte, hogy ezeket a bizottság újból rostálja meg és ha 
már a 150-s számhoz való merev, érthetetlen és példátlan 
ragaszkodás miatt nagyobb változtatás nem eszközölhető, 
legalább azokat- a részleteket hagyják el, amelyekben a 
zsidóskodó, evangéliummal ellentétes szeltem a maga tel-
jes merevségében nyilvánul 'meg. (Ilyen p. o. a 137. 
zsoltár utolsó verse, amelyet keresztyén ember nem vehet 
ajkaira és amely a régi zsoltárokban is csillag nélküli.) 

Általában a II. Próbaénekeskönyvben sok olyan 
zsoltárvers maradt benn, amely a régiben csillag nél-
küli és így nem énekelhetőnek van jelezve. De a nagy 
sietség miatt ezt a szerény indítványt is leszavazták, 
sőt az indítványozót egyik esti lapban (,,8 órai") e ja-
vaslata miatt, a mi mostani szakértő „Sajtóirodánk" jó-
voltából antiszemitizmussal vádolták. 

A dicséreteknél B. Pap István azt indítványozta, 
hogy vétessék fel főleg az ifjúsági és gyermekistentisz-
teletekre való tekintettel a Hozsánna q. énekeskönyvből 
néhány közismert és vallásos estélyek ós összejövetelek • 
alkalmával hatsználatos ének. A zsinat 13 ilyen éneket 
vett fel, beiktatott még egy kimaradt erdélyi éneket és a 
Baltazár Királyhimnuszát és így ezekkel együtt 291 di-
cséret lesz az ú j énekeskönyvben. Nem fogadta el a zsi-
nat ugyanezen indítványozónak javaslatát az énekeknek 
egyházi év szerinti és a szertartásos énekek logikusabb 
elrendezését illetőleg. 

t 
Készen van tehát az új egységes énekeskönyv, 

amely három részből, zsoltárokból, dicséretekből és te-
metési énekekből fog állani. A debreceni kerületi nyom-
dában nyomják; a kiadásra, a jövedelem elosztására vo-
natkozó szükséges intézkedéseket a konvent eszközli. 

Az ülésszak 3-ik és utolsó napján a katonai lelkész-
ségre vonatkozó törvényjavaslat került tárgyalásra. A 
zsinat kevés és lényegtelen változtatással fogadta el a 
tervezetet, amely szerint a katonai lelkészség főhatósága 
a konvent, amely ezt a jogát az általa a püspökök közül 
választott felügyelő püspök ós nem mint Ferenczy Gyula 
dr. nagy hévvel indítványozza, a katonailag beállított 
tábori ref. főpap által gyakorolja. A felügyelő püspök-

nek természetesen csak a lelkiekre nézve, lesz felügyeleti 
joga, a lelkészek a katonai szolgálati és közigazgatási 
tekintetben az illetékes parancsnokságok joghatósága 
alatt állanak, Majd elválik, nem teljesül-é be Ferenczy 
Gyulának az a jóslata, hogy a katonai hatóságok a kon : 

vent által beállított püspököt a jövőben is csak előkelő 
idegennek, vendégnek tekintik. 

A katonai lelkészség egyházi közigazgatási szem-
pontból 3 kerületre oszlik, mindegyiknek élén a fel-
ügyelő püspök állal kinevezett felügyelő tábori létkész 
áll, aki a lelkiekben közvetlenül ügyel fel a körletéhez 
tartozó tábori lelkészekre. Fontos részlete a törvénynek, 
hogy a katonai lelkészeket; a katonai hatóságok a. fel-
ügyelő püspök meghallgatásával nevezik ki és a fakul-
tációt is tőle nyerik. A katonai nevelő intezetekben folyó 
vallástanítás feletti felügyelet is a püspök — inspektor 
tiszte leend. 

Még két fontos indítvány került tárgyalás alá. Az 
egyik Huszár Aladár belsősomogyi gondnoké volt, a 
díjlevélügy rendezésére vonatkozólag. A zsinat a lelké-
szek érdekeit védő lelkes beszéddel megindokolt javas-
latot az adóügyi bizottsághoz tette át. 

Gróf Degenfeld József ós dr. Fernczy Gyula indít-
ványára osztatlan készséggel kimondta a zsinat, hogy 
úgy a nyugdíjas lelkészeket, mint a lelkészi özvegyeket 
és a teljes papi árvákat a lőhető egyszersmindenkori se-
gélyben részesíti. Az illető bizottság előterjesztése alap-
ján áz utalványozást a konventi elnökség eszközli. 

Borongó érzézések között zárult a dr. Baltazár 
Dezső püspök imájával a mult nagy emlékesztendőben 
megnyílt zsinat második ülésszaka. Mindnyájunk lelké-
ben feltolult a nagy bizonytalanság: a haza és az ezzel 
oly szorosan egybeforrott egyházunk sorsa, egysége ós 
épsége feletti aggodalom érzése és egyszersmind az a, re-
ménység, hogy továbbra is velünk lesz Az, aki ezeréven 
át hűséges oltalmunk és A 7 ezérünk volt. p. 

Félmillió koronás hagyomány a nagykőrösi 
református egyházra. 

Mint ezt annak idején e lapok hasábjain is közöl-
tem. az 1914. év augusztus 3-án elhunyt özv. Czirják 
Jánosné Papp Mária, dr. Dóezi Imre tiszántúli egyház-
kerületi középiskolai felügyelő sógornője, tekintélyes va-
gyoni általános örökösöivé a nagykörösi ref. egyházat 
tette, gondnokság alatt levő egyetlen fiát, Czirják Györ-
gyöt pedig a köteles részre szorította. 

Czirják György, illetőleg ennek árvaszékileg kiren-
delt gondnoka nem nyugodott bele anyja végrendeleté-
nek ilyetén megszorító intézkedésébe, hanem a kecske-
méti kir. törvényszéknél hagyaték s örökségi jog meg-
állapítása iránt pert indított. 

Minthogy a háborús viszonyok hihetetlenül felszök-
kentették az ingatlanok értékét s minthogy a felperes 
bizonyára úgy gondolkodhatott, hogy a legösztövérebb 
pörnél is előnyösebb lehet <egy, sovány egyezség: ajánla-



tat tett a végrendeleti örökös alperes egyháznak a békés 
egyezségre. -

Hosszas tárgyalás, beható tanácskozás után létrejött 
s jogerőre is emelkedett az egyezség, amelyről az ismert 
közszólással el lehet mondani, hogy azzal „a kecske is 
jól lakott, a káposzta is megmaradt". 

A felperes, Czirják G-yörgy, a köteles részen kívül 
a ref. egyházzal szemben minnen igényéről ós követelési 
jogáról lemond, mindkét' fél érvényesnek ismerte el a 
végrendeletet, amelyen kölcsönösen némi módosításokat 
tettek. 

Az egyezségi okirat a hagyaték állagát és értékét 
a következőleg állapította meg: 

1. az öesöd—bábockai 369 hold ingatlan. 400.000 
K ; 2. az V. kerület 288. sz. családi ház 25.000 K; 3. 
a pálfái—bánomi 10 hold szöllő 10.000 K; 4. a Nyila?-
dülőbeli 41 hold föld 24.000 K; 5. a jogosultsági erdőből 
40 quota illetőség 2000 K, összesen 461 K. 

Ezt a 461.000 koronát tevő összeget az egyezkedők 
az örökség megnyiltakori, vagyis 1914, augusztus hó 
3-án volt forgalmi értéknek fogadták el, illetőleg az 
egész hagyatéki vagyont kerek számban 500.000 koro-
nában állapították meg. 

Ebből levonták az összes hagyatéki terheket, adós-
ságokat, s ami ezután az 500.000 korona hagyatéki ér-
tékből fennmaradt, azt jelölték meg a hagyaték tiszta 
értékének, melynek felét kapja készpénzben a végren-
delkező fia köteles rész címén. 

Az egyezség szerint az egyház arra kötelezte ma-
gát, hogy a hagyatéki ingatlanokat eladja s ha ezek 
eladásából 500.000 koronánál több folyik be, a többlet 
25 százaléka Czirják G-yörgy öt illeti, aki ezzel teljes ós 
végleges kielégítést nyer mindazon igényeire nézve, me-
lyeket ő a hagyománnyal, illetőleg az egyházzal szemben 
eddig támasztott vagy a jövőben támaszthatna. 

A hagyatéki ingatlanok eladása megtörtént. Az ár-
verés eredményét az egyházközségi közgyűlés jóvá-
hagyta. Az öesöd—bábockai birtok 8330.100 K, a nyilasi 
ingatlan 93.500 K, a pálfái—bánomi szöllő 50.000 K-ért 
kelt el, a családi ház — a hagyományozó fiáé lett 40.000 
K-ért, a 41 hold erdőjogosultsági illetőséget az egyház 
tartotta meg 16.000 koronáért. 

A hagyatéki terhek és adósságok levonása után 
Czirják György illetőségét 281.000 koronában állapítot-
ták meg, az egyházat pedig 561.330 korona hagyomány ' 
illeti. 

A végrendeletnek az a korlátozó része, hogy az egy-
ház az őt illető hagyaték kétharmad részét ú j templom 
építésére, egyharmadát pedig gazdasági leányiskola fel-
állítására fordítsa, az egyezségi okirat értelmében mó-
dosulást szenvedett s ennek következtében az egyház 
teljesen szabad kezet nyert arra, hogy a nekie jutott ha-
gyatéki vagyon fölött korlátozás nélkül szabadon ren-
delkezhessék — önként érthetőleg azt csakis egyházi, 
iskolai, jótékonysági s köziművelődési célokra fordít-

hatja s minden esetre kegyeletes tiszteletben tartandja a 
nemes szívű hagyományozó szándékait. 

Mult hó 20-án halt meg a végrendelkező özv. Czir-
ják Jánosnó fia, Czirják György s ezzel a hagyatéki 
ügy, amely a jogerős egyezségi okirat értelmében az egy-
házzal szemben különben is békés megoldást, — most 
pedig már végleges elintézést is nyert s így a nagykőrösi 
ref. egyház a néhai özvegy Czirják Jánosné Papp Mária 
hagyományából félmilliót meghaladó, vagyis 561.300 
korona hagyatékhoz jutott. 

Ezzel a „momentum aere perennius"-szal özvegy 
Czirják Jánosné méltó helyet biztosított magának a nagy-
körösi ref. egyház örökkön élő tisztelő kegyeletében s 
neve bizonyára soha el nem homályosulható ragyogó be-
tűkkel lesz beírva az egyház aranykönyvébe a milliós 
alapítványaikért áldott emlékű Kalocsa Baláss, V. Fa-
ragó Ambrus — és a mult évben az egyház ós a tanító-
képző javára szintén fejedelmi bőkezűséggel, áldozat-
készséggel hagyományozó Cs. Kiss József neve mellé. 

Nagykörösön, 1918. szept. 22-én. 

Dr. Joó Imre, ny. főgimn. tanár. 

IRODALOM. 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ür! 
Evangélikus Őrállónkban még a nyár folyamán je-

lent volt meg egy cikkecske (246. lapon), amelyben „A 
mi vallásunk" c. a. egyfelől a kolozsvári theologiai taná-
roktól szerzett népszerű vallástudományi kalauzról, más-
felől — egy füst alatt — Sebestyén Jenőnek a Prot. 
Szemlében olvasható praedestinatio-tanulmányáról és az 
abban megnyilvánuló „erőltetett Kuyper-féle Kálvin-
kultuszról" mondta el a maga, legkevésbbé sem hízelgő 
véleményét egy (e) jegyű író. 

Velem együtt valószínűleg többeket is érdekelt 
volna, fognak-e és ha igen, mit? — válaszolni ez ügyben 
a ref. résztől legközelebbről illetékesek. E válaszokat 
azonban mai napig hiába várom. Miért maradtak el: az 
az illetők dolga. Nekem azonban az volt eleitől fogva 
a meggyőződésem, hogy ahhoz a cikkhez lutheránus rész-
ről és lutheránus szempontból is hozzáfér egy-két őszinte 
szo. És úgy érzem, hogy erre most, miután a ref. felszó-
lalások, úgy látszik, végkép elmaradtak, kétszeres szük-
ség van. 

Én ,,A mi valfásunk" c. kötetet, fájdalom, még nem 
láttam. De nem is nyilatkoztam róla. Az illető cikk írója 
akkor, mikor azokat a sorait írta, szintén nem látta még 
a könyvet — csak a Prot. Szemlében róla előzetesen meg-
jelent irodalmi értesítést olvasta (mely tényleg „kissé 
reklámszerűen" volt megírva, de mivelhogy lényege sze-
rint nem is akart semmi egyéb lenni, mint tiszteességes 
reklám, én ezen, megvallom, nem tudtam megütődni) — 
de azért volt bátorsága döntő ítéletet mondani róla, a 
könyv „szűkebb felekezeti célzata" alapján a priori két-
ségbevonva annak (a sohasem látott műnek) tudományos 
karakterét. Örállónk pedig kiadta ezt a cikket aug. 10-én 
— tehát akkor, amikor (mint más egyházi lapok iro-
dalmi híradásaiból megállapítottam) már legalább más-
fél hónapja szét volt küldve az egyes lapoknak és for-
galomba bocsátva maga a könyv is! 



Elég* nem szép és kétségtelenül „szűkebb felekezeti 
célzat" jele, ka a kiadó ref. intézet az Evangélikus Őr-
álló szerkesztőségét egy tiszteletpéldánnyal meg nem be-
csülte. De azért nem hiszem, hogy ez az eljárás kellőleg 
indokolhatná az Őrálló (e) jegyű cikkírójának és az e 
cikket minden megjegyzés nélkül közreadó szerkesztőnek 
a könyvvel szemben tanúsított erősen illoyális magatar-
tását. 

E magatartás, meggyőződésem szerint, nem- szolgál 
igazi, komoly, becsületes lutheránus érdekeket. 

Még kevésbbé szolgálja azután azokat a cikk bol-
dogabbik vége. Ezt már nemcsak fejcsóválással, de egye-
nesen orcám pirulásával — és pedig az én hőn szeretett 
Lutherániám becsülete miatti pirulásával — olvasám. 
Mert legyen az a cikkíró bármily kevéssé szaktkeologus 
(aminthogy, sajnos, magam sem vagyok az) és legyen 
a saját egyháza hitvallásának bármily törhetetlen híve 
(aminthogy magam is az vagyok) — olyan hallatlan tá-
jékozatlanságra valló nyilatkozatokkal nem a kálvinista 
álláspontot erőtleníti meg, hanem csak a maga reputá-
cióját (ha ugyan van neki) és az egyhazáét — ami, hála 
Istennek, van, tudományos theologiai téren is van, tehát 
semmiféle (e) uraknak nem szabad azt könnyelműen ely 
játszani. 

Avagy ne álljon a theologiai tanulmányait becsü-
lettel elvégzett lutheránus papi ember hajaszála is égnek, 
amikor aféléket olvas komolyan számbavétetni akaró, 
papok, tanárok, doktorok szerkesztette lutheránus egy-
házi lapban: 

hogy Kálvin predestinációja (még csak nem is pre-
destináció-tana!) az ő „magán theologiai nézeteként" 
maradt fel; 

v hogy a dyotheletismus az őskeresztyén egyházi 
christologia tanítása és 

hogy az Isten akaratának kettős — titkos és kijelen-
tett- formában való — jelentkezése erre a dyotheléfcis-
musra meg a scholastikusok dupla igazságára emlékez-
tet!! 

Nagyon megtisztelné e szemenszedett furcsaságokat 
(önmagát pedig egy cseppet sem) az, aki részletes cáfo-
latukra vállalkoznék. Én sem teszem. De azt mégsem 
hallgathatom el, hogy mint lutheránust mennyire fel-
háborít, hogy (e) úrnak, — aki pedig a lutheránus theo-
logiai és hitvallási öntudat magas lováról látszik disku-
rálni — úgy látszik, sejtelme sincs róla, hogy az Isten 
kettős akaratérvényesüléséről szóló tanítás, melyet ő 
Kálvin „magán theologiai nézetéből" származtat le Se-
bestyénnél és amelynek ő középkori és „öskeresztyén" 
paralleleket keres (amiket egyébiránt találhatott volna 
is, de persze nem ott, ahol ő véli) — Luther leghatalma-
sabb theologiai iratának, a „De servo arbitrio'-nak szol-
gál egyik gondolati alapkövéül!! 

Öreg, bölcs „Formula Concordiae'-nket már csak 
nem gyanúsíthatni kálvinizmussal. De a nagytudományú 
(e), úgy látszik, sohasem olvasta el a Eormula Concor-. 
diae Pars I. Cap. XI. Articulus X.-át, amely (az 1598-iki 
szép magyar fordítás szerint) azt mondja, hogy: 

„akkik azért Istennek kijelentett akarattyárúl tuda-
koznak és oly rendet követnek, akkit szent Pál is az 
Rómabeliekhöz írt levelében követött (ki az embert bű-
neinek ismeretire, az Krisztusban Taló hütre és az Isten 
parancsilatihoz való engedelmességre vezérli előbb, hogy 
sem mint az örök elválasztásnak titkára) azoknak az 
Isten elválasztásárul való tudomány üdvösséget és nagy 
vigasztalást szőröz." 

Igen tisztelt Szerkesztő úr, az igazat őszintén meg-
hallva, én sem helyeslem azt, hogy a Protestáns Szemle 

mostanában arányrtaianul sokat foglalkozik Kálvinnal 
és a kálvinizmussal és hogy még a reformáció-jubileum 
alkalmából sem talált benne helyet a mi nagy Luthe-
rünk személyének és művének igazán hozzáméltóan 
nagyszabású, az általánosságban túlmenő méltatása. — 
Egy közös protestáns organumnak, szerény nézetem sze-
rint, nem lehet az ,a feladata, hogy a reformáció ama 
nagy vezéralakját emennek — a mégis csak időrendben 
is, prófétai nagyságban is, hősi úttörésben is elsőbbnek 
— a rovására emelgesse ki folytonosan. 

De lutheránus létemre is tudok annyira tárgyilagos 
lenni, hogy ennek a bajnak az okát ne annyira a Pro t 
Szemle jelenlegi ref.szerkesztőben és munkatársainak 
túlnyomó ref. többségében keressem, hanem mi ma-
gunkban. 

Én azt hiszem, ama bizonyos „erőltetett Kuyper-
féle Kálvin-kultusz" siránkozó, nagyképű és impotens 
fölpanaszolgatása helyett egyházunkhoz és íróinkhoz 
sokkal méltób feladat volna éppen a Protestáns Szemle 
hasábjain egy komoly irodalmi és tudományos értékű 
Luther-kultuSzt is teremteni. 

Ne az fájjon nekünk, hogy a kálvinisták dolgoznak, 
hanem az, hogy mi magunk (legalább ebben az irányban) 
határozottan nem dolgozunk úgy, ahogy kellene — ha-
nem sokszor beérjük afféle tudatlan és ízléstelen piszko-
lódásokkal, aminő az (e) úré. 

Bocsánatát kérem, igen tisztelt Szerkesztő Ür; ha 
szókimondásaim némely része talán Önt, vagy becses 
lapjának némely olvasóit is kellemetlenül érintené. A 
„Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot'" nemcsak a régi 
szép tradiciók alapján bátorkodtam e lutheránus őszinte-
séggel (mert az is van!) megint soraimmal fölkeresni, 
hanem azért is, mert tudom, hogy e lap hasábjain — 
azóta is, mióta a Kálvin-SzÖvet§ég közlönye lett — még 
senkinek sem verték be a fejét, ha igazat szólt. 

Kiváló tisztelettel vagyok 
Luthernek egy igaz híve. 

Az Igehirdető ^októberi számának tartalma: Szűcs 
József: Az éhség. -— Erdélyi Imre: Mulandó és mara-
dandó. — Révész János: Vérsajtó. — Dr. Tóth Lajos: 
Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. — Bucsai László: 
Készülj Istened elé!' — Duszik Lajos: A nagy vacsora. 
— Vincze Elek: Majdnem. — Sebestyén Endre: Munka-
napok. — Előfizetési díj egész évre 24 K. 

Margitai: A horvát- és szlavonországi magyarok 
sorsa, nemzeti védelme és a magyar-horvát téstvérség. 
393 lap. Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés. 
Ára 15 K. 

Érdekes könyv került ki mostanában a sajtó alól, 
amely mindnyájunk figyelmére méltó. Nem lehet jó ma-
gyar az, akit ne érdekelne idegenbe szakadt testvéreink 
sorsa. Sajnos, nem vagyunk 100 milliós nép, amely meg-
engedhetné magának a luxust, hogy egynegyed millió, 
idegenben élő testvérről könnyű szívvel lemondjon; mos-
tani nagy vérveszteségünk pedig egyenesen utal ben-
nünket arra, hogy féltő szeretettel tekintsünk a ma-
gyarra, bárhova vetette is a sors. A horvát-szlavonor-
szági magyarok sorsával azonkívül nagy, országos jö-
vőnkbe vágó kérdések függenek össze, amelyeknek hova-
tovább mindinkább foglalkoztatni kell a magyar közvé-
leményt és az intéző köröket. 

Ebből a könyvből sok érdekes dolgot tudunk meg, 
amiket eddig vagy egyáltalán nem, vagy csak homályo-
san ismertünk. Megtudjuk, hogy az önálló Horvátország, 
amelyre a horvátok oly büszkén hivatkoznak, s amely-
nek jogait követelik, a mai Horvátországból elenyészően 



csekély részt foglalt magában. A apaá Szlavónia megyéi: 
Szeréin. Verőce, Pozsga, egészen 1848-ig magyarországi 
megy ók voltak, a magy ar országgyűlésre küldtek követe-
ket s Szlavóniának is csak 1746ban nevezték. A mai 
Horvátország egyik része: Zágráb, Yarazsd, Körös me-
gye, amely 1746-ig Szlavóniának neveztetett, a honfog-
laláskor á német birodalomhoz tartozott. Szent László 
Í082 —83. év itelén, foglalta el a németektől (tehát néni. 
a horvátoktól!) s alakította át magyar vármegyékké, 
amelyek azonban később mindig nagyobb önállóságot, 
nyertek. A régi, tulajdonképpeni Horvátország az Unna-
• folyón túl fekvő Modrus- és Lika-Krbava megyéket, 
azonkívül Dalmácia északnyugati részét foglalta magá-
ban. Énnek a Horvátországnak trónja női ágon szállott a 
magyar királyi családra. Ha tehát a horvátok teljes ön-
állóságot kövelelnek, legfeljebb ehhez a részhez lehet 
némi történelmi joguk. ' 

Megtudjuk e könyvből, hogy a mostani Szlavóniá-
nak lakossága a török elleni küzdelmek idejéig csaknem 
teljesen magyar s a régi Szlavónia is egészben magyar 
nemesek kezén volt, túlnyomórészt szlavón (s nem hor-
vát) lakossággal. A horvátok a XVI. század, elején dél-
ről menekültek a török elöl ide s magukkal liozták és ki-
terjesztették az ő országuk nevét ezekre a szlavón me-
gyékre is, Szerém, Verőce és Pozsega megyék területére 
pedig a küzdelmekben megritkult Magyarország helyére 
szerbek szivárogtak, ugyancsak dél felől. Ám egész a 
XIX. század elejéig vitézül együtt küzdött e részeknek 
horvát, szerb lakossága a magyarokkal, jóban-rosszban 
testvéreknek, érezték magükat, a magyar-horvát hazafi-
iság egy volt. (Lásd Zrinviéket!). Egyes álmodozók ugyan 
már a XVIII . században kezdték vetegetni a nagyhorvát 
eszmék magvát, ez azonban termékeny talajra nagyon 
odáig nem talált, mindaddig, míg Bécs a mindinkább 
növekvő magyar nemzeti érzéssel szemben jónak nem 
látta ütőkártyának kihasználni. A 48—49-iki idők szo-
morú tapasztalatai -— az osztrákok a horvátokat is be-
csapták — a horvát nép többségét újra magyar-horváttá 
tették, míg ezt a magyar-barát többséget az áldatlan 
magyar politikaiviszonyok (az első magyar koalíció) a 
hatalomból kiforgatni s a magyar-ellenes horvát-szerb 
koalíciót a nyakunkba hozni nem segítették. Azóta való-
sággal hivatalból terjesztik a magyar-ellenes érzéseket 
és gondolatokat. 

Megtudjuk e könyvből, hogy a mostani, szlavón me-
gyék egykori magyar lakosságából csupán néhány ma-
gyar sziget maradt, — Kórógy, Szentlászló, Haraszti, 

' Rétfalu — amelyeket az idegen népekbe való beolvadás-
tól egyedül magyar vallásuk, a református vallás men-
tett meg. A magyar származású szlavóniai nagybirto-
kosok régtől fogva magyar cselédséget tartottak, mert a 
magyar cseléd megbízható, munkabíró és értelmes. Az 
„új honfoglalás", a magyaroknak tömeges letelepedése 
főleg a múlt század hatvanas és hetvenes éveiben tör-
tént. A dolgozni nem szerető és eladósodott szerb, hor-
vát gazda dobra ütött földjét szívesen vette meg olcsó 
pénzért a túlnyomórészt Dunántúlról bevándorolt, szor-
galmas magyar urasági cseléd, napszámos vagy kis-
gazda, aki az elhanygolt földeket alapos művelés alá 
fogta s lassanként jobb módhoz jutott. Egyébként azon-
ban nagyon szomorú helyzetben voltak ezek a bevándo-
rolt magyarok. Minden tekintetben el voltak nyomva, a 
politikai jogoktól teljesen kizrva. A hatóságoknak, de 
még inkább a horvát kath. papságnak nyíltan bevallott 
törekvése volt, hogy elhorvátosítsák őket, amit — saj-
nos — sok helyen el is értek, ahol már esak a magyar 
nevek emlékeztetnek a magyar származásra. 

Épp a tizenkettedik órában kezdődött meg a horvát-
szlavónországi magyarok nemzeti védelme, amelyek 
egyik fővezére az 1904-ben megalakult Julián-egyesület. 
Könyvünk szerzője ennek az egyesületnek volt tanfel-
ügyelője. Könyvében végigvezet bennünket azon a nem-
zetmentő munkán, amelyet az egyesület a horvát-szla-
vónországi magyarságnak magyar iskolákkal való ellá-
tása terén végzett, miközben • megismertet bennünket az 
ottani magyarság gazdasági, vallási, kultúrális életével. 
A. munka kissé szétfolyó, terjengős, inkább naplószerű, 
de mindvégig érdekes, eleven s leköti az olvasót. Láthat-
juk belőle, micsoda rengeteg akadálya volt e nemzet-
mentő munkának s micsoda hihetetlen küzdelmekkel, 
nem egyszer életveszedeleimmel jár a szlavóniai magyar-
ság apostolainak működése, jóllehet az minden agresszi-
vitástól ment, csupán az ottani magyarság megmenté-
sére irányul. 

Nékünk, reformátusoknak azonban, mindazon elis-
merés mellett, amellyel a Julián-egyesületnek honmentő 
tevékenységéért adózunk, erős és alapos kifogásunk is 
van ellene, ha nem is kifejezetten, de nyilvánvalóan róm. 
kath. jellege miatt, Iskolái katholikus felekezeti iskolák, 
amire ugyan egy ostoba horvát törvény kötelezi őket, 
de éppen azért nem kellene a felekezeti jelleget annyira 
kidomborítani. Az egyesület és alkalmazottai valósággal 
udvarolnak a horvát kath. papságnak, amlyet pedig cél-
jaikra soha megnyerni nem fognak, mert épp a kath. 
papság gyűlöli legvadabbul a magyart, amire sok-sok 
példa van Margitai könyvében is. Egyik plébános pl. 
politikai népgyűlésen egyenesen patkánymérget ajánl a 
magyarok elleni küzdelemre. A másik így ír egy horvát 
lapban: „Istenem, adj nekem egy olyan ágyút, amely-
lyel a Dráva partjáról valamennyi magyar fejet ha-
lomra lehessem, hogy mint a tökök, guruljanak szerte-
széjjel." A hirhedt Strossmayer püspök a jankovce-i ma-
gyar küldöttségnek, amely némi jogokat kért a magyar 
nyelv számára a csaknem tisztára magyar plébániában 
s a rideg eultásításra azzal fenyegetőzött, hogy refor-
mátusokká lesznek, ezt felelte: „Bánom is én, ha áttér-
tek! Bár csak minden magyar reformátussá lenne, leg-
alább valamennyi a pokol fenekére jutna." 

Nekünk is az lenne az óhajunk, hogy minden hor-
vátországi magyar református lenne, mert akkor a ma-
gyarság számára soha el nem veszne. Maga Margitai ál-
lapítja meg: „A horvát- és szlavónországi ref. magya-
rok nemzeti érzésén az idegen befolyás egyáltalán nem 
volt képes rést ütni. A ref. magyarság mindenütt, mint 
a sok évezred viszontagságaitól megedzett és összejege-
cesedett gránitszikla., rendületlenül áll a maga hazafias 
érzésében és gondolkozásában." Annál különösebb és 
szomorúbb, hogy a Julián-egyesület mégis kerékkötője 
volt annak, hogy a horvát papságtól gyűlölt, valósággal 
kiátkozott kath. magyarság tömegesen lépjen át a ref. 
vallásba. Ahol ilyen mozgalom indult meg, pedig egy 
időben csaknem általánossá vált Julián-egyesület 
azonnal közbelpett, mint pl. Pisanicán, Nikincin, Jan-
kövcén, Marincin, stb. Ezért joggal neheztelünk mi reá, 
nem csupán református, hanem tiszta magyar álláspont-
ból kifolyólag is. Mert a Julián-egyesület egy időre meg-
mentette ugyan a maga iskoláival a kath. magyarság 
nagy részét, de csupán stagnáló helyzetet teremtett, 
amennyiben a viszonyok változásával, iskolái elveszté-
vel ezek a kath. magyarok mégis csak elhorvátosodnak. 
Egyedül a ref. vallás konzerválhatta volna minden idők-
re a horvát-szlavónországi testvérek magyarságát! I t t 
a Julián-egyesület nagy hibája, hogy a kath. felekezeti 



szempontot elébe helyezte a nemzeti szempontnak, jól-
lehet ehhez, felekezetktilönbség nélküli támogatást él-
vezve, joga sem volt. 
Egy tévedését kell Mairgitainak helyreigazítani: Azt 
állítja a tordincei horvát ref. egyházról, hogy az vala-
mikor magyar volt, de az idők folyamán elszlávosodott, 
úgy, „mint sorsosa, az egyedüli tót ref. eklézsia, az Ung 
megyében fekvő kereknyei, mely helység magyar népét 
az őt körülvevő tót nyelvtenger eltótosította s lassankint 
a templom nyelvét is." Ezzel szemben a valóság az, hogy 
Tordinee sohase volt magyar; több horvátajkú ref. gyü-
lekezet is volt régen, de azokat, ennek az egynek kivé-
telével, sikerült rekatholizálni. Ref. tót eklézsia pedig 
ma is van több Ungban, Zemplénben (az említett ke-
reknyei csak fiók egy ház), amelyeknek tagjai azonban 
nem eltótosodott magyarok, hanem a ref. -vallás hatása 
alatt mindinkább magyarosodó tótok. 

A magyar-horvát testvériség nagyon a szívén fek-
szik Margitaina-k. Nekünk is. ő reméli, hogy „lesz még 
olyan idő, mikor a magyar nem lesz gyűlölt a horvát 
testvér előtt, mikor a régi emlékek felújulnak a szívek-
ben, mikor a horvát iskolákban nemcsak a horvát, ha-
nem a magyar hazaszeretetre is egyaránt fogják nevelni 
az ifjúságot." A „Befejező szó"-ban, melyet a háború 
elején írt, be is teljesülve látja' reményét. Sajnos, azóta 
a cseh-móreg mindinkább érezteti megrontó hatását hor-
vát testvéreink között is, akik most már teljesen a dél-
szláv eszmék karjaiba vetették magukat. A horvát kér-
dés megoldása kémén;/ dió lesz nékünk, magyaroknak. 

Margitai könyvét melegen,, ajánlom kartársaim s vi-
lági vezető - embereink figyelmébe. E. Szabó Dezső. 

EGYHÁZ. 

Mély megilletődéssel vettük* a szomorú. hírt, hogy 
dr. Tüdős István miskolci lelkész, a tiszáninneni ref. 
/egyházkerületnek püspöke, a sárospataki főiskola fő-
gondnoka, a főrendiház tagja, életének 52-ik évében vá-
ratlanul elhunyt. Épen ezelőtt egy héttel fejeztük ki 
előtte ott a zsinati terem előcsarnokában mély részvé-
tünket a súlyos veszteség felett, amely őt kedves, jó 
leányának, Ilonkának, az Erzsébet-iskola növendékének 
hirtelen halálával érte. Nagy gyásza és gyengélkedése 
dacára is résztvett, mint a zsinat lelkészi alelnöke, a II. 
ülésszak első ülésén; ott ült mélyen lesújtva a püspöki 
padsor elején; azután elment temetni . . . A nemrég még 
oly erőteljes férfiút egy idő óta emésztő kór gyötörte, 
amely most a nagy csapás szülte izgalommal karöltve 
elragadta őt kettős, nagy gyászba öltözött szerettei és 
egyháza köréből, amelynek, mint a sárospataki theol. 
akadémia 10 éven át volt tanára, mint lelkész, esperes, 
püspök mindvégig, kicsinyen és nagyon, hűséges szol-
gája volt. Haláláról neje Tóth Ilona, gyermekei László, 
István, Sárika és a rokonság nevében, a tiszáninneni egy-
házkerület, a miskolci egyház és a sárospataki főiskola 
adtak gyászjelentéseket. Mély részvéttel osztozunk a bá-
natos lelkek gyászában! 

Az elhunyt lelkészek nevének megörökítése végett 
az alsóborsodi egyházmegyei lelkészi értekezlet kimon-
dotta, hogy a kebelbeli egyházakban a lelkipásztor el-
hunyta esetén az egyházmegyebeli lelkészek adakozásá-
ból az illető egyháznál az elköltözött kartárs nevére ala-
pítványt tesznek, úgy, hogy minden egyes lelkipásztor 
tehetsége szerint, de legalább 5 koronával köteles az ösz-
szeghez hozzájárulni. 

Az alsózempléni ref. egyházmegye legutóbbi köz-
gyűlésén azt határozta, hogy a Református Katonák 
Lapjára a templomokban perselypénzgyűjtés legyen. 

A bihari egyházmegye a házassági eskü ellen. A 
bihari ref. egyházmegye szept. 20-án tartotta közgyűlé-
sét. A közgyűlésen tárgyalták Tarnóczi Lajos bihari lel-
késznek azt az indítványát, amelyet a lelkészegyesület 
útján terjesztett be, hogy a. házasságkötésnél mellőzzék 
az esküt és csupán fogadalmat vegyenek a felektől. At 
indítvány kifejti, hogy az esketés csupán a magyar re-
formátusoknál dívik, külföldi egyházak nem ismerik és 
a törvény is csak a frigy egyházi áldását írja elő. Az 
indítványt Kurovszky királyi főügyész ék mások pártoló 
felszólalása, után elfogadták és az egyházkerület óíé ter-
jesztik. 

Lelkészválasztás. A tornyosnémeti ref. gyülekezet 
ifj. Kiss Lajo3 tábori lelkészt, a tokaji ev. egyház Sze-
lényi Endre püspöki missziói lelkészt választotta lelké-
széül, ... 

A dunántúli ref. egyházkerület közgyűlése a püs-
pök részére 4800 K, a püspöki titkár részére pedig 1200 
K háborús drágasági segélyt állapított meg. A budapesti 
napidíjakat 40 K-ra emelte. . • - •:• : : 

A felsőzempléni ref. egyházmegye új lelkészi al-
jegyzője, Enyedy Andor sátoraljaújhelyi lelkész, leg-
utóbbi közgyűlésen foglalta ejt állását. 

Jubileum. A felsőbórsödi ref. egyház-megye espe-
rese Vadászy Pál most töltötte be szolgálatának 25-ik 
évét. Az egyházmegyei közgyűlésen melég ünneplésben 
volt része.'— A bcskoi (Szerém m.) ref. gyülekezet léi-
késze Schneider Pál f. hó 20-án tölti be lelkiségéivel* 
40-ik esztendejét. Melegen gratulálunk! 

ISKOLA. 

Október 6. Ref. théol. akadémiánk ifjúsága W ha-
gyományhoz híven ez évben is megemlékezett & n'oi&z'et 
mártírjairól. Egyszerű, de annál lélekemelőbb köretek 
között, méltóan a mai válságos időkhöz, adott kifejezést 
kegyeletes érzésének. A Kerépesi-úti temetőben gróf 
Batthyány Lajos sírját kereste fel, hol a Himnusz el-
éneklése után Bákó László theol. szenior imádkozott, 
majd Hamar István theol: tanár mondott mély. igaz ma-
gyar érzésektől áthatott & a jeleii' pillanatait is átérző és 
megértő beszédet. A megható emlékezést a Szózat eh-ivek -
lése zárta. be. 

í>r. Patay Pál f. hó 5-é'n tartotta az egyik legtágá-' 
sabb előadó teremben theol. magántanári fakultásához 
megkívánt előadást Pázmány és .a magyar kálvinizmus 
cínien. Az előadáson részt vevő püspök m eleg el ismerését 
fejezte ki a fentartó testület nevében a mindvégig érde-
kes és nagy készültségre valló előadásért. 

A pápai ref. főiskolában a mult hó folyamán 3 uj 
tanár tartotta székfoglalóját: dr. Vass Vince theól. tanár 
A keresztyén világnézletről, dr. Trócsánifi Dezső Tompa 
Mihály világszemléletéről és Sziits Dezső .a Carölina 
resolutio-ról értekezett. — A könviktusi díj évi 1100 ív ; 
a nőne velő intézetben 2400, 2200 és 2000. Az 'idők jehV 
hogy a főgimn. nőtlen helyettes tanárok is a konviktust 
ban étkeznek. 

A kolozsvári theol. fakultáson szept. 15-én volt az 
éy megnyitó ünnepély, amelyén dr. Mgkkai Sándor, á 
rendszeres theologia. tanszékére Választott új .tanár, mon-
dott* Székfoglaló 'beszédet' „ A rai fákultfsünk^'címen. 



jelentkezett theologusok száma.: 42, akik közül katona 
14; nőhallgató 2 van. Az internátusban 40 főiskolai hall-
gató nyert elhelyezést, 

Nagykőrösön a ref. főgimnázium szeptember else-
jére visszaköltözött díszes, kényelmes új otthonába, 
amelyben két éven át a 600 ágyra berendezett es. és kir. 
sanoki tartalékkórház .volt elhelyezve. A kijavítási, fer~ 
tőtlenítési és festési munkálatok 15.000 koronába kerül-
tek. — E tanévre 291 tanuló iratkozott be, a mült isko-
lai év folyamán 334 volt a növendékek száma, így az 
idén 43-al kevesebb. 

A nagykőrösi tanítóképző, moly két éven át elemi 
iskolai helyiségekben szorongott, minthogy szép épülete 
katonai kórház céljaira volt lefoglalva, — az új tanévet 
a főgimnázium hatalmas épületében kezdte meg. De ok-
tóber elsejére beköltözik saját díszes, téres-tágas ottho-
nába, amelyet 6500 korona költséggel most fertőtleníte-
nek, tisztogatnak, festenek. — Aggasztó jelenség, hogy 
e tanévre a négy évfolyamra mindössze 40 növendék 
iratkozott be. Még tavaly 67 tanulója, volt az intézetnek. 
Ez a körülmény gondolkodóba ejtheti a társfenntartó tes-
tületeket, hogy mi módon lehetne elejét venni az évről-
évre' növekedő elnéptelenedésnek? Az internátusban 19 
növendék nyert elhelyezést 

Theol. tanárt vizsga. Kiss Jenő, a soproni ev. theol. 
akadémia rk. tanára, f. é, okt. 2-án tett theol. tanári 
vizsgát Budapesten az egyetemes theol. tanárvizsgáló 
bizottság előtt. írásbeli thémái voltak az ószövetségi 
szakból: Izrael vallásának viszonva a többi sémi népek 
vallásához; a paedagógiai szakból: A főiskolai reform 
különös tekintettel Schnoller István reformjavaslataira, 

EGYESÜLET. 

A Református Sajtóegryesület választmánya októ-
ber 3-án tartotta ülését Haypál Benő elnökletével és a 
választmányi tagok nagyrészének részvételével. A vá-
lasztmány kimondotta, hogy készséggel átveszi az Orsz. 
Ref. Lel készegy estilet kiadásában megjelenő „Vasárnap" 
c. néplapot s a további megbeszélésekre háromtagú bi-
zottságot küldött, ki. Beható tanácskozás (tárgyát képezte 
e>gy napilapkiadó vállalat vezetőségének az átirata is. 
A választmány magáévá tette az igazgatóságnak a. sajtó-
iroda szervezésére és a Bethlen nyomda rt.-gal együtte-
sen tervbevett „Bethlen Könyvtár" létesítésére vonat-
kozó javaslatait. A pénztárnoki és ellenőri jelentés után, 
amelyekből kitűnt, hogy tagjaink száma (4201) és Egye-
sületünk vagyona napról-napra erőteljesen gyarapodik, 
elhatározta a választmány, hogy az alapítványi tőkéből 
— az eddigi 30 mellé — újabb 120 Bethlen nyomda 
részvényt jegyez. Az elmúlt negyedév munkájáról szóló 
igazgatói jelentés után kimondotta a választmány, hogy 
Advent II . vasárnapján kívánja rendezni országszerte a 
sajtóvasárnapot. A választmányi ülést követőleg barát-
ságos vacsora volt a „Magyar Korona" különtermében, 
melyen 36-an vettek részit. Ott voltak a. vidékiek közül 
— többek közt — Nagy Károly püspök, P. Czinke Ist-
ván egyházker. főjegyző, Vas Mihály, Lévay Lajos, 
Szűcs István, Kovács László esperesek, Soltész Elemér, 
Uray Sándor, Baja Mihály, Marjay Károly, Keresztes 
Gyula, Bereczky József, Deák Imre lelkészek. 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesölet választmánya ok-
tóber hó 5-n tartotta ülését a Konvent üléstermében. 
Dr. Baltazár Dezső püspöknek az aktuális kérdéseket 
érintő, elnöki megnyitó beszéde után az Egyesület pénz-

tári, számadását és 1919. évi költségelőirányzatát tár-
gyalta a választmány. A Kálvineum jelentését, szám-
adását és költségelőirányzatát Kiss Ferenc terjesztette 
elő. Ezután Csikesz Sándor titkár lelkes előadása nyo-
mán magáévá tette a választmány azt az egységes po-
litikai, kulturális, gazdasági és szociális programmot, 
amit egy, külön erre a célra fölkért, szakemberekből álló 
bizottság á nyár folyamán revideált. Ezen az alapon 
az ország kálvinistaságát egységes szervezetté kívánja 
tömöríteni az Orle. A Bibliai Lexikon tárgyában kimon-
dotta a választmány, hogy a Hornyánszky Viktor cég-
gel 1916. december havában kötött szerződést fölbontott-
nak tekinti, minthogy nevezett cég 1918. április haváig 
a, múnek csupán egynegyed részét nyomta ki. A lelké-
szek anyagi helyzetének tárgyalásával kapcsolatban föl-
emelte a választmány tiltakozó szavát az ellen, hogy a 
kultuszminiszteri politikai államtitkári állás még ma. 
sincs betöltve, így nincs ott senki, aki a magyar protes-
tánsok jogos érdekeit képviselje. Hozzájárult a választ-
mány a „Lelkészegyesület" előfizetési díjának fölemelé-
séhez és kimondotta, hogy a lapot újévtől kezdve a Deb-
recen város és a tiszántúli egyházkerület közös tulaj-
donát képező nyomdában kívánja nyomatni. A Reformá-
tus Sajitóegyesülettel a „Vasárnap" átadása tárgyában 
folytatandó megbeszélésekre az elnökön kívül Soltész 
Elemért és Uray Sándort küldöttek ki. A hadikölosön-
akcióról, a ruha* és cipő-akcióról, a lelkészözvegyek se-
gélyalapjáról szóló jelentések tudomásulvételével zárult 
a választmányi ülés. 

Az Evangéliumi Nőegyesületek Szövetsége a mult 
héten tartotta, a részletesen közölt programra szerinti 
konferenciáját, A vidékről is jöttek fel a rossz közleke-
dési viszonyok dacára küldöttek,, akiknek elhelyezésé-
ről a. Csillag-utcai Pensioban, a Család-utcai otthonban, 
a Baár-Madasban és egyeseknél a fáradhatlan rendezők, 
élükön dr. Misley Sándoméval és Szalay Teréz titkár-
ral gondoskodtak. Különösen megható volt a konferen-
cia előtti diakonissza-avatás, a Ráday-utcai nagyterem-
ben, amelyen püspökünk mondott avató beszédet és avatta 
fel a 37-dik dicséret első versének éneklése közben a két 
testvért az Úr szolgáló leányaivá. Dr. Patay Pál és Vic-
tor János beszédei után püspökünk imájával és hála-
énekkel ért véget a szép ünnepély. A konferencia a 
helybeliek és a vidékiek élénk részvéte és figyelme mel-
lett 7. és 8-án volt a Ráday-utcai teremben. Vajha minél 
több evangéliumi nőegyesülat létesülne prot. egyházaink 
körében ós minél többen sereglenénk abba a Szövetségbe, 
amelyre annyi nemes munka vár egyházainkban! 

Á Magyar Protestáns Irodalmi Trsg. folyó hó 5-én 
tartotta ülését dr. Baltazár Dezső püspök elnöklete mel-
lett. Dr. Raffay Sándor püspök titkár tett. jelentéseket 
a mult ülés óta történt dolgokról. Az eladott kiadványok 
(Koszorú füzet. Bán-kincstár) száma emelkedett, A Tár-
saság ebbejo. az évben 5 Koszorú füzetet adott ki; a vá-
lasztmány a Prot. Szemlére nézve akként határozott, 
hogy ez ebben az évben a Hornyánszky cégnél nyomat-
tassék olyan, terjedelemben, amennyit az előirányzott 
összeg megenged; elhatározta egyben azt is, hogy csak 
azoknak a tagoknak küldi a. szemlét, akik felszólításra a 
mult év végéig szóló hátralékukat beküldik. Dr. Raffay 
Sándor püspökké történt megválasztatása következtébeii 
tisztéről lemondott. Az elnök meleg kifejezést adott a 
Társaság elismerő köszönetének eddigi munkájáért, A 
választmány azelnökséget bizta meg a helyettesítéssel. 
A Társaság ebben az évben közgyűlést nem tart. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 
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lástokat és különféle ruhákat. 
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Stösch G. : Die Weltanschauung der Bibel. Einzelbilder in 

zwangloser Folge dargestellt. M, 7-60 
Stuhlfauth Q. : Die áltesten fortráts Chrisíi u. d. Apostel. Mit 

2 Abbildungen u. I. Tafel. M. —.90 
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D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak 
:: a mozgalom kezdői tanácsért a :: 

„H A N G YA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 
Bpest, IXn Közraktár-u, 34* 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-< 
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Ráköczí-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

g a z d A 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, IX. , Kálvin-tér 10., sa já t székházában 
Biztosításokéit elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-

ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

As üzleteredniényben a biztosított tagok dtjaránynkban része-
sülnek. * 

Biztosítási ajánlatok benyujtandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolg&l az igazgatóság. • 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: 
Alaptőke . . . . . . . . . . . . . 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m ndenek előtt az évi díjbevétel 
<$s kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1017-ben, tehát legalább . . . . . 

2.55) ,120 — K 
9.346,672 71 K 

11.826,880 02 K 
23.727,673-63 K 

22.800,000'— K 

10.490,000 — K 

1.278y000'-— K 

1&00.000,000 — K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fenjiállásn óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint . , . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint . "" . . . 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint . . 110.000,000-— K 

Életiwlet állománya több raint . . . . . 32.000,000;— K 
A G a z d i k Biztosító Szövetkezete alapítása és fíókintéz-

aiéuve a 
„ G O N D V I S E L É S * 

Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., Kélvia-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 kor.-ig terjedő temetési 
Segélybiztosítást nyújt, népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

• ^ Magyar Protestáns Unió. 
Egyháztörténelmi tanulmány. Irta 
Dr. PATAY PÁL. Ára 5'50 K. 

Űj M a g y a r o r s z á g felé. 
A magyarság kiáltó belső vesze-
delmét és ellenségeit ismerteti a 
radikális nemzetköziség ellen. Irta 
Dr. DÁNER BÉLA. Ára 4'40 K. 
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Ára kötve 16 korona. Portó külön 70 fill. 
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Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatal 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz. 
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T A R T A L O M . I . c i k k : A 
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I r o d a l o m . 

A megpróbáltatás napjai. 

Megnehezült az idők járása felettünk! Gyors egy-
másutánban rohannak az új világtörténelmi korszakot 
alkotó események. Évtizedek óta nem volt ilyen sötét a 
láthatár nemzeti, egyházi, egyéni életünk felett, mint 
most, a nagy kétségek, hirtelen való elragadtatások, bi-
zonytalanságok és megpróbáltatások napjaiban. Sejtel-
mes, nyomaszító előérzetek nehezednek reánk, viharok 
közeledtét érezzük. 

Nagy idők tanúja a mi nemzedékünk; tanuja most 
ezekben a napokban, fájdalom, különösen annak, ami 
annyiszor lett nyilvánvaló a múltban is, hogy milyen 
árva, elhagyott a nii nemzetünk, hogy mennyire körül 
van véve életére, épségére törő ellenségek légiójától. — 
Mélyen átérezzük most, hogy ezekkel szemben, milyen 
kevesen vagyunk. És amire ezzel kapcsolatban önkénte-
lenül is gondolunk, az, hogy mi a közel-multban nem 
ellenség kezétől, hanem saját vétkes mulasztásaink és 
bűneink miatt vesztünk és pusztultunk. 

Százezernyi erős kéz, amelynek védő munkájára 
most olyan nagy szükségünk lenne, szolgál most azok-
nak segítségül, akik a, mi romlásunkra kovácsolnak fegy-
vereket. H á t a mi fogyó, pusztuló magyar falvaink, ame-
lyekben az utolsó félszázad alatt a sarjadó életek ezrei-
nek nem volt szabad e világra jönniük a bűnös „rend-
szerek" miatt! 

ügy látszik, nem mult el — újból jön a bűnhődések, 
vezeklések ideje árva nemzetünkre! Hát egyházunkra?! 
Mert, tisztában vagyunk azzal, hogy nem érheti egyet-
len ütés, méltatlan megszégyenítés, vagy legparányibb 
kissebbítés nemzeti életünket és integritásunkat, amely 
nem érné fájdalmasan a mi magyar egyházunk testét. 
Miért járnánk-kelnénk struccmada rákként most ezekben 
a napokban, amikor nagy, talán évszázadokra kiható 
dolgok vanna készülőben, amik mellett most minden 
más olyan elenyésző kicsiségnek tűnhetik fel! Odame-
gyünk borongó gondolatainkkal, aggodalmas érzéseink-

kel különösen azok felé, akik távol a központtól tekin-
tenek nagy kétségek között abba a jövőbe, amelyet a 
minket, ezeréves történetünket, szenvedéseinket, jövő fel-
adatainkat megérteni nem tudó és -akaró és bosszúra vá-
gyó indulatok eszelnek ki számunkra. 

Ni nos jogunk és szándékunk e lapnak hasábjain po-
litizálni; a most annyira divatos bűnbak-keresés sem le-
het foglalkozásunk ebben a, nagy zűr-zavarban, de most 
a próbái-tatások napjaiban fájó érzéssel gondolunk arra, 
amit a jó, derült napokbait elmulasztottunk az egység 
ápolása, belső erőink fejlesztése, egyéni és nemzeti éle-
tünk egészségének fenntartásai és edzése körül. Szomorú 
szívvel gondolunk arra az ősi -turáni átokra, amelyet az 
egyenetlenkedés, kishitűség alakjában zúdítottunk önön 
fejünkre. 

De ezek mellett nem szabad megfeledkeznünk az 
egy szükséges dologról, a munkáról, amely a közelgő sú-
lyos időkben egyházunkra vár. Ha jönnek majd a nagy 
megrendülések, átalakulások, új alapokra való helyez-
kedések. ezek egyházunkra nézve is nem a kétségbeesés-
re, züllésre, hanem fokozott munkára hajtó erők kell, 
hogy legyenek. A múltban is akkor csendült, fel a leg-
nagyobb erővel az egyház ajkain a vigasztaló, bátorító 
ige, amikor nemzetünk megtépett, ezernyi sebből vérző 
testtel állt a létért való iszonyú küzdelemben. így a mos-
tani megpróbáltatásban is kell, hogy a mi evangéliumi 
egyházunk anyai keble a legmelegebb ós legtáplálóbb és 
a megfáradtakat, '.szenvedőket hivogató szózata a legéde-
sebb legyen. Olvasunk a jelekből: látjuk, hogy jönnek a 
nagy háborúságok és próbatételek napjai, a napok, ame-
lyekről az apostol prófétál: hogy a mi külsőnk megromol, 
de érezzük, hogy ugyanakkor igaznak kell bizonyulnia 
annak is, amelyről így szól: a belső napról-napra újul. 
Ha jönnek a lemondás, talán a nélkülözés napjai, jönnie 
kell a hosszútűrés, a nagy erőfeszítések és kifejtések 
idejének is. És majd jön az, ami most, fájdalom, nincs: 
az együvé tartozásnak, az igaz atya-fiságnak mély meg-
értése és átérzése, majd akkor talán újból nagy erővel 



feltűnik előttünk a csudás,, nagy tény: sok minden mulan-
dónak bizonyul, amit eddig megdönthetlennek kittünk, 
amire építettünk — ég és föld. elmúlnak, de soha el 
nem múló Az, aminek egyházunk itt e szent hazában 
évszázadok óta hordozója, megtestesítője volt. 

-Szép őszi napok — és mégis zord idők, megpróbál ta-
tások napjai; ki merné tagadni, hogy szívóben a napon-
kénti sok veszteség miatt is szorongató, fájdalmas érzé-
sek tanyáznak — de nem úgy, mint akiknek reménysé-
gük nincs. A megpróbáltatás munkára, küzdelemre, 
életre hívogató reménységet szül és növel remény-
séget, amely meg nem szégyenül. p. 

Egyházmegyéink jegyzőkönyveiből. 
Nyolc egyházmegyénk közül ötnek az idei közgyű-

lési jegyzökönyve van előttem. Nem. érdektelen olvas-
mány. Mindegyiknek legérdekesebb részlete az esperesi 
jelentés, amelyben az egyházmegyének élete, ha itt-ott 
halavány, de mégis valamilyen képben tükröződik visz-
sza. Hiszen ez természetes. A háborús viszonyok dacára 
is a legtöbb egyházmegyében megtörtónt az esperesi ká-
noni vizsgálat, amelynek halaszthatatlanul sükséges re-
formjáról manapság annyi szó esetit. A dunántúli egy-
házkerület tudvalevőleg azt indítványozta, hogy az es-
peresi látogat ás ók mostani formájukban maradjanak el 
és ezután csak 5—10 évenként legyen kánoni látogatás 
és pedig minden gyülekezetben vasárnap délelőtt lehető-
leg a templomban istentisztelettel egybekötve, nem pres-
biteri, hanem egyházközségi közgyűlés keretében. Vilá-
gos, hogy ez túlságosan radikális reformtervezet, de nem 
lehet tagadni, hogy mélyen fekvő oka a mostani káno-
nika vizitációk elhibázottságában ós a hibás rendszer-
szülte felületességében van. Most e helyen a szóban levő 
dologgal kapcsolatban csak annyit jegyzünk meg, hogy 
azoknak, akik az egyházak látogatását végzik, nem exe-
kútori színben kell feltűnniük, hanem mint olyanoknak, 
akik a Római levél elején oly megragadóan kifejezett 
apostoli szándékkal és vágyakozással mennek az atya-
fiakhoz (II. 11., 12.). 

Őszintén megvalljuk, hogy a esperesi jelentések kö-
zött azokat tartjuk a legsikerültebbeknek, amelyekben 
legkevesebb a szónoklat ós legbővebb az a részlet, amely-
ből világosan kitetsző, hogy a jelentés a közvetlen be-
ható és semmit el nem takargatni óhajtó szemléletből 
ered . . Mély érdeklődéssel fordulunk először s a két 
baranyai traktus felé. Az alsóbaranyai a bácsi és szlavó-
niaival van kapcsoltban. Sokan talán nem is tudják, hogy 
a Bácskában nekünk reformátusoknak 7 német, azt talán 
még kevésbbé, hogy Szerómsógben egy ősi horvát nyelvű 
gyülekezetünk (Tordinici) és ugyancsak Szlavóniában 3 
ősrégi magyar és több, a mult században többnyire a bács-
kai német gyülekezetek kivándoroltjaiból alakult missziói 
egyházunk van. Egy gyülekezet (Maradik) a kath. ma-
gyaroknak tömeges áttérése, folytán alakult. Ottani gyü-
lekezeteink „gondja" most, mondani sem kell, ólomsúly-

ként nehezedik mindnyájunk lelkére! Alsóbaranyában a 
reformáció korában alakult 14 ősi magyar gyülekeze-
tünk van. Vörösmart, Csúza, Hercegszöllős, Laskó, 
Kopács stb. mind nagy történeti emlékeket hordozó 
nevek. 

Hogy az alsóbaranya—bács—szlavóniai egyház-
megye földrajzi szempontból nagy képtelenség, azt szük-
ségtelen mondani. Eredete az, hogy a bácsi, 18-dik szá" 
zad folyamán eszközölt (telepítések útján keletkezett és 
akkor még jelentékteleneknek tekintett gyülekezeteket 
odakapcsolták az ősrégi, hajdan külön szuperintendenciát 
a 1 kotó Alsób aranyához. 

Nagy dolgot végzett az esperes a nagy területen 
fekvő 40 egyház meglátogatásával. Jelentését, iniint 
mondja, részben a kérdőívek, részben személyes tapasz-
talatai alapján adja. 

Ami a belső egyházi életet illeti, örömmel halljuk, 
hogy 21 helyen van beknissziói mozgalom, vallásos eaté-
lyek alakjában. Cservenkáa, Laskón, Karaneson, Vörös-
marton, Csúzán nőegyesületek és vasárnapi iskolák van-
nak. Egyébként felhangzik ezen jelentés során is a ste-
reotip panasz az egyház iránti elhidegülés felett, amely-
ben sok helyen a presbiterek járnak elő példaadásukkal. 
Csoda-e, ha a vallásos élet terén találkoznak egymással 
a nagy ellentétek. Régi, magyar kálvinista gyülekeze-
teinkben is megindult egy „új reformáció": a szektásko-
dás legvisszataszítóbb faja, a nazarénizmus ütötte fel fe-
jét nagy erővel több helyen, kihasználva a háborús lelki 
konjunktúrákat; egy német gyülekezetben (üjverbász) 
a methodisták „dolgoznak" évek óta. 

Elismeréssel emeli ki az esperesi jelentés is azt a 
buzgalmat, amellyel a laskói lelkész forgolódott a szék• 
táskodás visszaszorításában, midőn a „Harangszó" című 
könyvével és szép, másutt is felhasnálható gyülekezeti 
lapjával („Isten szántóföldje) olyan pompás lelki fegy-
vert adott szolgatársai kezébe. De jól mondja az esperesi 
jelentós, hogy az ifjúságon kell kezdeni az új reformáció 
munkáját. Látjuk a néhány sornyi relérádából is, hogy 
.milyen nehéz munka vár a kezdeményezőkre, valamint 
azt is, hogy, talán, ebből kifolyólag, milyen kevés az, ami 
ezen a téren történt. 

Díj levél-per csak a baranyai részről volt. Érdekes, 
hogy itt — nem úgy Külsősomogyban — a 3 lelkész és 
ugyanannyi tanító nem a díjlevelekben foglalt összes ter-
ményeket, hanem azoknak csak egy részét követelte a 
gyülekezettőr, amelyet a bíróság minden esetben meg is 
ítélt; az egyházközségek képviselőinek felebbezése foly-
tán ezek az ügyek is a kerületi bíróság elé jönnek. 

Szomorúak a népmozgalmi adatok. A 36454 lelket 
számláló (vagy jobban mondva' számlált) egyházmegyé-
ben 471 születés volt és ezzel szemben. 873-an haltak 
meg. Házasságra mindössze 161 pár lépett, 55 pár (!) 
egyházi áldás nélkül. 

63 anyaegyházközség van a felsőbaranyai traktus-
ban. Közel vannak egymáshoz, többen már, nagyon he-
lyesen, társultak is, mégis- nem kis d.olog ezeket mindén 



évben végiglátogatni. A jelentés itt is -a közvetlen szem-
léleten alapuló volt. Alaphangja ennek is panaszos. — 
Mondja,, hogy nem volt nagy kézzelfogható eredménye a, 
mult évi reformációi ünneplésnek, nem volt mozdulás. 
Az ünneplés nyomán nem kélt új élet., sok helyen az 
ünnepi istentiszteleten és közgyűlésen is csak kevesen 
jelentek meg. Okát- is adja ennek. „A pénznek híveink 
kezébe soha nem sejtett módon való özönlése és ázzál 
járó drágaság' egy bálványt állítottak az emberek szí-
vébe: a pénzt, és egy érzelmet tettek benne úrrá: a kap-
zsiságot." Mondja, hogy a baj legyőzésére nem. elég csak 
a szószéken hirdetni az igét, hanem a templomon kívül 
is táplálni kell a lelkeket és különösen kiemeli a sajtó 
útján való evangélizálás szükségességét, de, sajnos, nem 
említi, hogy ezen ia téren valami egyetemes tervszerű 
munka folyt volna. 

Szomorú, hogy ott mindkét Baranyában annyira 
megnehezíti — mint sok más helyen is •— a lelkészek 
munkáját a háború folytán kitört díjlevél-harc. Való-
ban végzetteljes szerencsétlenség, hogy éppen a refor-
máció emlékesztendejében és most, mikor 1 egiíagyobb 
szükség lenne a lelkészek építő munkájára történt meg 
sok helyen, talán hosszú évekre szólóan az elidegenedés 
az egyházi hivatalnokok, papok, tanítók és a hívek kö-
zött. Hiszen, mint a jelentés mondja, 55 egyházba kül-
dött ki az esperes bizottságokat a hivatalnokok fizetésé-
nek felemelése és az ezzel kapcsolatos munkálatok végzé-
sére; sok gyülekezet konokul ellenszegül mindenféle 
pgj'házmegyei és esperesi rendelkezésnek. 

A fogyás, miután itt tisztán csak magyar gyüle-
kezetekről van szó, még ijesztőbb, mint az előbb emlí-
tett traktusban. A traktus lélekszáma, 27982 volt a mult 
év végén. Született 225. meghalt 874, a, fogyás akkora, 
mint a legnépesebb gyülekezet lélekszáma. Egyházi la g 
megáldott házasságkötés mindössze 50 volt. 

Örömmel mutat reá az esperesi jelentés a siklósi 
polgári (leányiskola fejlődése, amelynek most már inter-
nátusa is .van. Kedves'jelenség volt a közgyűlés alkal? 
mával Sajtóegyesül etünk elnökének meleg fogadtatása. 
Az egyházmegye érdeklődésének bizonysága az, hogy a 
szép buzdító beszédet a jegyzőkönyv függelékeként ki-
nyomatta. 

Baranya után felfelé Tolna és Külsősomögy követ-
kezik. Az előbbinek jegyzőkönyve rövid, az esperesi je-
lentést is, tekintettel a nyomdai viszonyokra, csak kivo-
natosan közli. A 25 anya egyházat számláló tolnai egy-
házmegye, amelynek élén az esperes mellett, a több mint 
30 éve hivatalban levő Szilassy Aladár áll, az ú. n. 
,,csendesebb" traktusok közé tartozik. 

Az esperesi jelentés itt is jó részben panaszos hangú; 
különösen a szomorú háborús iskolai állapotokat és a 
statisztikai adatokat illetőleg. Itt, ebben a traktusban 
nincs díjlevélkérdések miatti háborúskodás, a lelkészek 
itt nagy bölcsen, egy-két esetet kivéve, sehol sem mond-
tak le természetben való járandóságaikról s így a bíró-
ságnak sem akadt semmi dolga. 

Annál több ilyen ügy volt Külsősomogyban, ahol 
pedig az esperes, mint jelentésében mondja, éppen ezért, 
kelt a háborús nehézségek dacára is útra és járta be az 
összes gyülekezeteket. Fájdalommal jelenti, hogy útja 
a gyülekezetek felénél nem járt kellő sikerrel. Külsőso-
mogyban alig van gyülekezet, ahol a hivatalnokok fize-
tése nem készpénz. Az adósegély igénybevétele alkalmá-
ból majdnem mindenütt megtörtént a, hivatalos értéke-
lés szerinti átszámítás és innen van, hogy ott a közigaz-
gatási bíróság nem kevesebb, mint 16 díjlevél ügyben 
járt el és minden esetben,' ahol érdemleges ítéletet lehe-
tett hozni, tudvalevőleg akként határozott, hogy a meg-
váltási összeget háromszorosára emelte fel. Az összes 
ügyek felebbezés folytán ide jönnek a kerületre. 

Kemény dió lesz ez, nem annyira az ítéletmondás, 
mint a végrehajtás szempontjából, részben a hivatalno-
kok. részben a gyülekezetek elégedetlensége folytan. Jól 
mondja az esperesi jelentés, hogy nehéz a Scylla és Cha-
ribidis között szerencsésen áthajókázni és a quid juris és 
a quid Consilii kérdését mindenek megelégedésére össze-
egyeztetni . 

Sajnos, hogy ebben az egyházmegyében is a jegyző-
könyv alapján jóformán csak erről a „mozgalomról'' ér-
tesülünk. Micsoda lelki kár és bénulás jár az ilyen ál-
datlan küzdelmek nyomán! A missziói bizottság két 
missziói központban, <a Dombóváron és Siófokon történ-
tekről ad számot; hogy volt-e valamilyen igazi belmisz-
sziói élet vagy mozgalom, erről a manapság oly ritka szép, 
mondhatnám fényűzéssel nyomott és fele részében bíró-
sági tárgyalásokról számotadó jegyzőkönyvben nincs 
semmi szó, bár nem hagyhatom említés nlkül, hogy itt 
is, mint a többi egyházmegyékben is, a református sajtó 
iránti érdeklődés nagy és szép eredményekben gyümöl-
csöző volt. A többi négy traktusról a jövő számban. 

IRODALOM. 

A folyton növekvő papír- és nyomdaárak kényszerí-
tenekbennünket arra. hogy a viszonyok javnltáiq lapun-
kat kéthetenként, redukált terjedelemben jelentessük 
meg. 'A. papirközpont ismételt kérésünkre semadott jobb 
minőségű papirt. Miután nagyon kell takarékoskodnunk, 
kérjük előfizetőinket, hogy az előfizetési pénzeket min-
den külön, iköltséget okozó felszólítás nélkül szívesked-
jenek lehető rövid idő alat beküldeni. 

A Református Sajtó legutóbbi 6. számában három 
cikk szól a „Magyarság"-ról, a Megyercsy Béla által 
szerkesztett kiváló lapról. Hisszük, hogy a Ref. Sajtó-
egyesület tagjainak lelkében megfelelő visszhangot kel-
tenek ezek az írások és sokan lépnek be ezen egyetlen 
családi lapunk előfizetőinek sorába. A „Magyarság" leg-
utóbbi száma is bizonyságot tesz a. mellett, hogy áll 
olyan nivón, mint bármely más hasonló jellegű újság. — 
A Református Sajtó újból több száz új alapító- és ren-
des tág nevét közli. 



Az Erő ifjúsági Lap II . évfolyamának októberi szá-
ma is' kitűnő' tartalommal jelent meg. A lap elején Beöthy 
Zsolt „A magyar diák a:-jövőbe néz" címen intéz meleg, 
munkára buzdító felhívást az ifjúsághoz, Szép elbeszélé-
sek. versek, ismeretterjesztő cikkek, az olvasókkal élénk, 
közvetlen összeköttetést biztosító szerkesztői üzenetek 
képezik a nagy gonddal és szeretettel szerkesztett lap 
tartalmát. Az Erő a legszélesebb körű terjesztésre és min-
den tényező részéről a leghathatósabb pártfogásra méltó, 
Ne csak örüljünk, hogy van végre megfelelő lapunk, 
baneni tegyük a sokat fáradó szerkesztők és kiadók ré-
szére lehető könnyűvé; és kellemessé a munkát. . A lap 
beszédes címképét Homaün Károly, sebesült honvódhad-
nagy, a Diákszövetség régi tagja rajzolta. Az ár egész 
évre <5 K. Kiadja a Magyar Evangéliumi ker. diákszö-
vetség kiadóvállalata (VÜI., Üllői-út 16/b.). 

Az Igazgyöngyök aug.—szept. kettős száma Takaró 
Géza-„szerkesztésében gazdag és változatos tartalommal 
jelent meg. A szerkesztő eleitől kezdve nagy áldozat-
készséggel szerkeszti ezt az immár IX. évfolyamát járó 
belmissziói lapot, amely nagyon alkalmas különösen a 
szórványban levő hívek evangelizációsára. A pesti egy-
házmegye legutóbbi közgyűlésén szórványainak gondo-
zása céljából 1200 K-t bocsátott a szerkesztő rendelke-
zésére- a reformációi emlékünnep alkalmából gyűjtött 
összegből; a szórványokkal bíró anyaegyházak ezen ösz-
szegnek megfelelő lappéldányt kapnak kiosztásra. Az 
Igazgyöngyök tehát „ hivatalos szórvány missziói" lap 
lesz. Széleskörű • támogatást érdemel. Előfizetési ára 0 
kor. Szegényeknek' ingyen. (Budapest, X., Ihász-u. 15.) 

A. B.etfaesda, a Betli esd a református kórház és a Fiia-
déiba diakonissza képzőintézet közlönyének 4—5. száma 
hű képet ad arról az áldásos munkáról, amelyet ez " 
ín aga nemében' egyel len szeretet intézményünk a szinte 
leírhatian nagy háborús nehézségek darára, folyton anya-
gi .q-ondeljkal is küzködve, teljesít. Csodálatos is, hogy a 
mi jobbmódú híveink ezrei soha. nem emlékeznek meg 
erről az intézetünkről seiu és nem ismerik a rendszeres 
adakozás áldásait azok sem, akik a mostani nagy pénz-
bőség részesei. A Szövetség utazó titkára, BenJcő Viktor 
érdekes beszámolót ad propagáló útjáról, amelyben a 
Bethesdának ismét sok jó barátot szerzett.. Ne feledkez-
zünk meg a Bethesda kórházról! (VII., Hérmiiua-út,) 

Előfizetési felhívás. Az a jóakarat, a,mellyel á kö-
zönség és kritika annak idején Robertson F. W. általiam 
fordított és közrebocsátott egyházi beszédeit fogadta, 
szinte kötelességemmé tette, hogy a kor legnagyobb egy-
házi szónokának beszédeiből további sorozatot is hozzá-
férhetővé tegyek a magyarul olvasó közönség számára. 
Ezért Fazekas Lajos és Ti-ldv Zoltán lelkésztársaímm&il 
egy újabb, az előzővel kiállítás és terjedelem tekinteté-
ben majdnem azonos (20 íves) nagyságú kötetet fordí-
tottunk és rendeztünk a sajtó alá. A revízió munkáját ez 
alkalommal is Csizmadia. L. 'kantárs úr végezte. A könyv 
még ebben az évben a könyvpiacra kerül. Mindazoknak, 
akik előfizetési szándékukat egy levelezőlapon bejelentik, 
vagy az előzetési árat november 15-ig beküldik, a. köny-
vet 12 koronáért küldjük meg. A bolti ár magasabb lesz. 
A megrendelések Kis Tivadar könyvkereskedésébe kül-
dendők. Ugyancsak nála kapható Robertson Beszédeinek 
1. kötetéből is néhány példány, 12 koronás árban. Pápa, 
1918. X. 14. Czeglédy Sándor theol. akad. (tanár. 

A Magyar Bibliatársulat alakulása érdekében me-
leg hangú cikket közöl a Dunántúli Prot. Lap, amelyben 
hangsúlyozza, hogy nem antibrit érzelmekből, h'anem 

magasabb indokokból kell törekednünk arra, hogy a bib-
liát a magunk emberségéből nyomassuk és terjesszük. 

Az Üt folyóirat a lelkipásztori munka számára, A 
7—8. szám tartalma : Csendes óra. A munka áldása (I. 
L.). Igehirdetés, Kultusz. I. ö előbb szeretett minket 
(R. L.). II. Az Űr közelében (R, L.). I I I . Elég (R. L.). 
IV. Ahol a föld összeér az éggel (R. L.). Vallásos neve-
lés. I. A mi fakultásunk (Dr. Makkai Sándor.). II. Ké-. 
pek az ifjúsági munka köréből (Pásztor.). Gyülekezeti 
munka — pásztorkodás, belmisszió. Lelkipásztori mun-
ka egy városi gyülekezetben (I. L.). Megbeszélések. Kol-
légiumok pásztörációja. — Miért nem énekelnek híveink? 
(Veress Gábor.). Egyházi ének ós zene. Lehet-e a II. 
próbaénekesből végleges énekeskönyv? (V. Gábor.) Ka-
lászok. A só és a világosság. Irodalom. 

Az Olajág októberi számának tartalma: 1. Milyen 
mélyek a napjaid? (Sz.) 2. Konferenciáink. 3. Aki látta 
a. királyt (Szabó Imre,). 4. Figyelő. 5. Hírek. 6. Tanyai 
történet (V. Sipos, Ida.). Az előfizetési ára 6 korona, 
(IX.. Kálvin-tér 8.j ' 

Irodalomtörténet. A Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság Pintér Jenő szerkesztésében megjelenő folyó-
iratának október—decemberi száma a következő nagyobb 
cikkekkel jelent meg: Szász Károly elnöki megnyitója, a 
M. 1. T. VI. közgyűlésén. Kéky Lajos titkári jelentése. 
Zsigmond Ferenc: Lévay József. Viszota Gyula: Kos-
suth Lajos hírlapírói munkásságához. "Kari Lajos: Ma-
gyarország ós a provenoai költészet. A kisebb közlemé-
nyek során Tolnai Vilmos, Horváth János, Versenyi 
György, Perényi József, Gálos Rezső, Király György, 
Radó Antal, Marót Károly, Baros Gyula, Pintér Jenő 
cikkei. Számos könyvbirátát és gazdag folyóiratszemle. 
Előfizetés évi 10 K. Megrendelhető az Irodalomtörténet 
kiadóhivatalában Budapest, I., Bors-utca 10. 

A Reformáció hatása közművelődésünkre címen 
tartott Harsán t/i István sárospataki theol. tanár előadást 
a mult évi emlékünnepen, amely most egy 20 lapra ter-
jedő füzetben is megjelent. Ebben a dolgozatban rövid, 
világos foglalatát, adja a szerző azoknak az áldásos ha-
tásoknak, amelyek a reformáció, útján áradtak szét a ma-
gyar nemzeti élet megnyilvánulásának minden részletére. 
Reámutat arra, hogy a XVI. században működő har-
minc, nyomda közül 29 volt; protestáns. A nyomdák mel-
lett könyvkötőműhelyek is voltak. A nyomdászok járták 
a vásárokat és árulták könyveiket, az énekeskönyveket, 
vitairatokat és szent írás- fordításokat. 

Megjelent az Örömhír" gyermeklap XXIII. év-
folyamának első és második száma. Melegen ajánljuk 
azon egyházak figyelmébe, ahol még nem ismertették 
meg a gyermekekkel. Ajánlatképen egy lelkésztől köz 
lünk pár sort: „Nagyon, nagyon sokat remélek és várok 
e kis laptól, a benne felcsendülő krisztusi hangtól, hogy 
meg fogja teremni a maga áldott gyümölcsét. Hogy tisz-
tító, nemesítő, krisztusi illatával egészséges életre* ne-
veli s emeli föl a, gyermeki lel kukét." Minden gyermek 
iiek a kezébe kellene adni! Mutatványszámot szívesen 
küld a szerkesztő: Misley Ilona Bp., Bakács-tér 9 

Ev. sajtó- és nyomdavállalat van alakulóban. A 
folyó hó 15-én Budapesten tartott értekezleten báró Soly-
mossy Lajos egyetemes felügyelőt választották meg el 
nökül és dr. Szelényi Aladár egyetemes vil. főjegyzőt 
ügyvezetőül. A részvényjegyzésre vonatkozó előmunká-
latok folyamatban vannak és kellő sikerre] biztatnak. A 
magunk részéről örömmel üdvözöljük a mozgalmat, ime 
a prot. kultúrának egy új erőssége és fegyvere van ké-
szülőben. 



EGYHÁZ. 

Felhívás. Az Egyetemes Konvent 25 ezer példány-
ban adta ki a Forgács Gyula által írt „Rövid emlékezés 
a nagy reformáció négy százéves évfordulója alkalmá-
ból" című emlékfüzetet és ezt a. konventi iroda szétküldte 
az összes gyülekezetekhez. A szétküldött 25,000 pél-
dányból mintegy 15 ezernek árával az illető gyülekeze-
tek elszámolták, mintegy 1000 gyülekezet azonban a ná-
luk levő mintegy 10 ezer füzettel ismételt esperesi sürge-
tések dacára sem számolt el. A püspöki hivatal most ez 
úton hívja fel az. illető gyülekezeteket sürgős, mielőbbi 
elszámolásra. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma folyó hó 
17-én tartott gyűlést Petri Elek püspök ós dr. Szilassy 
Aladár gondnok elnöklete mellett-. A gyűlésen 50 pres-
biter vett részt. Az elnöklő püspök kegyeletes szavakban 
emlékezett meg dr. Yámosy Gyprgy,' Dely Zsigmond és 
Takács Lajos elhunyt presbiterekről, Losonczy Gyula 
korán elköltözött hitoktatóról és arról a veszteségről, 
amely dr. Szabó Aladár lelkészt, dr. Szász Károly pres-
biteri és dr. Kiss Károly ügyészt érte gyermekük ha-
lálával. Az elhunyt presbiterek helyére behívattak: Sza-
badi Adolf, Magvary Kossá Ferenc és Z. Kiss László 
pótpresbiterek, akik közül a két:, első az esküt letette. — 
A megerősített választói névjegyzék szerint az egyházban 
12890 választó van. A legnagyobb érdeklődést a pesti 
egyházmegyei tisztújítás keltette. Az esperesi állásnál 
több felszólalás után szavazásra került a sor; Nagy Fe-
renc'volt esperesre 20, Forgács Gyula péceli lelkészre 24 
szavazat esett, többen tartózkodtak a szavazástól. Egy-
házmegyei gondnokságra egyedüli jelölt volt gróf Teleki 
József: a többi állásra is egyhangúlag adta a. presbité-
rium az egyház 8 szavazatát. Nemes Árpád, a gazdasági 
hivatal főnöke terjesztette elő a záró számadást, amely 
az egyház nehéz helyzete dacára a hívek áldozatkész-
sége folytán elég kedvező eredményeket mutat fel. Be-
vétel volt 539,550 K, kiadás ugyanannyi, hiány nem 
volt, ami főleg onnan van, mert az alapítványi értékek 
mintegy 12 ezer koronával többet jövedelmeztek és 
a költségvetési hiány fedezésére 16.560 korona adomány 
folyt be. A vagyonszaporulat 11465 K. — A presbité-
rium a hivatalnokok és alkalmazottaknak, nehéz hely-
zetükre való tekintettel, erre az évre újabban 15 ezer ko-
rona segélyt szavazott meg. Ebből öt lelkésznek egyen-
ként 1000—1000 K-t (Petri Elek az őt illető részről le-
mondott), a nős hitoktatóknak és tisztviselőknek egyen-
kint 300 koronát és gyermekenként 100 koronát, a nőt-
len s. lelkészeknek 250 koronát és a segédszemélyzetnek 
egyenként 200 koronát, ezek gyermekeinek 50—50 ko-
ronát szavazott meg. Özv. Egressy Dezsőné édesanyja 
meghagyására dr. Darányi Gyula útján 1000 koronát 
adott a budai templomalapra. Az Egyházi Értesítő szer-
kesztéséről dr. Sebestyén Jenő lemondott, az elnökség 
a szerkesztéssel Takaró Géza lelkészt bízta meg. — Dr. 
Kiss Károly ügyész bejelentette, hogy a néh. Szalacsy 
Farkas áltál a főgimnázium részére hagyományozott 
30 ezer korona a hagyományozó özvegyének, szül. Ko-
vács Sebestyén Ilonának elhalálozása folytán befizette-
tett. Az alapítvány jövedelme a főgimnázium közszük-
ségleteire fordíttatik. A hitoktatásra vonatkozó ügyeket 
Takaró Géza lelkész terjesztette elő. Üj hitoktató s. lel-
készek: Czeglédy Emánuel, Árokháty Béla, Bernáth La-
jos, Takács Károly, Pa]) Gyula, és az elhunyt Losonczy 
Gyula helyén Pápai István; új segéd lel készek íj. Kálvin-
•téren: Csekey Sándor, Kőbányán Major János, a fasori 

paróchián Zsemlye Lajos. — A presbitérium a vallás-
tani óradíjakat felem-elte és az egyházkerületi taninté-
zetekben való használatra ajánlja dr. Patay Pál Egy-
háztörténetét. a polgári iskolák számára, A főgimnáziumi 
igazgatótanács jelentését Ravasz Árpád igazgató tejesz-
tette elő. Beiratkozott 750 tanuló (30 magán); vallás sze-
rint 407 ref., 59 ev., 101 r. kat., 14 egyéb ker. és 169 
zsidó. Az I—V-ig párhuzamos osztályok vannak. Sza-
lay Károly tanár ebben az évben újból tanít, dr. Fröli-
lich Pált, Máthé Eleket helyettes tanároknak választot-
ták meg. Dr. Pruzsánszky Pál és dr. Kovács Lajos eb-
ben a tanévben is óraadók. A presbitérium összesen 41 
tanulót részesített, tandíjmentességben, ennek a jótéte-
ménynek értéke: 5980 K. 

A házassági esküről. A Prot. Egyh. és Isk. Lap 
40—41. számában a „bihari egyházmegye a házassági 
eskü ellen" címen egy kzölemény jelent meg, melyben 
Tarnóczi Lajos bihari lelkész a házassági eskü eltörlését 
indítványozza. Indítványát azzal indokolja, hogy az es-
ketés csupán a magyar reformátusoknál dívik, külföldi 
egyházak nem ismerik. Az indokolás első fele históriai 
tévedésen alapul. A házassági eskü igenis magyar szo-
kás, melyet a református egyház a kath. egyháztól vett 
át és tartott meg, mint sok más szokást. Egv a ferenc-
rendi szerzetesek tulajdonát képező incum abulumban 
1505-ik évből kézírással jegyeztetett fel a házassági eskü 
szövege, melyet a ref. egyház kis bővítéssel vett át. Saj-
nálom. hogy több adatot momentán nem közölhetek, 
mert erre vonatkozó jegyzeteim mind otthon vannak. 
Mihelyt hazamegyek, a kérdésről bővebben nyilatkoom. 
Az eskü mint speciális magyar szokás, nem eltörleudő* 
hanem fenntartandó. Az indítvány tehát elvetendő. Tóth 
h, lelkész. 

Elhalasztás. A dunamelléki ref. egyházkerület okt. 
26-ára. hirdetett közgyűlését a járványra való tekintettel 
bizonytalan időre elhalasztotta. A gyűlés lehetőleg no-
vember hó folyamán meg lesz tartva. 

ISKOLA. 

A debreceni egyetem -nagyerdőben épülő helyisé-
geinek ünnepélyes felavatása folyó hó 23-án folyt le a 
királyi, pár jelenlétében. Az ünnepélynek ogyik érdekes 
mozzanata volt a királyi párnak a ref. nagytemplomban 
való megjelenése, ahol Baltazár püspök mondott" áldást 
reá. A felavatás napjának estéjén a képviselőházi ülés-
ben nagy vihar volt a fogadtatásnál elhangzóit „Gotter-
halte" miatt. — Azóta sok minden történt. 

Internátusunk lakóit sem kímélte meg látogatásától 
•a veszélyes, j á r v á n y o s betegség. De Istennek hála. bete-
geink most már részben teljesen felépültek, részben már 
túl vannak a. veszélyen. A betegek ápolásában a Bethesda. 
kórházból két diakonisza testvér szolgált hűséges segít-
séggel. A théológián szünetelnek az előadások és miután 
a főiskolai előadások is korlátoztattak, az intern átusi 
világi hallgatók nagy része is eltávozik ideiglenesen az 
intézetből. 

A soproni ev. theol. akadémián a III. és IV. év 
folyamán 3—3 hallgató van, az I. és II. évfolyamra 
egyetlen hallgató sem jelentkezett. 

Katholikus jellegű-e a pozsonyi egyetem? A po-
zsonyi egyetem egyik tanára, dr. Bozóky egy sajtópere 
tárgyalása, alkalmából kijelentette, hogy szerinte a po-
zsonyi egyetem, ha jogilag nem is, de hallgatólagosan 
kath. egyetem. Most. újabban Pozsonyban az Orsolya 
apácák tanítónőképző-intézete fölé polgári tanítónő-kép-



'4éi emeltek és ebben az intézetben, a tanítást jébbára, az 
egyetem tanárai végzik. Ez is bizonyíték a hallga tó-
lagosság" mellett. 

A (Jehreceni egyetem új tanárai. A király a debre-
ceni egyetem bölcsészeti fakultásán az egyetemes kft-
zép-ujkori történeti tanszékre dr. Szentpéteri Imre buda-
pesti egyetemi m. tanárt, az orvosi fakultáson dr. Orsós 
Ferenc, dr. Verzáx Frigyes és dr. Vészi Gyula egyetemi 
m. tanárokat nevezte ki. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Dr. Tüdős Istvánt, a tiszáninneni ref. egyházker. 
hirtelen elhunyt püspökét nagy részvét mellett temették 
el egy héttel a Budapesten elhunyt és Miskolcra szállt 
.1 ott Ilonka, leányának temetése után. A mi kerületünket 
a temetésen dr. Pruzsinszky Pál theol. igazgató, Nagy 
Ferenc pesti egyházmegyei esperes és dr. Benedek Zsolt 
konvent i tanácsos képviselte. A templomban dr. Baltazár 
Dezső mondott remek beszédet a Máté XI. 29. v. alapján. 
A sírnál Lengyel István püspöki titkár, az elhunytnak 
hű munkatársa mondott búcsúztatót. 

Mangra Vazul, nagyszebeni román görögkeleti ér-
sck-metropolita, országgyűlési képviselő folyó hó 14-én 
Budapesten hirtelen meghalt. Holttestét itt Budapesten 
helyezték — az elhunytnak kívánsága szerint — minden 
gyászpompa nélkül nyugalomra. 

Súlyos veszteség érte dr. Szász Károlyt, a képviselő-
ház elnökét, a dunántúli ref. egyházkerület tanácsbirá-
.iati egyházunk presbiterét és családját: egyetlen kedves 
és jó leánya. Szász Katalin, életének 25-ik évében a ret-
tenetes járvány áldozataként rövid, súlyos szenvedés 
után elhunyt.'A bánatos szülőkön kívül orosz fogságból 
nemrég visszatért vőlegénye, 4 fitestvére (akik közül a 
legidősebb orosz fogoly) és nagy rokonság gyászolja a 
korán elköltözöttet. A gyászolók nagy fájdalmában 
mély részvéttel osztozunk. 

Mélv részvéttel közöljük a szomorú hírt, hogy Lo-
sonczy Gyula, a budapesti ref. egyház hitoktató lelké-
sze, életének 32-ik, boldog házasságának 8-ik évében Mo-
noron elhunyt, özvegye Yantulek Ida, Iduska leánya, 
özv. Losn-nezy Sándorné édesanyja, Jenő, Lajos, Ilona 
testvérei és széleskörű rokonság gyászolja az ifjú. buzgó 
lelkész kora elhnytát. A monori temetőben helyezték 
nyugalomra nagy részvét mellett. 

Az ifjú életeket sem kímélő, gyorsan ölő betegség 
áldozata lett, a nagybábonyi (Somogy vmegye) ref. gyü-
lekezet nagybuzgalmú, ifjú lelkésze. Szüts Lajos és. 
mint lapunk zártakor nagy' részvéttel értesülünk, dr. 
Aracs István faddi ref. lelkész. 

Bahó Imre városhidvégi (Veszprém vnr.) ref. lel-
kész. egyházmegyei tanácsbíró életének 70-ik. hű j>ász-
tarkodásának 44-ik évében hosszas szenvedés után meg-
halt, A megboldogultban Bakó József nagykörösi ref. 
lelkész bátyját gyászolja. 

Dr. Török István kolozsvári ref. kollégiumi nyug. 
igazgató, életének 69-dk, nyugalomba vonulásának Í0-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. 

Felsöeön Paál János garamsallói ref. lelkész, egy-
házmegyei tanácsbíró folyó hó 24-én életének 56-dik és 
boldog házasságának 26-ik évében hosszas szenvedés 
után az Úrban csendesen elhunyt. 

Háda Ilonka, Háda Sándor pirosi ref. lelkész leány-
kája 2 és féléves korában hirtelen, meghajt. 

Pályázati hirdetmények. 

A felsőbaranyai egyházmegyébe kebelezett, nyug-
díjazás folytán megüresedett bissei ref. lelkészi állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalma.: az 1896. évi hivatalos 
felszámítás szerint 1500 korona; kongrua 489 K 34 f. A 
pályázati kérvények 1918. nov. 10-ig, kellőleg felsze-
relve Nagy Imre espereshez Kórós, u. p. Sámod Ba-
ranya m küldendők. Az állás a választás jogerőre emel-
kedése után azonnal elfoglalandó. 

Budapest, 1918. október 17. Petri Elek. . 

A tiszántúli ref. egyházkerület 372—1918. sz. ha-
tározatával ismételten elrendelte a IV. éves képzőinté-
zeti növendékek számára készítendő „Népiskolai vallás-
tanítás módszertana"-ra a pályázat meghirdetését. Ezen 
határozat értelmében a népiskolai tanügyi bizottság pá-
lyázatot hirdet nevezett tankönyvre. A tankönyv készíté-
sének alapvonalai megtalálhatók a, tiszántúli ref. egyház-
kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 353—1918. számá-
ban (Tanmenet a IV. osztály számára I—37. pont.). 
Ezen kívül a tankönyvnek tartalmaznia kell a • vallás-
tanítás fejlődési történetét, irodalmát különös tekintet-
tel- a magyar prot. egyházra, a pedagógiával való kap-
csolatát, a, vallástani tantárgyak tantervét, módszeres 
egységét, tanmenetét, tanalakját, szóval azokat a didak-
tikai elveket, amelyek a vallástanításnál is érvényesíteti-
dők. Ajánlatos az idevonatkozó gazdag német katekhéti-
kai irodalom tanulmányozása. A pályamű terjedelme 6 ív. 
Az elfogadott pályamű negyedrét alakban ívenként 200, 
azaz kettőszáz koronával díjasz tátik, mindeír tekintet-
ben a népiskolai kiadványoknál érvényben levő szabály-
zat alá esik. A pályázni akarók pálya műveiket 1919. aug. 
l-ig tisztán leírva, jeligés (levéllel ellátva, nyújtsák be 
a tiszántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalába. 

Debrecen, 1918. szept. 27. A végrehajtó biz. 

A tiszántúli ref. egyházkerület 371—1918. sz. ha-
tározata alapján a kerületi népiskolai tanügyi bizottság 
pályázatot hirdet a polgári fiú- és leányiskolák számára 
készítendő következő vallástani kézikönyvekre: 1. Ó-
és újszövetségi bibimismertetés I. és II . o. számára 2. 
Keresztyén hit- és erkölcstanra a IV. o. számára.. Ezen 
vallástani kézikönyvekhez a tantervi vázlat megtalál-
sató az egyházkerületi közgyűlés 1915. évi őszi közgyű-
lések jegyzőkönyvének V. sz. mellékletében. Az I . és II . 
osztályos' bi'bliaiisnjlertetéis legyenként 3—5, együttesen 
7 ív, a IV. osztályos hit- és erkölcstan 4 ív terjedelmű 
legyen. Az elfogadott pályaművek az egyházkerület tu-
lajdonába, mennek át s csak a jelzett ívszámig díjaztai-
naik, oly formán, hogy nyolcadrét alakban 150, azaz egy-
százötven korona díjban részesülnek. A nyolcadról alatt 
az egyházkerület eddigi népiskolai kiadványainak alakja, 
értedő. Az elfogadott mű első kiadásának korrigálása 
és revidelálása a szerző kötelessége minden díj nélkül, x 
ITj kiadásnál az előző kiadósban becsúszott egyes hibák 
kijavításáért, beleértve a korrekturát is, nyomott iven-
ként. 20, azaz húsz korona. A korrektori díj csak akidig 
illeti a szerzőt, míg a korrigálást maga végzi. Pályázók 
munkáikat jeligés levél kíséretében tisztán leírva 1919. 
augusztus 31-ig adják be a tiszántúli ref. egyházkerület 
püspöki hivataléiba. A végrelmjtó bizottság. 

F"elelős szerkesztő : B. Pap fstváflU 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 
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Ellenség a front mögött. 
Éjpitö erejű erkölcsi olvasmány katonák számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Árá 30 f i l l . Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség t i tkárságánál ( IX. , Ráday-u. 28.) # 

CSUHA ANDRÁS S , E X 
BUDAPEST, IX, RÁDAY UTCA 43. SZ. I, i 
3utdn\ jos áron készít lelkészek s z á m á r a pa-

lástokat és különféle ruhákat . 

LEGÚJABB N É M E T I R O D A L O M . 
Arnold Eberh.: Innenland. Ein Wegweiser in die Seele der 

Bibel. M. 3.— 
Bauer Adolf: Vom Judentum zum Cliristentum. M. 1.25 
Bauer H . : Die Ptlege der mannlichen Jugend. M. 2.80 
Bernoulli Carl A . : Die Kultur des Evangeiiums. I. Bd. : Johan-

nes der Táufer u. die Urgemeinde. M, 20.— 
Devaranne Th. : Geisterglaube, Spiritismus und vierte Dimen-

sion. Anleitung zur Beurteilung okkulter und spiritist. 
Erscheinungen. M. 1.50 

Dunkmann K. : Der christl. Gottesglaube, GiundriG der Dog-
matik. M. 10.— 

Fischer Alfréd Mobilmachungder Kirche nach dem Kriege. M. 1.80 
Kremers h . : Pazifismus, Papst tum und Evangélium. M. 1.— 
Leese Kurt: Moderne Theosophie. M. 2.25 
Loofs Fr. : Die „internationale Vereinigung ernster Bibelforscher". 

M. —.50 
Maiworm J . : Bausteine der Evangelien zur Begründung einer 

Evangelienharmonie. M. 4 .— 
Mehring F. : Kari Marx. Gesch. seines Lebens. M, 8.— 
Raumer R . : Das Góldene Buch vom deutschen Geiste. Her-

ausg. von E. Abigt. M. 2.40 
Rehmke JoK.: Logik óder Philosophie als Wissenslehre. M. 12.— 
RtChet Charl: Allgemetne Kulturgeschíchte. Versuch einer 

Gesch. der Menschheit. M. 18.— 
Rittelmeyer: Das Vaterunsen. 10 Kanzelreden. M. 2.20 
Schulze Martin : GrundrifS der Evang. Dogmatik, M. 7.50 
Seeberg R. : Evviges Leben. 3. Aufl. M. 2,40 
Steinbeck: Luther, die Kirche und wir. M. 3.— 
Stösch G. : Die Weltanschauung der Bibel. Einzelbilder in 

zwanglqser Folge dargestellt. M, 7.60 
stuhlfauth Q. : Die áltesten fortráts Christi u. d. Apostel. Mit 

2 Abbildungen u. I. Tafel. M. —.90 
Wedermann h . : Katechetisehes Pflichtbevvufitsein. Ein Wört u. 

Gegenwarts- u. Zukunftsaufgabe d. evang. Religions-
unterrichts. M. 3.— 

Portóra a bolti ár 10 %-át kérjüki Kaphatók: 

QnhAlfw Tűcfu f l l íúV könyvkereskedésében, Budapesten, 
O l / l l U U l l ö b i m t i A . IX . , Ferenc-körut 19-21. sz. 

Wolhyníábaru 
1 írta: Göde Lajos szekszárdi 
• ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill. j •••••• 

j Papi dolgozatok, 
| X. kötet . Alkalmi egyházi 
I. beszédek. Irta: Jánosi Zol-
• tón. Ára kötve 10 korona. 

• • • • • • 

j Imádságok* : 
• Bibliaolvasással egybekötött • 
; hétköznapi reggeli istentiszte- ; 
• letekre. Irta F. Varga Lajos • 
• I. köt. Ara fűzve S K, kötve 12 K. • 
: II. „ Ára „ 8 K. „ 12 K. : 
• • 

Kapható • Postadíj egy-egy könyvre 50 fillér. : Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezet* 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban k a p h a t ó k * A „HANGYA44 italai 
hamisí tat lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsért a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX., Közraktár-tu 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
A g y ö n y ö r ű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek e lmés 
szerkezete e lővarázsol önmagának 
zeng dicséretet. Ezen általánosan 
elismert remekművet bocsátja ki 

az ország legnagyobb 
hangszergyára 
v o n ó s és f ú v ó s hangszerekben 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

* hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

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, IX., Kálvin-tér 10., sa já t székházában 
Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-

ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. • 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 3 1 - é n : 
Alaptőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, «z kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120-— K 
9.349,672-71 K 

11.820,880-92 K 

23.727,673-63 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 22.800,000-— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . , . . 10.490,000'— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett életkárokban több mint . , ' . . 1.278,000*— K 
Biztosított érték tűzben 1917. évben több 

mint 1500.000,000-— K 
Biztosított érték jégben 1917. évben több 

mint 110.000,000-— K 
Életüzlet állománya több mint . . . . .32.000,000-— K 

A G a z d á k Biz tos í tó S z ö v e t k e z e t e alapítása és fiókintéz-
ménye a 

„GONDVISELÉS" 0-
Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- ós vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

Most jelent meg! 

Prohászka Ottokár: 

Kultura 
és terror. 

Ára portóval 8 korona. 
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= KAPHATÓK: = 

KŐKAI L A J O S N Á L 
= BUDAPEST, = 

IV., Katnermayer Károly-utca 3. 

Megjelent! Megjelent! 

Szikszay György: 

Keresztyén tanítások 
és imádságok. 

Uj kiadás. 

Ára kötve 16 korona. Portó külön 70 fill. 

• • • • • • • • 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatal 

Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIÉSISKOLAI 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 K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

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

j Társszerkesztő: 
K O V Á T S ISTVÁN dr. 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy üyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

E lőf ize tés i á r a : 
Egész évre : 24 kor . , félávre : 12 kor . , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 k o r o n a . 
Egyes szára ára 50 f i l l é r . 

T A R T A L O M . I . c i k k : A j o b b jövőér t . 
I I I . c i k k : Gr. T i s z a I s tván . Dr. Sebestyén 

p. — I I . c i k k : A do ' rd t recht i z s i n a t 3 0 0 - a d o s é v f o r d u l ó j á n . Dr. Sebestyén Jenő. — 
Jenő. — K r ó n i k a . — E g y h á z . — G y á s z r o v a t . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . — H i r d e t é s e k . 

A jobb jövőért. 
Október -én, az új korszak születésének emlék-

napján történt. Forradalom vihara zúgott végig közöt-
tünk. Elsöpört sok mindent, ami még hosszú, talán még 
évszázadokra szóló életben bizakodott és ide sodorta 
közvetlen közelünkbe olyan eszméknek megvalósulását, 
a melyektől még annyian idegenkedtek, amelyek ellen 
sokan a legjobbak közül is, körömszakadtig — mind-
halálig hadakoztak. 

Ki tudqá most ebben az órában pontosan megmérle-
gélnii, számbavenni mindannak horderejét, jelentősé-
gét, ami történt. Régiek multak el, évszázados kötelékek 
szakadtak szét, korhadtnak bizonyult rendszerek omol-
tak össze és vannak eltűnőben, holttetemükön a végleges 
eljnulás f élreiismerbetlen jegyeivel. 

Ne siránkozzak senki ezeknek vesztén; ne kesereg-
jünk különösen, mi magyar ref. protestáns keresztyének, 
akik évszázadokon át tűrtük igazságtalan rendszerek 
megbénító hátrányait és hordoztuk a keserves szenvedé-
sek bélyegeit. 

Valóban nem kell semmiféle forradalmi hangulat 
annak megszívleléséhez, hogy a mi magyar református 
egyházunk évszázadokon át volt hordozója, szószólója 
mindannak, ami most ezeknek a nVgy mozgalmas idők-
nek igazi értékes gyümölcseként e sokat szenvedett nem-
zet, közkincsévé lehet. 

Hiszen mindaz, ami a most már meglévő, vagy vár-
ható vívmányok közül nemzeti s egyházi életünket fel-
emelő értéket képvisel: az egyéni és nemzeti szabadság, 
függetlenség, önrendelkezési jog, az emberi munka és 
minden egyes emberi lélek végtelen értékének megbe-
cslése és ennek alapján felépülő valódi demokrcia, az 
eljövendő új neAizetközi jogrendszer nagy alapvető té-
telei. mind ott gyökereznek azokban az örök igazságok-
ban. amelyeknek fel ragyogásáért, megvalósulásáén a 400 
év előtti nagy szellemi forradalom megindult. 

Régiek elmultak, .vagy múló félben vannak, min-

den téren szánté lázas .erővel folyik vagy készül az új 
berendezkedések munkája. Mi, magyar evangéliumi ke-
resztyének sem tehetjük össze kezeinket. Mitől isem 
lelve, remegés nélkül, emelt fővel, Istenbe, igazainkba 
vetett, tántoríthatlan bizalommal kell nekünk is dolgoz-
nunk, részt kérnünk az új életet ós rendet teremtő és 
f(>rmáió inuirkákból. 

Mert ki merné tagadni azt, hogy részben már is 
eljött és a köze 1-jövőben a maga teljességében eljön a 
tűzben való megpróbálás ideje reánk nézve is. Nyilván-
való már is és íjiég inkább kitűnik majd a jövőben, ki 
milyen fundamentumra és mit épített. 

De a. multakra való gondolás, az él,mulasztottak fe-_ 
letti bánkódás semmiképen ne bénítsa meg a jobb jö-
vőbe vetett hitünket, reménységünket. 

Jobbról és balról is jönnek felénk és i'evetik a nagy 
kérdést: milyen legyen a mi álláspontunk most ezekben 
a. válságos, új korszakot igérő és hozó időkben. 

A válasz nem nehéz; a mi elhatározásunk, maga-
tartásunk normája, a jelent és jövőt illetőleg az, hogy 
nekünk el kell felednünk azokat, amelyek hátunk megett 
és neki kell dőlni azoknak, amelyek előttünk vannak. 
Igen,^ már most .világos, tiszta elszánt tekintettel kell 
bele néznünk a jövőbe, amelyben nem lehet többé álom, 
szunnyadás, kézösszetevés, amelyben nem lehet csak egy 
jelszó: új nap közelget — légyen hát ébredés, öltözködés, 
munkába állás abban a biztos tudatban, hogy különben 
mint úton járó pajzsos férfiú, reánk tör a:Z el hagy atás, 
szegénység és szükség. 

A magyar, protestáns keresztyéneknek úgy most, 
mint a jövőben, nem lehet szerepe a „szekértolás", há-
tul kul lógás — kezünkbe szövétnekek ada/ttak; nem sza-
ba'd hát többé megfeledkeznünk arról, hogy isteni kéz 
világok világosságául gyertyatartókra helyezett ben-
nünket. Nagy problémák megoldásáról lesz szó, évszá-
zados rendszer megdőltével új országépítésről, — ho-
gyan mellőzhetnének bennünket e feladat megoldásánál 
és még inkább, hogy merészelhetnénk kivQnni magunkat e 



munka alól, mi, akik a békesség, szeretet, igazságosság 
— Isten országának képviselői vagyunk. Hogy lesznek 
majd továbbra is, akik a kemény beszédek hallatára, a 
nagy munka láttára félreállnak? De az ú j országot itt e 
földön mindig azok építették, akikben világot meggyőző 
hit, lelkesültség és minden áldozatra kész elszántság la-
kozott. 

Félre hát a sötétlátásokkal, ne legyen egyetlen kéz 
sem, amely a multakhoz való csökönyös ragaszkodásból, 
vagy éppen félelemből kifolyólag a nagy indulásokat 
lefogni készül! Miért is félnénk, hiszen nagy erőfeszí-
tések, áldozatok, ÖnmegtagadáSok korszaka jön ós az 
igazi élő egyháznak mindig és mindenütt ez volt az 
igazi eleme. 

Lesznek majd kishitűek, elalélok és gyengék — vol-
tak mindig; dé a tisztuló légen át jönnek majd égi tüzek 
és lángra lobbannak a most még hideg, közönyös lel-
keknek százezrei. És majd közelebb megyünk egymás-
hoz, vége lesz a széttagoltság szülte erőpazarlásnak — 
jön a kézfogásból, az igazi testvéries érzésből fakadó 
együttes munkálkodásnak áldásos ideje. 

. . . Bízzunk, hogy ilyen lesz a szebb ós dicsőbb 
jövő! ' 

A jelen? Oh, az még sok köddel, fullasztó párával 
— nyomorú ságokkai teljes. Az áldott béke és megnyug-
vás napjai még nem jöttek el; szegény, vérző hazánk 
földje sok helyen vérlázító, ,,pusztító utálatosságok", 
szívettépő jelenetek színhelye, de his/szük, hogy nem 

>sokára, feltűnik az ember Fiának jele áz égen és látjuk 
majd sötét felhőkön át eljönni az igazság és békesség 
Fejedelmét hatalommal és dicsőséggel! p. 

A dordtrechtí zsinat 300-ados év-
fordulóján/) 

— 1618 — 1918. — 
November .13-ári lesz 300 éve annak, hogy az egyet-

len egyetemesnek nevezhető és tiszta református szel-
lemben összeülő és' legnagyobb jelentőségű református 
zsinat Hollandia Dordtrecht nevű városában megnyilt. 
A magyarok, nem voltak rajta képviselve s talán ez is 
az oka annak, hogy a kálvinizmusnak az a kiforrott 
erős, öntudatos szelleme, mely ott nyilatkozott, alig tu-
dott nálunk theológóiailag érvényesülni; hogy a dord-
trechtí zsinat iránt mind máig oly kevés nálunk az ér-
deklődés s különben is az a theologiai mély spekulatív 
szellem, amely az egész zsinatot annyira jellemezte, 
igazi talajra nálunk nem is találhatott, s ma már, álta-
lános elesettségünk állapotában, még kevésbbé találhat.. 
Mindazáltal, ha békésebb viszonyok közt élnénk, érde-
mes lenne nekünk is hosszasabban megállani a dord-
trechtí zsinat végzései mellett. Érdemes lenne meglátni 
azok mélységeit s ama problémák örökkévalóságát, 
a m e l y e k n e k képviselői ott akkor újra összemérték a 

*) Ez a cikk még a forradalom előtt készült , de lényege 
azért most • is aktuál is . Szerk. 

fegyvereket. De így, mikor a nemzet jövendőjének leg-
borzasztóbb s legszorongatóbb érzéseit és órait féljük, 
olyanokat, amilyeneket még a mohácsi vész alkalmával 
sem élhettek át őseink, mert a dolgok vészterhes .állásár 
i'ól nem. lehettek annyira napról-napra, sőt óráról-órára 
óg annyira egyetemesen tájékozódva, a jelenetek e ször-
nyű helyzetében nem szabad ,ós lehetetlen megállanunk 
hosszasabban a múltnál, mikor annyira ós óly aggódva 
kell a. jövendőt keresnünk. 

A dordtrechti zsinatot, mint tudjuk, az ú. n. re-
mon.?lvd%sok mozgalma hívta létre. A zsinat programmja 
eredetileg nem is önálló kánonalkotás volt, hanem in-
kább tisztázása és kiegészítése azoknak a) kardinális 
theologiai kérdéseknek, amelyeket a remonstránsok. tá-
madtak és mgváltoztatni akartak. A remonstránsok 5 
pontba foglalták a maguk tételeit s a kontra-remon-
stránsok, azaz az igazi kálvinisták ezekre hozták meg a 
maguk végzéseit komoly és rendkívül alapos előmun-
kálatok és tanácskozások után. 

A harc ós tárgyalás főpontjai tehát ezek voltak: 
1>. A predestináoió kérdése. 2. Krisztus halála ós a vált- 0 

ság. 3. és 4. Az ember romlottságáról s a megtérés mód-
járól. 5. A szeiitek álhatatosságáról. 

Csodálatos világ volt az! A történelemben csak a 
konstantinápolyi krisztologia -vitákat hasonlíthatnók 
hozzá s Madách bizánci jelenete jut eszünkbe a homo-
uzion és homoiiouzion semminek látszó, de lényegében 
világokat jelentő különbségeiről. / •>•;.„ 

A dordtrechti zsinat psychéjét is csak' a holland 
nép speciálisan theológus szelleméből és arravalóságából 

Jehet megérteni igazán. — És bár a köztudatban sokak 
lelkében úgy él ez a históriai jelentőségű zsinat, mint 
a „sötét orthodoxia" legjellegzetesebb megnyilatkozása, 
a lényeg az, hogy a legigazibb, a legmélyebben szántó, 
a legnagyszerűbb s mondhatnók így: a legzsinatiasabb 
zsinat volt mindazok között, amelyeket a reformátusok 
talán valaha tartottak. És. talán éppen ezért, oly erő-
teljes és letörölhetetlen bélyeget nyomott az a holland 
kálvinizmusra, hogy annak ereje ezer formában ma is 
jelentkezik annak életében. 

Hiszen, vegyük csak a híres állami bibliafordítás 
(Statenvertaling) elrendelését és végrehajtását., a Heidel-
bergi Káté és a Confessio Belgioa szankcionálását s 
a sajtó megrendszabályozását, stb., vagy a holland kál-
vinizmus szellemének hatalmas egységgé való megszer-
vezését: megmérhetetlen és felbecsülhetetlen szellemi, er-
kölcsi ós nemzeti erőnek forrásává vált az a holland nép 
számára! S bizony mondom^ hogy ha a magyar kálvi-
nizmus ma oly hatalmas egységes szellemmel, vallási és 
erkölcsi gondolkozással, továbbá társadalmi és politikai 
Öntudattal és élettel rendelkeznék, mint a holland, bizo-
nyára ezerszerte nagyobb reménységgel nézhetnénk a 
jövendőbe s remélhetnők a legsötétebb évek felé induló 
egyháznak szabadulását. 

Nekünk is van permanenciában levő zsinatunk, bár 
valószínűleg nem dordtrechti szinvonalú; de a legfele-



1 ősségit el jesebb időben, amely valaha is zsinatra nehe-
zedett. Az egyszerű .kis növel lácskák és törvényjavasla-
tooskák gyártásának szürke korszaka megszűnt, Az egy-
ház külső és belső épületének fundamentomairól van és 
bsz most már szó! Az uralomra kerülő radikaliznwsnak 
az eddigi jelek szerint a következő programm-pontjai 
lesznek: 1. az egyház és állam teljes szétválasztása; 2. 
Az összes államsegélyek megszüntetése; 3. Az iskolák 
államosítása; 4. A vallásnak magánüggyé való prokla-
málása s végül vagy esetleg elsősorban a szekularizáció. 
Ezzel szemben a mai zsinat túlnyomó számban, nem is 
régen. igazi antikálvinista, alapon ünnepélyesen prokla-
málta az állam segélyes rendszer fenntartásait s még csak 
elvben sem volt hajlandó a tiszta, kálvinista-felfogáshoz 
való hajlandóságát kimondani. A megoldást szerencsére 
ugyanazoknak a vezéreknek lesz most majd kötelességük 
megcsinálni, akik az egyházat az államsegélyek egy tál 
lencsé.ie kedvéért két évtized alatt ebbe a helyzetbe hoz-
ták .Nem akarunk rekriminálni. csak rámutatunk arra a, 
.történeti igazságszolgáltatásra, amelynél a vádlottak ml 
vagyunk. Mert; ahelyett, hogy egyházunknak az állam-
tól való függetlenségéért és belső erők gyűjtéséért dol-
goztunk volna, feladtuk anyagi függetlenségünket. Po-
temkim-féle egyházi életet teremtettünk s most majd 
arra szorulunk, hogy vagy könyöradományért kell majd 
kilincselnünk Vagy óriási krízisek között vissza kell tér-
nünk a saját elhagyott és eltemetett forrásainkhoz, ha, 
uorván még élnek és számíthatunk reájuk. A kíbontakov 
zás út iát még sűrű köd és homály fedi. Nincs más me-
nedékünk. csak a Mindenható Tsten „s nincs más erőnk, 
csak az a, hit. amellyel fí "belé fogódzunk. 

Az egvház eddig sok tekintetben a tékozló fiú út iát 
járta • . . De az a titokzatos kézfej, amely "Relsazár ki-
rály lakomáján ..ír vala", bennünket is figyelmeztet: 
..TÜÍene. Mene„ Tekel. Vfarsziv . . .!" Vájjon belátjuk-e 
végre, hogy csak a, belső megújulás útján lehetséges a 
visszatérés, az erő, az ú j élet mindenféle államsegélynél 
ezerszer többet ér Isten segítsége, mely millió hívő ma-
gyar református lélek önzetlen munkálkodásában és ál-
dozatkészségében olya.n hatalmasan mutathatja meg a 
maga felséges csodáit?! Dr. Sebestyén Jenő. 

| GRÓF TISZA ISTVÁN | 

csúztatták, vagy gyáván elhagyták; pedig mint hal-
vány bolygók, fényüket tőle kapták, erejűket tőle sze-
rezték, életüket reá építették. Valójában talán' csak a 
veszélytől gyermeki öntudatlansággal nem félő nők 
merték őt megsiratni és gyászolni igazán. Azok a csen-
desen zokogó vagy fájdalmukban némán vonagló Évák, 
akik még Dantonnak is szólni mertek imigyen: 

..Az elhagyott, oltárnak is lehet i 

Mártírja, Oh Danton, magasztosabb 
Kegyelettel megóvni a romot, 
Mint üdvözölni a felkelt hatalmat; 
S e hivatás nőt legjobban megillet," (Madách.) 

Óh Dantonok, ne bántsátok őket,. mert ők Tiszában 
csak az embert, a férfi-ideált siratják, tudva vagy tu-
datlan! Az embert.. akit ti talán még nem tudtok a po-
litikustól elválasztani, az embert, akit ti talán még nem 
tudtok meglátni egy század távlatából, ós amelyet meg-
lát a nő maradandó s örök értékeket kereső lelke intiutiv 
szomjuságával. 

Lépjünk hát közelebb az elhagyott ravatalhoz . . . 
Lebbentsük még egyszer félre a leplet, iamelv a test 
tudós ismerői szerint is az isten képére teremtett em-
ber ritka nemes méltósággal teli é« tisztán szép formáit 
takarja. Fedjük fel a leplet, hogy e mulandó és rotha-
'rlandó test mögött necsak az igazi embert, az igazi lel-
ket, hanem a kálvinista lelket ,is meglássuk. Fedjük fel, 
hogy próbáljuk megérteni e rendkívüli szellem ^csodála-
tos varázsát; erényeinek s bűneinek rugóit s keresztyén 
kálvinista lelkének legbelső erőit. A világ úgy sem ír 
ezekről. ír junk hát mi; talán sikerül ezzel is elősegíteni 
a megértést azok lelkében, akik sohasem tudták megér-
teni azt, hogy miért volt varázsa Tisza Istvánnak, éppen 
a reformátusságban, azokkal szemben is, akik sem a po-
litikáját nem helyeselték', sem semmiféle fórmában tőle 
valamit nem 'vártak. Mert ez a varázsa meg volt és ezt 
még legnagyobb ellenségei is elismerték.*) 

„Állottam vizének mélységei felett . . . " Tisza: oly 
rendkívüli egyéniség volt, hogy vele szemben valami-
lyen formában állást kellett foglalni mindenkinek; mert 
közömbösen mellette nem mehetett' el senki. — Azok, 
akik benne csak a politikust látták és semmi egyebet, 
azokkal nem lehet és nem is akarunk itt perbe szállni, 
anpál is inkább, mert azok kivétel nélkül ellenségei vol-
tak s azok is maradtak. A barátai és tisztelői azok so-
rából kerültek ki. akik benne csak,, vagy elsősorban az 

Hét nap hét éjjel mult el azóta, hogy a örökkévaló 
Isten végzéseibe mindenkor megnyugodni tudó hatalmas 
erejű lélek leszámolt e földi világgal . . . Kiomló vére 
engesztelő s csendesítő erővel kötözte meg ŝ csillapította 
le a gyűlölet tomboló s egeket verdeső hullámait és 
ugyanaz a vér olajjá vált ama lelkek tüze számára, ame-
lyek rejtve vagy nyilvánosan az ő számára égtek. — 
Azóta elbúcsúztatták mindnyájan azok, akik csak a fó-
rumon ismerték és csak politikusnak látták őt. Elbú-

*) A m a g y a r l apok s különösen a kevésbbé feszélyezet t ra-
d iká l i s ú j s á g o k szellemi sz ínvona luk sze r in t különböző f o r m á b a n 
u g y a n , de lovagias t i sz te le t t e l h a j t o t t á k meg lobogóika t a halott , 
T i sza előtt , A legvelősebb és legmél tóságosabb e l i smerés kétségen-
kívtil a „Vi lág"-é volt . amiko r így szó l t : „Hol t t es téné l a k ien-
gesztel ődés igé jekén t e l m o n d h a t j u k t a l á n azt , ami — a magunk 
s z á m á r a — életében is e l m o n d o t t u n k a n n y i s z o r : hogy az új Ma-
g y a r o r s z á g n a k o lyan vezéreket k í v á n u n k , m i n t ami lyen vezére 
ő volt a régi M a g y a r o r s z á g n a k . " E z az e l ismerés i s b i z o n y á r a az 
embernek 8 a jellemnek szólt. 



é/Mbeft látták és igen gyakran a politikáját is fides im- embertípusnak egy ilyen Durchbrueh-ját, áttörését lát-
ftlicita álapján fogadták el. Mert nála nem a politikája, hatjuk meg, amikor azt kell észrevennünk, hogy a lelke 
ázérfzte az elvhfi híveket, hanem egyéniségének varázsa konstrukciójú kálvinistább volt, mint'az egyetemes gon-
a politikusokat. Politikai jelentősége felett majd ítéletet dolkozása s erkölcsi erői, e tipikus kálvinista erkölcsi 
mond a történelem, de-emberi kefeszyén volta felett ne- erők akkor lettek volna igazán teljes 'lendülésükben, ha. 
künk kell'ítéletet mondani sub spécié -evangelli. tiszta kálvinista princípiumok hajthatták volna azokat 

S az álap. amelyből kiindulhatunk, itt talán az, igájukban, 
hogy az az ember, aki még ellenségei szerint sem hazu- 8 ki tudja, nem itt rejlik-e az ő élete tragikuma? 

• d ott'és ijem volt színlelő soha, bizonyára a legtisztább ér- Ki tudja, vájjon politikai énjében is nem volt-e meg va- * 
zéseit mutatta akkor is, mikor gondolkozásában istenfélő la,mi ebből a rejtett diszharmóniából, hogy t. i. nagyobb 
s a Mindenhatóban vakon bízó és református egyháza hazafi volt, kiint politikus, aminthogy mint kálvinista 
hű fiának mutatta, magát. keresztyén is nagyobb volt, mint theologus? 

A mi hitünk szerint Tisza emberi erényei egytől- Mert őserejű lelke telve volt a magyar férfi legszebb 
egyig a. legnagyszerűbb kálvinista erények voltak, erényeivel. Hazáját szerette úgy, mint kevesen. Király 
amint hogy ő, minden földi munkájától elvonatkoztatva volt hívei körében korona nélkül is. A magyar férfi -
a kálvinista etika ritka szép incarnaliojának nevezhető. lélek legnemesebb erői tündököltek jellemében. Cézári 
Az Istenbe vetett feltétlen és. mélységes hit és bizalom, ' — "helyesebben keresztyén lovagi — egyénisége szinte 
páratlan kölelMség tudás ée •nmnkaszéretet, puritánság és nemzeti vezérnek és hősnek predesztinálta, de ezeket a 
szolgálatkészség^ & közért való egész önodatídás. az ál- nagyszerű erőket rabságba hajtotta és. szolgájává tette 
fala. megbecsültek iránt érzett végtelen hűség és szere- azonban egy olyan gondolkozás, amely a modern világ-
iéi, nernés Családiasság, a feltétlen önfeláldozás és meg áramlatokkal megbarátkozni nem tudott s erejének és 

'Mm alkuvás, amely élte tragédiájának utolsó felvonásá- főleg- szent meggyőződésének es igazságának tudatában 
bán a fegyvert eldobásra, kényszerítő gyáva felhívással mm ifi akart. El kellett neki buknia, mert egy olyan 
szemben való viselkedésében is kulminált: azután a. ret- korban született, mely a, cézári egyéniségeket s hősöket 
ténthetetlen és szívós harcos szellem- mindennel szemben, még akkor sem tűni, ha azok a genialitás és jeliemgáz-
amit az ő értékelése bűnnek és veszi delemnek ismeft dagság legértékesebb drágaköveivel ékesített h o m l o k k a l 
fél . . . üiind-mind par exCellence akálvinista j'tlcnwi'I; jelennek is meg a fórumon s különösen akkor nem. .ha 
alapvonásai és fundamentális kövei. azok egy régi világ lovagi ideálját képviselik annak min-

8 ha talán vannak oly vonások is. amelyek hiá- den Erényével és hilmjával egyaránt, 
nyozüi látszanak, mint pl. Kálvinnak vagy Cromwell- Említettük, hogy Tisza jobban élte a. kálvin izmust, 
n'ek. B'. thlén Gábornak' vagy Rákóczi Györgynek hib- l v[u i öntudatosan s prineipiurnában ismerte volna, szó-
liai kegyessége s alázatosan imádkozni tudó és melegebb- ví)l] j ^ ] , kálvinista volt,'mint, amilyen theologus; és erre 
bek látszó lelke: ki tudja, hogy mindez nem látszat-e a z analÓgiára majd egyszer a gyűlölet tüzének kialvása 
csupán? Ki tudja, hogy ezek az ő egy sziklából faragott „tán annyit legalább mindenki el fog ismerni, hogy ér-
1 el kének külső keménysége alatt nem rejtőzik-e ott, mint késeit illetőleg periig százszor jobb magyar volt. mini 
hatalmas sziklatömbök mélyén nemes arany? politikus. 

Theologiai kérdésekben Tisza kevésszer nyilatko- Annyi bizonyos, hogv úgy járt itt, c világban, mint 
zótt, mért ezt a theologiai s általában mélyebb világné- ^ j ^z i , h o g y n eki missziója van. A predeszti.ná-
M i problémák iránt érzéketlen magyar viszonyok nem <.jóhari hitt is a maga módja .•szerint,'sí isteni küldetésének 
is provokálták. Mert ha holland államférfi lett volna pl. tudata nemes méltósággal sugárzott k komor alakjáról 
s egyházának ilyen vezető fia. bizonyára köteteket fen- minden időben; - annyira, hogy erről az oldaláról sebez-
nének k'i"e térre tartozó nyilatkozatai és tanulmányai a hetetlen is volt s gúny tárgyává nem is tudta tenni soha 
valószínűleg sokkal mélyebben kényszerült volna theo-
lógiávál is foglalkozni, mint így tette. Általában az 'a Mi eaak azt fájlaljuk, hogy e hatalmas elme és jel-
benyomásunk,- hogy sokkal inkább élte a kálvinizmus ym előtít nem. tárulhattak ki' soha teljes mélységükben 
szel lem ól;, mint theológiailag és tudatosan vallotta és {-.s szépségükben a kálvinizmus erői és fundamentális 
ismerte azt. Mert. theologiai kérdésekben a magyar mi- gondolatai s közéleti szereplése ^tiem engedte neg neki. 
lieu gyermeke volt:; s meggyőződésünk szerint a kálvi- ]10gy egyházát oly egész lélekkel szolgálja, ahogy o azt 
uiz,mus egyes elvei csak sűrű ködön és homályon, vagy szerette volna. 
'éltorzult formában jutottak el hozzá; szóval úgy, ahogy - Ez .a második - azonban kisebb baj lett volna, ha 
azok különösen az ő ifjúságában a magyar köztudatban 3Í}1I0S m e g . a z m e r t ez esetben Tisaa. működése sok-
éltek. De .valamint a tölgyerdő példányai, bár íftindauy- kai egészségeset)!) és mélyebb nyomokat hagyott volna 
rtyian tölgyek, nem egyforma erőben és méltóságban inu- az egyházi s talán a nemzeti életben is, mint ahogy tény-
tatják be a. maguk szépségét, erejét, és hatalmát, hanem }eg. történt. így azonban, mert, nem láthatta, teljes nagy-
csak egyes rendkívüli példányokban ragyog fél a faj ' águkban és tisztaságukban a kálvinizmus erejét, min-
minden gazdagsága: Tiszában is a,' magyaf kálvinista dent leny.ügöz/i varázsa, és tekintélye pl. egyházunkban 



többször a helyes fejlődési vonal eltolódását eredmé-
nyezte, mért éppen az ő javaslatára sokszor oly dolgokat 
h elfogadtunk, amelyek csak halványan tudták megva-
lósítani vagy néha el is homályosították az eredeti kál-
vinista ideált, (Pli a dogmák, a theol. liberálizmu® kér-
dési-, államsegély, a Habsburgokkal való megbarátkozás 
sfb.). - ' 

Egy dologban azonban szinte tökéleteset alkotott, 
t. i. abban, hogy teljes szépségükben-mutatta £g)l a kálvi-
nista férfi-lélek legnagyobb jelentőségű vonásait, ame-
lyek ebben az összetételben ilyen szellemi tehetségekkel 
párosulva, egy században talán csak egyszer születnek. 

Tragédiájához talán az is hozzájárult, hogy ilyen 
világban kellett élni. amelyben élt s mindenek felett a 
magyar közszellemnek abban a hallatlanul elmaradott 
megromlott levegőjében, ahol az elveiért alig követték 
néhányan egész életében. 

Szikla volt, amely önmagában ugyan szilárdan állt, 
de nem volt képes arra. hogv az őt állandóan körül nyal-
dosó vagy csapdosó hullámok szemetjének és szennyes 
habjának biztos fundamentumot teremthessen. 

Most búcsúzunk 1 öle. úgyis, mint egyházunk puri-
tán életű egyszerű fiától. Lelkének arcképét pedig akkor 
helyezzük el a legjobban, ha nem az egyházkormányzók 
és egyházpolitikusok, hanem a határozott kálvinista jel-
lemek. sajnos, még nagyon kicsiny der méhen függeszt-
jük fel azt. egy oly kor számára,, amely már nem a poli-
tikáján keresztül vizsgálja a. lelke értékeit, hanem csak a 
lelke értékei alapján, történelmi távlatból a. jellemét, az 
életét. T)r. Sebestyén Jenő. 

KRÓNIKA. 
\ 

Gyökeres reformáció. 

Eoclaesia semper reformjari debel —• de sokszor leír-
tuk. elmondtuk, hangoztattuk! 1918-ban ú.j értelme'le-
gyen e mondásnak! A reformálás eszköze, normája: a 
szentírás. Ügy hisszük, hittanunkat, illetőleg ennek lé-
nyegét, dogmáink tartalmát érintetlenül kell hagynunk, 
dogmáink formájának, keretének bontogatására sincs 
most sem idő, sem megfelelő alkalom, sem égető szükség. 
Annál nagyobb szükség van a reformációra erkölcsta-
nunk terén. .Tézusi alapra kell azt helyeznünk, vagyis 
inkább az ,,emberi találmányoktól" megtisztítanunk, 
igen kevés ember merte a harcias világban őszintén meg-
mondani azt; ne kerteljük, a hegyi beszédet, a ker. mo-
rált. arcul vertük, beszéljünk a hegyi beszéd moratóriu-
marol. 

Igen sokan a bibliából akarták" igazol ni a háborút. 
Hagyjuk a multat, törődjünk a jelennel és a jövővel. A 
jelenben arra legyen gondunk, hogy a forradalom vív-
mányait megtartani segítsünk. A demokrácia a reformá-
tus keresztyénség édes gyermeke; ha már születésénél 
nem voltunk ott. neveljük fel keresztyén szellemben! 

Itt az alkalom, hogy magyar ref. egyházunk újra 

a nemzet kincsévé, szemefényévé, népegyházzá váljék. A i 
közjogi viták, amelyek református egyházunk vezéreit 
•sokszor olyan nagyon elválasztották, hogy alig-alig tud-
ták egymás kezét megszorítani — eltűntek. 

Népünk abszolút többsége, dacára Tisza István sze-
mélves varázsának, sőt az államsegélynek, függetlenségi 
meggyó'ződésű volt. I t t az alkalom, hogy papjaink a nép 
vezetői legyenek újra. Ne a politikát vigyük be az egy-
házi gyűlésekbe és munkákba, hanem ref. keresztyén szel-
leműnket politikánkba, szeretetet szociális életünkbe. 

Elszomorító társadalmi jelenség az, hogy fővárosi 
munkás még koporsót sem volt hajlandó vinni állítólag 
Tiszának. Akasztófát annál jobban. Ennyire nem volna 
szabad elfajulniok a politikai és társadalmi ellentéteknek. 
Be kérdem, kicsoda ment mi közülünk a szervezett mun-
kásság táborába, ki állt élére a kisemberek mozgalmá-
nak? Ki mondotta nekik, hogy a szeretet — ami nem 
gyöngeséget, megalkuvást, alkalmazkodást jelent -— na-
gyobb társadalomformáló és átalakító erő, mint a gyű-
lölet? Nem ment eddig senki közülünk. Ki megv vájjon 
ezután? 

Vaj 1 ásta n ításu nkl>a n, egész nev el ésii rendszerii nkben 
a valódi bibliai alapra kell helyezkednünk, ahogy tettük 
ezt az utóbbi időkben már: a szociális kötelességek tár-
gyalására, a pacifízmusra nagyobb súlyt kell helyeznünk. ,' 

Megjegyezzük egyébként, hogy ilyen irányban re-
formálni egyházunkat, forradalom nélkül is kellett volna. 

Salus ecclaesiae suprerna lex esto ! 

A pesti egyházmegyei tisztújítással és annak ered-
ményével kapcsolatosan mondjuk ezt. A régi esperes: 
Xagv Ferenc egy szavazattál győzött Forgács Gyula 
péceli lelkésszel szemben. A két tábor majdnem egyforma 
erős volt; bármilyen érzelmek keljenek az eredmény hal-
latára a két tábor tagjainak lelkében, az uralkodó érzés 
ez legyen: Az egyház java mindenekelőtt! A két tábor 
tagjai között sokaknak, de bizonyára a két jelöltnek fáj 
leginkább az, hogy két olyan kiváló erő közül kellett az 
egyiknek buknia,.mint Nagy Ferenc és Forgács Gyula, 
akiknek esperesi szolgálata nyereség volíla bármelyik 
egyházmegye számára. A két tábor, amelyet szétválasz-
tott az egyéni szimpáthián kívül az egyház érdeke is, 
bizonyára egyesül a munkára az egyház érdekében. 

A téstvéri szeretet, az anyaszentegyház java, a. kor-
mányzói bölcseség, az úri tapintat egészen bizonyosan 
mégtalálja az útját, módját az esetleges ellentétek ki-
egyenlítésének. 

EGYHÁZ. 

A protestáns ügyek kormánybiztosa, Dr. Kováts 
István budapesti ref. theol. tanárt a .vallás- és közokt. 
miniszter a protestáns egyházak jogos érdekeinek fneg-
védésére irányuló intézkedések előkészítésére és fogana-
tosítására a protestáns ügyek kormánybiztosává kine-
vezte. Hivatalos helyisége a kultuszminisztériumban van 



/(V., Báthory-utca 12., I. em. 10.). A lelkészek megnyug-
tatására, közli, hogy a még függőben lévő családi pótlé-
kok és' a ruha segélyek sürgős utalványozása és folyósí-
tása, tárgyában is intézkedés történt. $ 

A pesti ref. egyházmegye tisztújítása, Okt. 30-án 
bontották fel a pesti egyházmegyei tisztviselőkre beér- ' 
-kezett szavazatokat. Esperes: Nagy Ferenc. Gondnok: 
gróf Teleki József; lelkészi főjegyző: Benkő István; vil. 
főjegyző: dr. Horváth Zoltán. Lelkészi aljegyzők: Ta-
karó Géza és Szinok Zoltán; világi aljegyző: dr. Szűcs 
Ferenc; lelkészi. tanácsbírák: Haypál Benő, Keresztessi 
Samu, Kovács Géza, Benkő István, Kontra Imre, Molnár 
Albert, Mátis Márton. Molnár János. Sáfár Béla, Moésy 
Mihály és Kovács Emil: világi tanácsbírák: Benedek -
Sándor, dr, Benedek Zsolt. Pálóezi Horváth István. dr\ 
Szászy Béla. "Szikszay Sándor. Vikár István. Teleki Ti-
bor gróf. Halász Zsigmond. Tnrnay Endre. dr. Darányi 
Gyula, Ráday Gedeon gróf és Földváry Bertalan. Az 
egyik világi aljegyzői állásra, valamint egy lelkészi ta-
nácsbírói állásra általános többséget senki sem kapott. • 
az egyik vil. aljegyzői állásra nézve szűkebb körű sza-
vazás lesz december 5-iki határidővel dr. Gyökössy Endre 
és dr. Benedek Szabolcs között: ugyanezen határidővel 
ugyancsak szűkebb körű szavazás lesz egy lelkészi ta-
nácsbírói áljásra, a legtöbb szavazatot nyert Tokav Ist-
ván és az utána egyenlő szavazatszámot nyert Forgács 
Gyula és Károssy Gyula között. 

Templomszentelés. Néhány nappal a nagy esemé-
nyeket hozó okt. 31-ike előtt, 27-én avatták fel a buda-
'foki ref.. hívek és ezekkel csatlakozásban lévő evangéli-
kusok uj templomát és paroehiáját, amelyeket, a község 

'legszebb terén (Törley-tér) épiilt nagy házból alakítot-
tak, A szép ünnepély alkalmával Petri Elek ref. püspök , 
mondott 'önát és Nagy Ferenc nesü i egyházmegyei espe-
res alkalmi beszédet: Kaczián .Iános, a pesti ev. egyház-
megye esperese Murányi János kis fiát keresztelte meg 
-és a Himnusz, éneklése után dr. Raffay Sándor bánya-
kerületi ev. püspök mondott záróimát és áldást. . 

Negyvenéves lelkészi jubileum.' Schneider Pál be?-
kai lelkész mult hő 21-én érte el szlavóniai lelkészi mű-
ködésének 40 éves évfordulóját, Ebből a 10 évből 26'évig 
•'Szeréin megyének fele hatáskörébe tartozott, amit akkor 
még kocsin járva részestíett lelkészi gondozásában, tnsry 
egyházmegyéjében, mint kelet Szerem megye nagy vidé-
kén általános tiszteletnek, tekintélynek és szeretetnek 
örvend, amit hűséges munkáiéval és rokonszenves, tisz-
teletet gerjesztő egyéniségével méltán kiérdemelt. Hosszú 
ideig ázon a vidéken a ®iairyarságnak egyetlen igazi ba-
rátja és tanácsadója volt. Háza a vendégszerető magyar 
úriháznak igazi mintaképe. Negyven .éves jubileumát 
egyházközsége meleg, szép ünnenpS tette, melyre a ko-
moly időkre való tekintettel, vendégeket nem hívtak, csu-
pán a. legközelebbi lelkészek jelentek írneg. A templomban 
Horváth Laios ú jvidéki lelkész mondta'az élőimét, utána 
Póth József ú.isóvéi lelkész prédikált T. Mózes XXXII : 
10. alapján. Valóban nemcsak két sereg, de négy is ala-
kult azon a területen, melyre csak pálcával lépett át: 
Kecsmen, Maradék. Nrkinesi. és'Banovczi. T>ten megál-
dotta áégv^évtizedes hű és kitartó munkáját a rend em-
berének.. A jubileumi istentisztelet alkalmával begyült 
80 korona persel.voénznek felét a papi özvegyek és árvák 
alapjára, felét pedig á Beihesda javára küldték el. 

Csereajánlat. Budapesthez egy órányira fekvő, vas-
: úti állomással biró. 10.000 .korona fizetésű papi állásom, 
tisztán egészségi okokból elcserélném Budapesthez 2—3 
órányira fekvő városi hellyel. Bővebb felvilágosításért 

kérem a Prot. Egyh: és Isk. Lap szerkesztőségéhez for-
dulni. / 

A budapesti ref. theol. akadémián az előadások 
f. hó 15-én kezdődnek. Ugyanekkor n^ilnak meg a többi 
fővárosi főiskolák is. 

A Nagypénteki Református Társaság testvéri sze-
retettel fölkéri mindazon ntiszt. egyházközségeinket, 
akik társaságunk részére adakozni • szoktak és akarnak, 
hogy az 1918. évi segélyüket — ha még be nem küldötték 

szíveskedjenek gondnoki hivatalunkhoz — Budapest 
II., Szilágyi Dezső-tér 3. — még ez év végé előtt, átjut-
ialni.' E l ő r e is h á l á s köszönettel a társaság einöj^ége. 

GYÁSZ ROVAT. 
Szentiványi Árpád, a tiszai ev. egyházkerület fel-

ügyelője, okt. 19-én életének 79-ik évében Sajógömörön 
meghalt. 

Dr. Kiss Ernő, Tolna vármegye tiszti ügyésze, zsi-
nati képviselő, a külsősomogyi ref. egyházmegye gond-
noka, a tolnai ref. egyházmegye tanácsbírája, a szek-
szárdi egyház főgondnoka hosszú, de igaz keresztyéni 
türelemmel elviselt betegség után életének 55-ik évében, 
boldog házasságának 30-ik évében csendesen elhunyt. 
Benne egyházunk is hűséges fiát, igazi munkás, nagy-
tudású. minden áldozatra kész világi papját vesztette el. 
özvegye, 3 gyermeke és széles körű rokonság gyászolja 
kora elhunytát. Haláláról a szívéhez oly közel álló szek-
szárdi egyház is adott gyászjelentést. 

Megrázó tragédia folyt le egy baranyai kis falu pa-
.ruchiáján. A gyorsan ölő, járványos betegség először az 
apát, Paál József drávaszabolcsi ref. lelkészt ragadta-el 
67 éves korában: 3 nap múlva -az ott segédlelkészként 
szolgáló 26 éves fia, Paál Dezső követte sírba az elhuny-
tát. A mélyen lesújtott özvegy, édesanya és a testvérek 
nagy gyászában őszinte részvéttel osztozunk. 

Gyalókay Sándort, kecskeméti kir. ügyészt, egyhá-
zunknak buzgó tagját, >presbiterét, a fékevesztett tömeg 
közül egy gyilkos kéz'kötelességének hű teljesítése alkal-
mával lelőtte. A tragikusan elhunyt kiváló, ref. papi csa-
ládból született férfiúban Gyalókay Béla dadi és Gyaló 
kav László nemesócsai lelkészek testvérüket gyászolják. 

Miehaelis Izidor, a kőszegi ősrégi év. gyülekezet 
10 éven volt kiváló lelkésze, életének 85-ik évében el-
hunyt. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 

L. 8. Nem reflektálunk az illető elkésett nyilatkozatva,; bi-
zonyára jobb lett volna, Ua ennek a vége örökre tollban marad. 
Mert, bármit hoz a jövendő, bármily elhatározások történnek a # 

nagy kardinális kérdést, az a lkotmányformát illetőleg, a búcsú-
zás nélkül eltávozottért vagy éppen a dinasztiáért, ügy hisszük, * 
nálunk már senki sem lelkesül. A legjobb: boruljon* az illető 
kommünikére a feledés fátyola. Ami a másik dolgot illeti, a la-
pokban tényleg téves volt a közlemény. Az illetők nem képvisel-
tek senkit, a maguk nevében jelentették a Köztársasági pá r tba 
való belépésüket. H. B. a megjelentek nevében beszélt, A fődolog 
egyébként az, hogy most mindnyá jan egy szívvel-lélekkel támo-
gassuk a kormányt . 



B U D A P E S T 
VIII. N A P - U T C A 13. 

TELEFON: József 3 - 0 6 . 

Lépjünk be 

Kálvin 

Szövetségbe! 

Ellenség a front mögött. 
É p í t ő e r e j ű e r k ö l c s i o l v a s m á n y k a t o n á k s z á m á r a . A 'Kálv in -
S z ö v e t s é g k i a d v á n y a . Ára 30 f i l l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálv in-

S z ö v e t s é g t i t k á r s á g á n á l (IX., R á d a y - u . 28.; 

CSUHA ANDRÁS T S 
BUDAPEST, IS, RÍDAY UTCA 43. SZ. I, t. 
3után \ jos áron készít lelkészek s z á m á r a pa-

lás tokat és különféle ruháka t . 

ÚJDONSÁGOK: 
A m í v a l l á s u n k * 

A magyar reformáció n é g y s z á z a d o s évforduló-
jára í f ták: dr. Recskeméthy István, dr. Bartók 
György, dr. Révész Imre, Nagy Rároly és dr. 
Ravasz László. A müve i t k ö z ö n s é g 4 részérc. — 
I. k ö t e t : Az újszövetség vallása. Irta dr. Bartók 
György . Vallásunk a történelemben. A keresz-
tyénség fejlődése e g y h á z z á alakulásától a jelen 
korig. Irta dr. R é v é s z Imre. Ára í 5 korona. 

Az értékelés filozófiája. 
Irta dr. Czakó Ambró. Ára 10 korona. 

Világbéke és az evangélium. 
Irta Jahn Jakab. 

A halál mysteriuma. 
Irta dr. Makkai Sándor. 

'Magyar Protestáns Unió. 
\ Egyháztörténe lmi tanu lmány . Irta dr. Patay Pál-

Ára. 5 korona. 

Harangszó után. 
„ A futkározó h a m i s a tya f iak" támadása ellen a 
magyar református egyház tagjainak számára az 

.irásból merített beszélgetések alakjában készült 
h í tvéde lmi m u n k a . Irta Mészáros János loókí 
református le lkész Ára 4 korona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 % át kérjük. Kaphatók: 

Scholtz Testvérek ' ^ ^ M S T T * 

Ára 2 korona. 

Ára 4 korona. 

Megjelentek: 
* 

\ Wolhyníában* ; • * 
I Irta : .Göde Lajos szekszárdi j 
• ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill. : 

• • • • • • 

j Papi dolgosatok, j 
| X. kötet. Alkalmi egyházi • 
• beszédek. Irta: Jánosi Zöl- : 
! tán. Ára kötve 10 korona. • 

Imádságok. ! 
• Bibliaolvasással egybekötött • 
; hétköznapi reggeli istentiszte- : 
• letekre, -irta F. Varga Lajos • 
• ' I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. • 

1 Í II. „ Ára „ 8 K. „ 12 K. : 
• • 

Kapható j Postadíj egy-egy könyvre 50 fillér, i Kapható 

Hegedűs és Sándor pro t . i r od . k ö n y v -

k i a d ó h i v a t a l á b a n 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 

nincs fogyasztási szövetkezek 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí tat lanok és ki tűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom 'kezdői tanácsér t a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, r :: 

Bpest f X*t Közraktár-u* 34* 
(Saját székházában.) . 

A „HANGYA" kötelékébe ez . idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja t ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós,-húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég * * Alapíttatott 1770, 

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. I g a z g a t ó s á g : 

Budapest, IX., Kálvin-tér 10., sa já t székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös.feltételek mellett. 

Az iizleteredményben a ^biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyuj tandók kozvetleni.il a z igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és telvilágosítássa! minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én : 
Alaütőke 
Tartalékok 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább . . . . 

K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . , . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint . , . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint í 10.000,000 — K 

Életüzlet állománya több mint . . . . 32 .000 ,000 ' - - K 
A Gazdák Biztosító Szövetkeze te alapítása és fiókintéz-

rhénye a , 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Iválvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segély biztosítást nyúj t , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

2.551,120-— K 
9.34^,672-71 K 

11.826,880-92 K-

23.727,673-63 K 

22.800,000"— K 

10.490,000-— K 

1.278,000' 

1500.000,000-

1 

Újdonságok. 

Világbéke és evangélium 
Irta Jahn Jakab ev. lelkész. Ára 2.20 K. 

A Biblia. 
Útmutató a Szentírás tanulmányozásához, 

Irta Dr. Makkai Sándor. Átdolgozta Juhász 
Albert. Ára 6.— K. 

Prot papok és hitoktatók 
zsebnaptára 1919. 

Szerkesztette Vértesi Zoltán. Ára 3.30 K. 

KAPHATOK: 

KŐKAI L A J O S N Á L 
= = B U D A P E S T , = 

IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

Megjelent! 
a Protestáns Árvaházi 
Képes Naptár 1919-re. 
Szerkesztették Szabolcska Mihály 
és Bohus Károly. Ára 2 korona 
bérmentes küldéssel és a szoká-
sos ingyen példányokkal. Egyes 
példányokat csakis 2 kor. 20 fill. 
előzetes beküldése mellett expe-
diálunk. 10 példányon elüli ren-
deléseket utánvéttel is bérmen-
tesen intézünk el. Számlára a 
Naptárt ez idén nem küldjük. 

Hornyánszky V i k t o r 
Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 

iMW> i 



PROTESTÁNS 

Megje len ik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : . 
IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési és hirdetési díjak stb küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

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

Társszerkesztő : 
K O V Á T S ISTVÁN "dr. 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr. 

Sebestyén Jenő dr. és Veress Jenő. 

E lőf ize tés i á r a : 
Egész évre : 24 kor . , félévre : 12 kor . , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 k o r o n a . 
Egyes szám ára 50 f i l l é r . 

T A R T A L O M : E s e m é n y e k . 

Események. 
Most, amikor mindennap évszázadokra kiható nagv 

események történnek, lapunkat sem adhatjuk kétheten-
ként. Lehető rövidre foglalt közleményeink most egy 
rovatban jelennek meg. 

Vége a háborúnak. November 11-én írták alá a nyu-
gati fronton a megalázó fegyverszünetét. Véget ért hát 
"az irtózatos vérontás a háború 1560-ik napján. Volt el-
lenségeink földén megkondultak a harangok, az angol 
miniszterelnök felhívására a képviselők a Szent Pál 
templomba siettek győzelmi, hálaadó istentiszteletre. 
Nemsokára megkezdődnek a béketárgyalások, amelyen 
részt vesznék a független magyar köztársaság képviselői 
is. Sajnos, hogy a mi örömünk nem "lehet teljes. Minden-
felől hazánk szép részeire éhes ellenségek törnek reánk 
és a háború szülte vad indulatok tüze is még sok helyen 
magas lángokban csap fel. Bizony keserves csalódások 
érték magyar népünk józanságába vetett hitünket is. 
Sok minden megboszulta most "magát. Szegény magyar 
katonáink is véresen, üldözött vadakként jönnek ottho-
naikba. Milyen megpróbáltatások várnak még reánk?! 

' Erdély. Nagy aggodalommal tekintünk különösen 
kelet féllé, ahonnan évszázadokon át annyiszor vettünk 
segítséget. Mi lesz ottani testvéreinkkel, hatalmas, évszá-
zados intézményeinkkel?! A „Pester Lloyd" c.- lapban, 
amelyet külföldön a legtöbben olvasnak, érdekes cikk 
jelent meg, amely reá mulat arra, hogy ottani protestáns 
egyházaink eleitől kezdve rendíthetlen végvárai voltak 
kelet felé a protestantizmusnak és így ezeknek sorsa 
nem lehet közönyös brit. és amerikai hittestvéreink előtt, 
akikkel a háború előtt sokféle összeköttetést ápoltunk. 
Mi is reméljük, hogy a felhívás, amely most hozzájuk 
megy, megértésre talál náluk és nem engedik, hogy ottani 
testvéreinket letépjék egyházunk testéről. Az erdélyi 
magyarság a mi Ulsterünk! 

Köztársaság. Hatalmas trónok omoltak össze egyet-
len hét leforgása alatt és mire c sórók napvilágot látnak, 
akkorra máj, hisszük, kellő rendben, a nagy •eseményhez 

• és hazánk mostani állapotához illő komolysággal végbe-
megy a magyar független köztársaság proklamálása. A. 
mi egyházunk szívvel és lélekkel, minden hátsó gondolat 
nélkül, örömmel köszönti az újszülött magyar respubli-
kát, Bármit hoz reánk a most még oly kétes jövő, de nem 
lehet sem most, sem a következő időkben egyetlen igaz 
kálvinista lélek sem, amely ennek a dinasztiának buká-
sán siránkozna. Nekünk a ,.szent" koronának habsburgi 
hordozói közül nem sokban telhetett gyönyörűségünk. 
Meg kell találnunk illő helyünket az új alakulatban és 
lángoló lelkesedéssel, kitartó munkával kell vinnünk a 
kövek í :» romok feletti új építkezéshez! 

Alkotmányom zsinat. Amilyen alapos, gyökeres vál-
toztatást fog tenni az alkotmányozó nemzetgyűlés ha-
zánk alkotmányában, olyan történelmi fontosságú, elha-
tározó munkát kell végeznie az elnapolt országos ref. 
zsinatnak. Isten tudja, hogy a békekötés után milyen 
lesz a mi „országos" zsinatunk is! Nem kell-e nálunk is 
új választást elrendelni?! Mennyi megoldásra váró kér-
dés jő majd elő! íme egynéhány: A nők aktiv és passzív 
választójogának egyházi törvénybe való iktatása. Azt 
hiszem, igen kevés ref. egyháztag van. aki azt be ne 
látná, hogy a mi demokratikus szervezetű egyházunk, 
amelyről sokszor és joggal mondottuk büszkén, hogy a 
nők választójoga kérdésében megelőzte az államot, most 
nem maradhat az állam mögött. Eltekintve a közhangu-
lattól, nem is nélkülözheti a jövőben egyházunk nőtag-
jainak buzgó, aktiv részvételét és pedig nemcsak a bel-
missziói munkáknál, hanem az egyházkormányzatnál 
,sem. Különös is volna másoldalról az, hogy kötelessé-
geikre figyelmeztetjük nőtagjainkat, munkájukra, áldo-
zatkészségükre számítunk, jogot ellenben nem adunk ne-
kik. — A lelkészek jellegének és jövedelmének megálla-
pításánál is^zem előtt kell tartania a zsinatnak-az egyen-
lőséget. Szűnjék meg az ú. n. rendes és más nevezetű 
lelkészek között a különbség! Tanítson minden lelkész 
hittant, végezzen lelki pásztori munkát az ú. n. „kate-
cbeta''. /-Az alsó papság és hierarchia gondolata pusztul-
jon ki. egyházalk-otmány^Hiklwl! A lelkészi fizetések ren-



dezésénél egyöntetűségre törekedjünk, legyenek fizetési 
fokozatok, amelyek közül a legmagasabbat is érje el min-
denki megfelelő szolgálati év után. Dolgozzék minden 
lelkész annyit, h o g y a 40 éves szolgálati időnek 35-re 
való leszállításánál senki se érvelhessen a régi állaj)ot 
fenntartása mellett azzal, hogy a pap nem erőlteti meg 
jnagát a munkával, bírhatja a semmittevést 40 eszten-
deig. 'Az intenzív gyülekezeti élet és munka lehetővé té-
telére imperative mondja ki a zsinat a nagy gyülekezetek 
paroehiális körökre osztását záros 'határidőn belül. Jó 
volna ezeket és hasonló kérdéseket alaposan megtárgyalni 
egyházi lapjainkban. 

Papi tanács. Nem a reformátusoknál alakult meg. 
A munkával agyonterhelt, szégyenletesen díjazott r. kath. 
alsópapság alakította meg. Nem kellett a „Pax" .a nagy-
méltóságú és főmagasságú püspök, biboros, érsek urak-
nak, most náluk is jelentkezik a „Revolutio". Bátor, 
ismerős csengésű szavakat hallottunk: „Eddig minden 
a Mammon volt s ez akadályozta, hogy sokan nem értet-
tek meg bennünket. Ha ez a Mammon ledől, azt mond-
juk: Alleluja! Jöjjön az evangélium egyszerű egyháza." 
Mi protestánsok responsórikusan felelünk rá: Ámen! —• 
Szívesen gratulálunk a bátor, evangéliumi szellemű ál-
lásfoglaláshoz. Azt hisszük, hogy ez is közelebb fog 
hozni bennünket egymáshoz az új Magyarország valóban 
keresztyén szellemű fölépítésének munkájában. A mi 
ideálunk is az: „Keresztyén Magyarország és nem csil-
logó feudális, hanem szent Pál egyszerű demokrata egy-
háza!" Micsoda merész, forradalmi beszéd ez, r. kath. 
pap szájából! Ez több és más, mint a jozefinizmus, több 
és más, mint a febroniánizmus, ez protestáns, vagy mond-
juk így: ó-keresztyén gondolat! Nem akarnánk rossz 
szolgálatot tenni rokonszenvünkkel r. kath. paptestvé-
reinknek és kollégáinknak, Nem is akarunk álmokat 
kergetni, mint atyáink a 48-iki forradalom alkalmá-
val, amikor Cegléden magyar keresztyén egyházról szőt-
tek színes álmokat, amelyben egyesülnének a hazai ma-
gyar prot. és kath. egyházak. Ez üres, hiú álom volna, 
de azt az időt szeretnők megérni, amikor a régi abszolút 
ellentétek között mozgó hitvitázás, lélekhaiászat, eretne-
kítés és kölcsönös befeketités véget ér és eljön az az idő, 
amikor az Úr Jézus szellemében egymást megértve, egy-
mással nemes versenyre kelve építenénk Istenországát 
a mi szegény, kicsiny magyar hazánkban. Ebben a re-
ményben őszinte üdvözletünket küldjük a Papi Tanács-
nak! Ugyanekkor azonban érdeklődünk, az „ORLE" 
mit csinál? 

Az 0. R. L. E.t — most, sajnos, nem jöhet- össze 
és nem csinálhat semmit. De az 0. R. L. E. elnöke, dr. 
Baltazár Dezső püspök, aki egyszersmind a zsinat és 
konvent egyik elnöke is, a forradalom után — enyhén 
szólva — egyik tapintatlanságot a másik után követte el. 
Már lapunk mult számának Szerkesztőd üzenetéhen reá-
mutattunk az általa fogalmazott és kiadott „Hivatalos 
közlmény a nyilvánosság számára" c. közleménynek 
bántó hangú végére, amely még bizonyára-a debreceni 

keserű emlékű királyfogadtatás okozta mámorból szüle-
tett. Erre a nagy visszatetszéssel fogadott írásra rádup-
lázott az a siralmas „Körlefvél", amely ugyanabból az 
érzületből eredt. E szerencsétlen írás alatt, amelyet úgy 
a Lelkészegyesület, mint a Debreceni Prot, Lap is min-
den megjegyzés nélkül közöl, ott látjuk az összes püs-
pökök és főgondnokok neveit. Nem tudjuk, hogy azok, 
akiknek nevei ott figuráinak, mennyiben felelősek ezért 
az írásért, amely legalább is idejét mult (nov. 2-án kelt 
és még később lett szétküldve!) áradozásokban visz töm-
jént a magyart „megértő király" felé (összesen 10 napot 
sem töltött nálunk), de annyit ki kell jelentenünk, hogy 
ekkora ügyetlenség és a mi magyar kálvinista egyhá-
zunknak ilyen komproniittálásá, igazán vérlázító! Or-
szágszerte tiltakozni kell ez ellen ós követelni ennek a 
csökönyös rövidlátásból fakadt Írásnak és'a belőle eredő' 
félreértéseknek korrekcióját. 

Ezzel kapcsolatban nem hagyhatjuk említés nélkül 
ezt: az alkotmány forma megváltozása gyökeres válto-
zást jelent egyházunk jogi életére nézve is. Most. erről 
részletesen még korai dolog lenne bővebben tárgyalni, de 
egyet mégis megemlítünk. Hisszük, hogy soha többé 
nem jelennek meg körünkben azok a nevetséges autokra-
tai allűrök, amelyek a zsinat legutóbbi ülésszakában 
a lelkészi elnök részéről untalan megnyilvánultak; aki az 
énekesikönyv' ügyét is teljes hozzá nem értéssel a „sic volo 
sic jubeo" elVe szerint óhajtotta véglegesen elintézni és 
ebben egyik főgondját az képezte, hogy a-Z általa írt, 
túlloyalitásból áradozó királyhimnuszt felvegyék. A leg-
közelebbi zsinati ülésen, hisszük, ő maga fogja indítvá-
nyozni ennek a versnek, valamint annak a törvénycikk-
nek törlését, amely a tábori lelkészségre és a „felügyelő 
püspökre" vonatkozik. Szóval a Baltazár-féle politika 
csődöt mondott, az ő érája most már véget ért és neki 
mindenesetre le kell vonnia ebből a megfelelő és meg-
nyugtató konzekvenciákat. 

Megszállás. Hazánk területére a fegyverszüneti felté-
telek értelmében idegen csapatok vonultak be, egész Dél-
Magyarország demarkacionális terület; ebbe esnek bele 
a mi kerületünkből egész Bácsmegye és Baranyának nagy 
része, szóval 2 egyházmegyénk. Nem tudjuk, hogy meny-
nyiben lehetséges ez, de kérjük ottani barátainkat, érte-
sítsenek gyakran bennünket ottani egyházaink és a ma-
guk helyzetéről. Hiszen mindnyájan mindenben annyira 
együtt érezünk velük a nehéz napokban! 

Testvéri szó a református lelkészekhez, tanárokhoz 
és tanítókhoz címen írt Haypál Benő budapesti lelkész 
lelkes hangú, tájékoztató felhívást, amelyet 16 lelkész 
írt alá. Most csak a végét adhatjuk: 

„Az októberi forradalomban magyar nemzetünk 
frigyre lépett a szabadsággal. E boldog ölelkezésből aki 
születni fog, annak keresztelőjén legyünk ott mi is. Aki 
Születni fog s akinek születnie kell, annak szabad, füg-
getlen magyar köztársaság lesz a neve." -— Mondjuk reá: 
úgy-legyen! : - / --



A protestáns ügy eh kormánybiztosává, mint lapunk 
mult számában már közöltük, dr. Kováts Istvánt ne-
vezte ki a. kultuszminiszter, akinek következő feladatai 
vannak dr. Juhász Nagy Sándor államtitkár kijelentése 
szerint; 

„egyrészt a református ágostai hitvallású, evangéli-
kus és unitárius egyházak egyetemének és ez egyházak 
lelkészeinek, tanárainak, tanítóinak jogos érdekeit a 
nagy átalakulással kapcsolatban megvédelmezni, más-
részt az ezekben az egyházakban rejlő nagy erkölcsi erő-
ket a békés állapotok megszilárdítása, a belső rend biz-
tosítása és a felekezeti békesség megóvása érdekében ér-
vényesíteni." 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium új ügy-
beosztása. , A vallás- és Közoktatásügyi minisztérium 
ügyosztályainak beosztása államtitkári felülvizsgálat 
szempontjából a következő: Dr. Juhász-Nagy Sándor po-
litikai államtitkár revíziója alá tartoznak a protestáns, 
görög-keleti és általában a nem katholikus egyházak 
ügyeit intéző ügyosztályok, továbbá a közalapok jogi- és 
pénzügyeit, a főpapi javadalmak ügyeit és a közalapok 
gazdasági ügyeit intéző ügyosztályok. Dr. Neményi Imre 
államtitkár reviziója alá tartoznak a tanítóképzést, az 
állami elemi iskolák és óvódák szervezését, az állatni 
elemi iskolák és óvódák személyi és dologi ügyeit, a nem 
állami elemi iskolák ügyeit és tanfelügyelet ügyeit in-
téző ügyosztályok. Dr. Imre Sándor helyettes államtit-
kár reviziója alá tartoznak a középiskolák, a polgári ós 
felsőkereskedelmi iskolák ügyeit, továbbá a tanítók és 
tanárok nyugdíjügyeit intéző ügyosztályok ós az újon-
nan szervezendő reform-ügyosztály. Dr. Tóth Lajos he-
lyettes államtitkár reviziója alá tartoznak a szépaiűvé-
szetek, múzeumok s tudományos ós irodalmi intézetek és 
ismétlőikolák ügyeit, valamint a műszaki ügyeket intéző 
ügyosztályok. A katholikus. egyházi ügyek, amennyiben 
magasabb revíziót igényelnek, közvetlenül a miniszter 
elé terjesztetnek. 

Állásfoglalás. A pesti e. m. lelkészek és bpesti th, 
tanárok folyó hó 15-én értekezletre gyűltek össze Nagy 
Ferenc esperes meghívására. Az- értekezleten — ame-
lyen negyvenen vettek részt — Petni Elek elnökölt. 
Hamar István theol. tanár előterjesztésére az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el és vitte el testületileg a 
Nemzeti tanács elé, ahol azt Haypál Benő lelkész nyúj-
totta át, aki a köztársaság proklamálása alkalmával a 
ref. lelkészi karunkat is képviseli., 

„A pesti református egyházm. lelkészi és a duna-
melléki református egyházkerület budapesti theologiai 
akadémiájának tanári kara, amaz ősi tradíciónál fogva, 
mely a .-magyar református egyházat, annak lelkészeit 
és tanárait = elválaszthatatlanul összekapcsolja á lelki-
ismereti és nemzeti szabadság, a felvilágosodás és a de-
mokratikus haladás szent eszméivel; — s visszaemlé-
kezve azokra :yz évszázados, nehéz harc okra, amelyekét 
é nemzet legjobbjainak oldalán meg kellett vívnia "éz 
eszmék " élein ség'eivei; s- - visszaérni ékez vé' a'zökra ,az 

emésztő szenvedésekre, amelyeket hitéhez és nemzetéhez 
való hőségéért el kellett hordoznia: Budapesten, 1918. 
november hó 15-én megtartott értekezletéből, — nem 
köttetve meg az egyház legfőbb hivatalos vezetőinek 
semmiféle nyilatkozatai által. — teljes és bizonyos tuda-
tában annak, hogy meggyőződésében az egész magyar 
református lelkészi és theol. tanári kar osztozik: hazafias 
lelkesedéssel üdvözli a szabaddá, függetlenné és demo-j 
kratikussá vált új Magyarországot és annak vezéreit; — 
nyíltan és őszintén kívánja ez új Magyarországnak a de-
mokratikus, köztársasági ál lám formában leendő consti-
tuálását, — s teljes készséggel ajánlja fel összes szellemi 
és erkölcsi erőit a visszanyert szabadság vívmányainak 
megőrzésére,'— a nagy átalakulás megfontolt, békés ke-
resztülvitelére, — a haza ősi határainak, nemzeti épsé-
gének és egységének védelmezésére. — s minden, a haza 
szellemi, erkölcsi, anyagi felvirágzását és boldogságát 
szolgáló hű és áldozatos munkálkodásra. 

Legyen Istennek oltalmazó kegyelme és minden ál-
dása a szabaddá, demokratikussá vált új' Magyarorszá-
gon; — nyugodjék meg ennek vezetőin a bölcseségnék 
és értelemnek, a tanácsnak és hatalomnak, az Ur isme-
retének és félelmének Lelke: — egyesítse polgáréit a 
testvériségnek és a honszerelémnek szent érzése, hogy 
lehessen/ftj Magyarországunk népeinek szabad.' virágzó-
és boldog országa." * 

Baptisták dicséreti. Megfordultak a Nemzeti Tanács 
előtt a baptista atyafiak is, csatlakozásukat jelentették 
és kívánták a teljes demokráciát, a teljes vallásszabad-
ságot, az egyház és állam teljes, szétválását. Az újságok 
kiemelték a három kívánságot, amely ilyen összetétel-
ben vallásos testület részéről mostanában nem hangzott 
el. Különösen a harmadik kiabált, ha a polgári lapok 
nem is különböztették meg a két elsőtől szembeötlő 
betűkkel. A sorok között és mögött voltba ,,baptisták 
dicséreti". Ugy-e bár sejtjük, mit jelent ez a jövőre 
nézve? De rég is volt, mikor ez a programm a miénk 
volt. Szabad egyház, szabad államban! Baptista atyánk-
fiai átvették a mi régi programmnukat, amelynek meg-
valósulásáról most egymás közt halkan, súgva beszé-
lünk, aggódva, mi lesz velünk? Elszoktunk mi a kálvi-
nista aktivitástól. Valami fatalista bizalommal várunk: 
lesz, ahogy lesz. A baptisták nem félnek, demokratikus 
egyházszervezetük, egyházfegyelmük, adakozó készsé-
gük ezután is fenntartja őket. Eddig sem kaptak egy 
fillért sem az államtól, ezután sem kapnak. Nem törődve 
a«- történelmi ' egyházakkal, azok kulturális érdemeivel, 
teljes- szeparációt kívánnak. Könnyű nekik! Vájjon mi 
vezeti őket kívánságaik hangoztatásánál? Az ő napjuk 
fölkelőben. Az összeroskadó, fogyó ref. gyülekezetek 
romjain megjelenik majd az „atyafi", akit. nem lehet 
majd „karhatalommal" elvezettetni. Ha össze nem szed-
jük magunkat s igazán nem végezünk pásztori,munkát* 
bizony 50 év múlva mi leszünk a „szekta" s ők az „egy-
ház", Készülődni nincs időnk, lázas tevékenységre van 



szükségünk minden vonalom Kétségbe nem esünk. A mi 
napunk ninc> lemenőben!; Nekünk multunk, és jöv.őnk 
van 1 • . 

..„Örökbefogadás \ Kedves lelkész testvéreimet arra 
kérőm, hogy híveik között, keressenek •olyan egészen árva, 
jó, családból származó, törvényes, református vallású. 
3-t-t4 • éves leánygyermeket, akit itt, Mezőtúron, egyik 
Redves hívem, egy tekintélyes magánzó, gyermektelen 
úrinő örökbe fogadná, mint saját gyermekét felnevelné, 
kitaníttatná s halála esetén —- ha a gyermek érdemes 
lesz rá — mintegy 200,000 koronát érő vagyona örökö-
sévé is tenné. Hadi árva, ép, egészséges, szép kis leány-
gyermekek szerető. gondos anyát, boldog otthont talál-. 
nárnak. Leveleket, ajánlatokat e címre kérek: Marjay Ká-
rojv ref. lelkész Mezőtúr. Belváros. 

. Menekülője. Fajdalom, újból sok .lelkészi családnak 
kell menekülnie. Az elsők között volt a nemrég jubilált 
bes'kai lelkész. Schneider Pál. aki az újvidéki lelkészlak-
ban talált otthont. E. Szabó Dezső daruvári missziói 
Jelkésznek is menekülnie kellett a zöld káder elől. A 
vasúti állomáson bevagonirozott bútorát és minden egyéb 
ingóságát elrabolták. Segélyre szoruló menekült lelké-
szeink forduljanak dr. Kováts István kormánybiztoshoz. 

A Hazai Németek Néptanácsa. Dr. Bleyer Jakab 
egyetemi tanár vezetése alatt megalakult a Hazai Né-
meti k Néptanácsa (VIII., Miksfeáth-utca 4.), amely a 
magyar németséget a magyarsággal való politikai és 
érzelmi együvétartozás alapján megszervezni akarja, 
amellett azonban a hazai németség számára bizonyos 
kulturális és népi jogokat is követel. Minden községben, 
melyben németek laknak, megalakítandó a Hazai Né-
metek Néptanácsának helyi szerve, amely széleskörű 
autonómiával bír és csak az egész németségre vonatkozó 
elvi kérdésekben tartozik a budapesti központ utasításait 
követni. A magyarsággal érzelmi közösségben haladó 
mozgalommal szemben a sajtóban pán germán irányú ak-
ció indult meg azon ráfogással, hogy a Hazai Németek 
Néptanácsa keresztyénszociálista irányt képvisel. Ezen 
állítás nem felel meg a valóságnak, a Néptan ács nem áll 
sem felekezeti, sem pártpolitikai alapon, a tíz tagból 
áiló végrehajtó-bizottságban négy protestáns ember fog-
lal helyet, az egész protestáns Szepesség, a Bánát, Bács-
ka és Nyugatmagyarország protestáns községeinek jó-
része csatlakozott a Néptanácshoz. Kérjük a német köz-
ségek lelkészeit, hogy mindenütt alkossák meg a köz-
ségi néptancsokat (Gremeindevolksrat der Deutschun-
garn) és csatlakozásukat jelentsék be a budapesti köz-
ponti Néptanácsnak. Mozgalmunk egyébként a magyar 
népkormány teljes helyeslésével találkozik. Dr. Weber 
Arthur, a Baár-Madas ref. felsőleányiskola tanára, a 
Hazai Németek Néptanácsa végrehajtó bizottságának 
tagja. (Budapest, I., Dezső-u. 16.) 

''Madarász hnre. a'karczagi ref. egyház lelkipásztora, 
72 éves korában Budapesten, f. hó 7-én meghalt. 
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Felhívás az ország reformátusaihoz. 

Ezeréves állami életünk korszakalkotó átalakulás 
küszöbéhez jutott a reformáció Vezévi emléknapjáéi dia-
dalmassá vált forradalom utján. Ez a forradalom vívta 
ki és alkotta meg az önálló, szabad magyar népköztár-
saságot-, amely az ebben az államban élö minden nagyobb 
és kisebb nemzetet, minden társadalmi osztályt és min-
den bevett s beveendő vallási felekezetet~a demokratikus 
jogegyenlőségnek és szociális embertestvériségnek békés 
közösségébe foglal egybe. Mint ilyen szociális népköz-
társaság akarunk belépni az egész művelt világ demokra-
tikus és szociális szabad államainak hemzetközi szövet-
ségébe, békés világcsaládjába, az egyetemes emberiség 
jobb jövendőjének szolgálatára. 

A magyar református egyház négyszázéves életé-
ben mindig ennekAa szabadságeszménynek volt meggyő-
ződéses hitvallója, hű harcosa és igazi vértanuja. Ma is 
diadalmas örömmel, teljes odaadassal csatlakozik az i f jú 
v agyar népköztársasághoz, mint kezdettől fogva hatha-

;san résztvett az önálló, szabad, demokratikus és szo-
ciális magyar népállam szellemi és társadalmi előkészí-
tésében és mostani diadalrajuttatásában is. Nem is tehe-
tett mást, mert ez a magyar református egyház a maga 
legsajátosabb területén, a valláserkölcsi élet és közmű-
velődés terén a szabadságnak, egyenlőségnek és testvéri-
ségnek emberfelszabadító és életnemesítő eszméit Mr-
dette az élő szónak és nyomtatott gondolatnak minden 
eszközével és ezeket érvényesíteni is törekedett. 

A magyar ref. egyház pgyik fontos alkotórésze az 
egész európai és amerikai művelt világban meggyökere-
zett és vezető szerepet vivő református keresztyénség-
nek, amely jelentős részt vett az egész modern, liberális, 
demokratikus és szociális korszellem s világrend megal-
kotásában mind a mai napig. Mint a reformációi közja-
vak örököse követelte, illetve követeli a magyar ref. egy-
ház a vallásnak egyetemes szabad gyakorlatát, a teljes 

lelkiismereti szabadságot, a demokratikus államalkot-
mánnyal . yegileg azonos zsinati-presbiteri egyházal-
kotmányt, a lelkészi és világi, férfi- és nőtagok között 
való jogegyenlőséget, á tudományos kutatás szabadságát, 
a közoktatás s közművelődés javainak közkinccsé tételét, 
a népek anyanyelvének az egyházi életben való egyenlő' 
jogát s az emberiség egyetemes szolidaritását. Mint 
ilyen, az igazi reformációnak, a tisztítást és modern hala-
dást egységbe foglaló réformnak a harcosa. Ezért a ma-
gyar nemzeti újjászületésnek a reformáció emléknapjá-
val való véletlen összeesése reánk nézve voltaképen nem 
is véletlen, hanem a kettő között levő rokonság világtör-
téneti törvényszerűséggel végbement, gondviselésszerű 
megnyilatkozása. 

! 

Ezért helyezkedünk minden fentartás nélkül a pol-
gári és szociális demokráciát testvéri közösségbe foglaló 
magyar népállam alapjára s ezért ajánljuk fel mun-
kásságunkat ennek megszilárdítására és kiépítésére. 
Ezért ajánljuk fel az egész világ református egyházai-
val való testvéri összeköttetéseinket a magyar népköz-
társaság földrajzi, gazdasági és politikai egységének 
megmentésére és a megegyezéses világbéke előmozdítá- . 
sára. Ezért kérjük és reméljük másfelől a magyar nép-
köztársaság kormányának elismert alaptörvényeink és 
a népkormány programmjának szellemében való igaz-
ságos és hathatós támogatását. Felajánljuk, Ígérjük, sür-
getjük és megvalósítjuk egyben azt a liberális, demokra-. 
tikus és szociális reformációi programmot, amelynek tel-
jes végrehajtását eddig megakadályozta egyházunk ed-
digi rendszere és. ebből folyó mozdulatlansága, 

, [Ki akarjuk építeni a magyar ref. egyházat valódi 
szabad, demokratikus és szociális népegyházzá s meg 
akarjuk tölteni az örök evangélium éltető szellemével. 

Mindezeknek elérésére alkottuk meg az_()rsz. Re-
formátus Tanácsot, -amely magát tekinti az egyház köz-
véleménye kifejezőjének s amelynek kiegészítést ki nem 
záró programmpontjai a következők: 



A) Egyházpolitikai reform. 

Az'egyház és állam szétválasztása, .szabad egyház 
szabad államban, az állam és egyház eddigi viszonyának 
fokozatos és méltányos megszüntetésévél. 

B) Az egyházi alkotmány reformja. 

1. A most is permanenciában levő, királyilag enge-
délyezett zsinat feloszlása, új 'zsinat összehívása, általá-
nos, új választások alapján, az új egyházalkotmány meg-
alkotása céljából. 

2. A konvent eltörlése. 
3. A konvent helyett az évenkint ülésező zsinat ál-

tal kiküldendő zsinati bizottság beállítása k az ügyfck 5 

időközi vezetésével való megbízatása. 
4. Addig is, mig egyházunk az "új egyházalkotmány 

alapján teljesen át nem szerveztetik, hat évenkint történő 
és az összes egyházi tisztségekre kiterjedő sürgős tiszt-
újítás. 

5. Az egyházi tisztségeknek személyes hitéletük-
nél és a gyülekezeti életben kifejtett munkásságuknál 
fogva arra hivatott emberekkel való betöltése. 

6. Az egyházi közigazgatás és bíráskodás különvá-
lasztása, egyszerűsítése és olcsóbbá tétele. 
- (7. Annak lehetővé tétele, hogy az egyházi gyűlések 
főéárgya a gyülekezetek belső életével való foglalkozás 
legyen. 

8. A ref. egyházi vagyonnak altruista alapon az 
egyetemes egyház által való kezelése. 

, 9 . A nagy egyházközségeknek az intenzív lelki gon-
dozás lehetővé tétele céljából önálló gyülekezetekre való 
sürgős felosztása, s az így támadt gyülekezetekben egyéni 
és családi lelki gondozás, belső missziói munka és szociá-
lis intézmények alkotása. 

10. Az egyházmegyék és egyházkerületek új, ará-
nyos beosztása. 

11. A bel- ós külföldi szórványok ügy éneik intéz-
ményes rendezése. 

12. Az egyházi szertartásoknak korszerű reformja. 
13. A különböző, önálló munkakörrel biró lelkészek 

teljes jogegyenlősége s • az egyházi tisztségekre való 
egyenlő választhatósága; a segédlelkészek jogviszonyai-
nak megfelelő rendezése; valamennyi egyházi alkalma-
zottnak korszerű fizetésrendezése; status rendezés, szol-
gálati pragmatika, és a nyugdíjtörvénynek a lelkészi öz-
vegyekre és árvákra is kiterjedő revíziója. 

14. A lelkészválasztásnak időszerű reformja, a vá-
lasztás tisztaságának biztosításával és a választási visz-
szaélések szigorú megtorlásával. 

15. A lelkészi díjlevelek időszerű rendezése, a. atóla-
rend^zer eltörlésével. 
/ \ 

C) Reformok az egyház belső életében. 

1. A nők aktiv és passzív választói jogának elis-
merése. 

2. A vallástanítás és nevelés rendszerének az egész 

vonalon való gyökeres reformja, a konfirmáció megfelelő 
átalakításával. 

3. A theologiai tudományos képzésnek és gyakor-
lati lelkésznevelésnek időszerű reformja. 

,4. A lelkészek továbbképzése és gyülekezeti mun-
kások nevelése céljára hiterősítő, belső missiói és tudo-
mányos továbbképző tanfolyamok rendszeresítése; idő-
szaki, tudományos sajtó,. népnevelő és népfelvilágosító 
lapok és napilap megteremtése. " 

5. Az egyházhoz tartozásra való kényszerítés (hit-
kényszer) eltörlése. Az egyházi tagságnak igazi refor-
mátus értelmezése; tapintatos, bölcs egyházfegyelem. 

j». A belső missiói munkáknak és szervezeteknek 
az egyház egyetemes szervezetébe való beleépítése; az 
egész egyháznak missiói népegyházzá való átalakítása 
s evangéliumi szociális szellemének a társadalmi, köz-
gazdasági és állami életben való érvényesítése. 

7. A keresztyén közösség érzetének az egyes gyü-
lekezetekben s az egész egyházban való ápolása; egymás 
terhének szociális • keresztyén szellemű, hordozása; a 
külföldi hittestvérekkel való belső kapcsolat helyreállí-
tása és kiépítése, egyházunknak a református egyházak 
világszövetségébe való szerves beillesztése. 

Magyar reformátusok! Terjedjen közöttünk az ú,j 
reformáció szelleme, mint a futótűz! Siessünk az Orszá-
gom Református Tanácshoz való csatlakozással! Ne kés-
lekedjünk személyi érdekből, tekintélyimádásból, gyáva 
megalkuvásból, közmondásos nemtörődömségből, áldo-
zatra képtelen hűtlenségből és az újjászületésben nem 
bízó hitetlenségből! A református keresztyénség az el-
szánt cselekvésnek és az önfeláldozó hősiességnek a val-
lása. Egyházunk és hitünk jövője forog kockán. Mentsük 
meg és vívjuk ki a diadalmas jövőt! 

Alakítsátok meg gyülekezetenként a helyi reformá-
tus tanácsokat s jelentsétek csatlakozástokat azonnal az 
Országos Református Tanácsnak! (Budapest, IX., Rá-
day-u. 28.) ^ f 

Az Országos Református Tanács nevében annak 
elnöksége. 

) 
Kérjük az egész ref. sajtót e felhívás-közlésére. 

A Dunamelléki Ref. Egyházkerület 
Gyülekezeteinek es Elöljáróinak. 

s Ai Istennők békessége uralkodjék 
a ti szívetekben!" Kolo»sí III—15. 

Az új Magyarország megszületésének hajnalán, 
amidőn a régiek-elmúltak ós mindenek megújultak, ezek-
kel az apostoli szavakkal köszöntelek titeket szeretett 
Híveim! 

Nagy idők tanúivá tett bennünket az isteni gondvi-
selés. A több mint négy éven át dúlt véres világháború 
felkavart levegőjében, mely annyi szenvedést, nyomort, 
fájdalmat és bánatot zúdított meggyötört szívünkre, 
majdnem angyali szárnyakon útrakelt a Béke és mi 



könnyel a'szemünkben köszöntjük, csókoljuk fehér ruhá-
jának szegélyét. A Béke ártatlan szelíd arcát még nem 
látjuk, még nem tudjuk: milyen? Még nem merjük fel-
vetni tekintetünket, hogy sugárzó szemeiben gyönyör-
ködjünk. Még lent jártatjuk tekintetünket a földön, ahol 
köntöse a véres, hidegfcsarat érinti. De minden aggodal-
maink és szenvedéseink közepette is, szívünk telve van 
megrendült örömihel. Csak színünk dobogását érezzük; 
nincs gondolatunk, csak érzésünk, az a felszakadó, fel-
li jongó érzésünk, amikor újjászületik a világ. Barát és 
ellenség mindnyájan, akikben még egv kis nemes érzés 
van. nem kétlem, mindnyáian akariuk, h íVüik, várnik a 
békét és már a gondolatára is fátyolt borítunk az elm-
xrnilt keserves négy esztendőnek minden veszteségére és 
fájdalmára. Buzgó imádságban kérjük azért ,az egek 
Urát, hogy küldje el mihozzánk az állandó békességnek 
Angyalát, ihlesse meg azoknak szívét is. akik országok 
és népek kormányzására, hívattak el. hogy mindnyáian 
egy szívvel és egy akarattal az úi Magyarországnak, a 
mi sokat szenvedett hazánknak, fe ebben őseink vére hul-
lása által megszentelt Református Anyaszentegyházunk-
nak felvirágoztatására dolgozzunk. 

De most szeretett. Híveim, midőn az IdveMto szüle-
tési innenére való előkészületnek, az Adventnek küszö-
bén állunk, hjttel és bizalommal kériük mi is a mennyei 
Jelenések íróiával: ,,Jövel, óh iövel Te is ITram Jézus 
és mindenek felett ad a Te békességedet nekünk, hogy 
terjedienezen a meggyötört földön az Isten országa, az 
igazságnak és hűségnek, a szeretetnek és encresztelékeny-
ségnek megszentelődött érzése. Ezzel a lelkülettel) ezzel 
a megszentelődött érzéssel teljesítsük mindnyáian köte-
lességünket, az isteni gondviselés által számunkra kije-
lölt munkakörben. Rendületlenül bízzunk abban, hogy az 
ezer éven át annyi vésztől és vihartól hányatott Magyar 
haza nem .semmisülhet meg. Rendületlenül higyiük, 
hogy lelki és testi tulajdonságaiban oly kiváltó magyar 
fa j nem játszotta el még szerepét, hanem a jövőben is a 
kultúrának és szabadságnak védő bástyája leend. Rendü-
letlenül reménykedjünk, hogy a magyar gondolat, a ma-
gyar eszme vele szemben idegen, a magyar lélek nemes-
ségét meg nem értő hatalom befolyását legyőzve, a ma-
gyar népköztársaság keretében minden egyes magyart 
egyesít és hazánk a nagy megpróbáltatásból nem meg-
törve, hanem megifjodva és megerősödve fog kikerülni. 

Cselekedje a kegyelmes Isten, hogy a nemzet min-
den tagja a helyzet komolyságának tudatára ébredjen és 
a pártoskodás vészthozó szenvedélye kialudjék! 

' Ezzel az óhajtással és jó reménységgel kérlek titeket 
szeretett Híveim, hogy mindnyájan tegyük meg köteles-
ségünket és dolgozzunk azon, hogy a magyar köztársa-
ság törvényes kormányának, a béke és rend helyreállítá-
sára, a közjólét biztosítására irányuló tevékenységet si-
ker koronázza. Minden erkölcsi és politikai hatalomnak 
arra kell törekednie, hogy a magyar nemzet ezfekben a 
sorsdöntő napokban, midőn mindenfelől szorongattatunk, 
felejtsen el minden széthúzást, faj i és felekezeti viszályt 

és törekedjék vállvetett munkában, testvéries egyetértés-
ben az ú j Magyarországot megalapozni. 

Erre kérem szeretettel egyházkerületem gyülekeze-
teinek Elöljáróit és Titeket mindnyájan kedves Atyám-
fiai. • ' ' n 

„A békességnek Istene legyen mindnyájan veletek!" 
Rom. XV. 33. 

Budapesten, 1918. évi nov. hó 22. 

Atyafiságos üdvözlettel 

Petri Eleh püspök. 

Forradalom az egyházban, 
A nagy napok sorsdöntő eseményei nem hagyhat-

ják érintetlenül és mozdulatlanul a mi egyházi életünk 
alkotmányát sem. Tüzeket gerjesztő csóvák hullottak és 
repültek szerteszét. Ráestek .a mi egyházunk épületére 
is és márég (perzselgetik azt, amit- eddig a kényelmes, 
hosszú megszokás folytán is szentesítettnek, szinte örök 
életűnek véltünk. 

A jövő még sok tekintetben bizonytalan, de az nem 
lehet kétséges, hogy nem nézhetiük összetett kezekkel, 
révedező lélekkel a nagy események folyását. Egyhá-
zunknak a nagy időkhöz mért belső forradalomra, át-
alakulásokra, nevezzük a régi jó nevén: új reformációra 
van szüksége. 

Ez a belső forradalom lényegében nem most indult 
meg. Évtizedek csendes és eleddig pcm nagy méltány-
lásban, nem egyszer gúnnyal, kicsinyléssél kisért mun-
ká.ia előzte meg, készítette elő és most a forradalmi tűz-
től hevülő lelkek elérkezettnek látják az időt, hogy zász-
lót emeljenek azzal a felhívással: jöjjetek és legyetek 
segítséggel nekünk azokban, amelyek a mi megmaradá-
sunkra, egyházunk új életének megalapozására és kiépí-
tésére valók. 

Szükségtelen rámutatni arra, amit e két forradal-
mat és két köztársaságot megért lapunk is annyiszor han-
goztatott, hogy az állammal való egvre szorosabbá ala-
kuló kapcsolatok folytán egyházi életünk igazi kálvinista 
jellege és ön£entartó ereje mindinkább szétmorzsolódott, 
hogy munkája fent és alant rideg formalizmusba kö-
vesült. 

De rekriminálások, sóhajtások nem használnak sem-
mit. A nagv feloesudások. ébredések naniait éliiik és nem 
dermedt késlekedéssel, hanem úi élet után epedő vággyal, 
béklyók, fallaciák lerázást után szabad, bátor, bizony-
ságtevésekre kész lélekkel, egyesült erővel kell hozzá-
fognunk a nagy munkához. Hiszen mélyen át kell érez-
nünk és másoknak is meg kell látniok raitunk, hogy 
mi egyenként és összesen, az egyház szent közösségében 
is tisztító, salakokat levonó tüzeken megyünk át az ú j 
korszakba. 

Igazi, belíTő forradalomnak, ú j reformációnak kell 
hát végbemennie egyházunkban. A régi „fortwurstlizásu 



nálunk sem ér semmit. Ha valamikor, úgy most kell nem 
üres frázisként, hanem szent, mély meggyőződéssel és 
tettre készséggel hangoztatni az ősi jelszót: ecclesia re-
formari cl ebet! Hiszen fájdalom, még a régi egyházi ke-
retek is veszélyben vannak, ami azokból megmarad, azt 
világot meggyőzni tudó, önvédelemre és igaz lelki vi-
tézkedésre alkalmas tartalommal kell megtölteni. 

Egyházunk kereteit eddig a király által jóváha-
gyott, kényszerítő erővel fellépői törvények tartották 
össze — a hatalom, amely e világból való volt, most el-
tűnt és még jobban eltávozik mellőle, most majd azzal 
a hatalommal kell kilépnünk a küzdtérre, amelyet az 
egyház és isteni alapítója ágért és adott a tanítványok-
nak világhódító útjokra. Egyházunknak a szó teljes ér-
telmében missiói egyházzá kell in capite et in membris' 
reform ál ód-nia. Ecldig az emberek beleszülettek egyhá-
zunkba, tömegek, adófizető alanyok egyháza voltunk — 
most jön a hálóvetésekvevangéliumi korszaka. 

Nem leplezzük az igazságot, tudjuk, hogy a feladat 
nem könnyű, hiszen látjuk a feltornyosuló nagy nehéz-
ségeket. érezzük a nagy, válságos időkre való előkészü-
letlenségünket, de hivő és tettre kész lélekkel ragadjuk 
meg a. nagy igazságot, hogy Isten által mindenek lehetsé-
gesek. Mert így történt mindig: ahol a1 veszélyék meg-
növekedtek, ott lett az isteni kegyelem a legbővöl-
ködőbbé. 

De hisszük, hogy az isteni 'megsegítő kegyelmen 
kivül lesznek más emberi segítségek is. A felébredő ma-
gyar kálvinista őserő munkáján kivül egyházunk újra-
építésénél számítunk külföldi győzelmes hittestvéreink 
megértő támogatására is. De ennek az az elengedhetetlen 
feltétele, hogy ne legyen többé senki, aki gúnyos kicsiny-
léssel emlegeti a „külföldieskedést" és az, hogy bemu-
tat hassuk azok előtt, akikhez kérő szózatokkal fordulunk, 
|iogy bennünk Van hajlam és erő egyházunk kor- és evan-
géliumszerű reform álásár a. I t t állunk most mi magyar 
reformátusok árván, egyedül, körülvéve olyanoktól, akik 
hazánk és .egyházunk mérhetlen becsű részeinek, kitépé-
sére éhesek. Most, úgy mint a múltban nem egyszer, ki 
kell nyújtani testvéri segítséget kereső kezünket azok 
felé, akikkel a tradíciókhoz hiven a háború előtt meg-
kezdtük a szorosabb kapcsolatok létesítését. Most az a 
nagy feladat vár reánk, hogy úgy itthon, mint a külföl-
dön mindenek meglássák rajtunk; hogy mi lélekben meg-
újulva itt a keleten nagy eszményeknek és lehetőségek-
nek képviselői, hordozói vagyunk. 

A fődolog tehát az, hogy félretéve mindent, ami ed-
dig bennünket-elválasztott, a helyzetet és egymást meg-
értve, igaz testvériséggel kezet fogjunk és kétségeskedé-
seink között is kétségbe nem esve álljunk oda az omlado-
zással fenyegető kőfalak újraépítésére. 

Az, aki itt új világot teremtett, forradalmat, tüzet 
kért és hozott alá a magasságból. „Azért jöttem, 
mondá, hogy tüzet bocsássak e világra és mit akarok, ha 
az immár meggerjedett". Igen, meggerjedett és tudjuk, 

hogy nekünk egyen-egyen is által kell mennünk a fájó-
tűzkeresztségen, de bízunk Istenben, hogy ezután útunk 
a megtisztult, győzelmes jövő felé vezérel bennünket. 

V-

Első teendőnk. 
» 

Ha netán valaki ecldig, rövidlátásból, tapasztalat-
lanságból frázisnak tekintette ezt a kifejezést: a sajtó, 
a modern napi sajtó „a világ legnagyobb hatalmassága", 
most ad oculos nyert ez bebizonyítást. Az a sajtó, ame-
lyik jó nagyrészben megcsinálta' a világháborút, megcsi-
nálta. amint kötelessége is volt, a vérengzés beszünte-
tését. A magyar sajtó pedig csodálatos, varázslatos ha-
talmát akkor bizonyította be, amikor megcsinálta és 
diadalomra vitte a forradalmat. Soha még ilyen nagy-
nak, hatalmasnak nem láttuk a sajtót, mint a legutóbbi 
hetekben. Tudjuk és nem feledjük el, hogy egyéb sok 
minden közrejátszott, de ki tagadhatná, hogy a vezér-
szerep a sajtóé, a szárnyas tollak embereié volt? 

I t t áll a magyarság egy új világ küszöbén. Sok 
vért veszített, sebeket hordva, de bátran és ifjan új útra 
indult. Ha eddig egy lépést nem tettünk volna is, ha egy 
komoly szó nem hangzott volna is, hogy a magyar refor-
mátus milliók a modern élet e legnagyobbszerűbb szó-
széke nélkül nem élhetnek: ma az cij világ küszöbén első 
szavunk, első teendőnk ez: amilyen gyorsan csak Isten 
segítségével lehet, inkább ma,, mint holnap, a magyar 
reformátusság életérdekeinek leghathatósabb védelmező-

dét, diadalmas, örök eszményeinknek harsonás szavú, füg-
getlen, bátor, szókimondó propagálóját, egy erős napi-
lapot, kell megteremtenünk. E nélkül —- mondjon bár 
akárki akármit — nem élhetünk. A közel jövendő méhe 
nagy kérdésekkel terhes. Jönnek gyors egymásutánban 
a legnagyobb egyházi, iskolai, egyházpolitikai kérdések; 
gyökeres megoldással: egyház és állam elválasztása, is-
koláink államosítása, 48:XX. t.-c. végrehajtása helyett 
esetleg a szekularizáció, a vallásnak magánüggyé degra-
dálása. az államtól való elválással megszűnik a.jus advo-
eationis, stb. Szóval megvalósul a „szabadegyház szabad 
államban". Éppen homlokegyenest ellenkező irányba kell 
elindulnunk és fejlődnünk, mint az eddigi kurzus. Tel-
jes, abszolút készületlenség az egész vonalon. Teljes 
tudatlanság sok felé. Nagyfokú rosszakarat akárhányé 
helyütt. Hányan, szinte kétségbeesetten gondolnak a jö-
vendőre. Egyházaink igen nagy megreformálás, átala-
kulás előtt állanak. A' kötelező egyháztagság megszűnik. 
Bizony valósággal újonnan kell minden lelkésznek meg-
alapítani, szervezni gyülekezetét, I t t 2500 egyetemet vég-
zett ember és szinte ugyanannyi színmagyar, intelligens 
család jövendőjéről, existenciájaról is szó lesz. Ilyen sors-
döntő, hallatlanul nagy és nehéz problémák megoldása 
előtt még nem állottak a magyar református egyház és 
annak gyülekezetei. És mindezek a nagy életkérdések 
csőstül, szinte egyszerre zúdulnak reánk. Sőt mindezek-



nek rövid időn belül, szinte egyszerre való megoldását ki-
mondhatatlanul komplikálják a liánom véres, könnyes, 
nehéz öröksége, az államforma radikális megváltoztatása, 
beláthatatlanul nagy és. fontos gazdasági, szociális .világ-
nézletei- osztályuralmi, esetleg véres osztályharc, a nem-
zet birtokállományának megcsonkítása, kezünknek, lá-
bunknak amputálása, a magyar református egyház egy-
ségének erőszakos megszüntetése, esetleg több darabba 
való szétszakítása, vagyona tekintélyes részének elvétele, 
dédelgetett, féltve ápolt iskoláinak nemcsak elvétele, ha-
nem ezek jórészének, mint ellenségnek szembefordulása, 
hiveink, papjaink idegen uralom alá kerülése . . . és még 
a jó Isten tudná elsorolni . . . 

Szegény magyar kálvinista egyház, mondd, az Ur 
Isten szent nevére kérlek, hogyan akarod te mindezt a 
rengeteg, Szinte erődet felülmúló nagy problémát mind 
megoldani napilap nélkül? Mondd! Hisz láthatod, egy-
házi közvéleményed, az nincs. Az egyetemes papság, 
üresen kongó frázis. Az egyház egyetemének legvitáli-
sabb kérdéseire néped már régen ezt mondja: ez a papok 
dolga. Világi uraid között mennyi a hitetlen, intelli-
genciád ha nem nyílt, ellenséged, hát közönyös. Előkelő 
uraid, mihelyt nem ieszel politikai karriereknek lépcső-
foka: elhagynak. Kikre számitasz? Az államhatalom 
kezelőinek jóindulatára ne számíts, ha akarnának is, nem 
törődhetnek veled, ezernyi más gondjuk lesz. Építkezni 
fog a fundamentumtól kezdve a tetőig az ezeresztendős 
magyar állam is. Azután gondolj a francia kultúrharcra, 
a francia állam bánásmódjára. Ha erős közvélemény te-
remtésével nem tudod egyházunk ügyeit, jövendőjét min-
den jóérzésű református ember közös ügyévé tenni: jaj 
neked! Hiveid áldozatkészségének minden fillérét, min-
den mozdítható vagyoirod, most mind, mind ebbe az 
egyetlen csatornába kell összegyűjtened: független, bá-
tor, erős, modern napi sajtó. 

Már nem esztendők, csupán hónapok állanak rendel-
kezésedre e feladat elvégzésénél. Nézd, mindenki, áki 
csak élni, megmaradni akar, az ólombetűk hadseregén 
keresztül beszél a forrongó, átalakuló világhoz. Válaszd 
ki legjobb, legértékesebb fiaid, mentsd föl őket: minden 
más munka és kötelesség alól, hogy minden erejűkkel, 
minden idegükkel, minden idejükkel ennek a legsürgő-. 
sebb, égető feladatnak dőljenek neki és teremtsék meg 
a föld alól is azt a szócsövet, amelynek szavára felfigyel 
az egész izgatott magyar közélet. Magyar kálvinista 
egyház, reád a magyarságnak soha sem volt ilyen nagy 
szüksége, mint most. Ha«eddig csak mondogattuk, hogy 
te vagy a „jövendő egyháza ma, e demokratikus világ-
ban elérkezett ez a jövendő, sőt már jelenné is vált, 
amelynek legbensőbb, legigazabb lényegedből kifolyólag 
.,ízt, illatot, lelket" adó egyházává neked kell lenned! ' 
A jövendő évszázadokat ezekben a napokban fogod meg-
hódítani, vagy elveszíteni. A leghatalmasabb, a legtöbb 
fiadhoz, leányodhoz elható eszközödről nem mondhatsz 
le! Bizonyára nem is akarsz lemondani? 

Marjay Károly. 

KRÓNIKA. 
\ \ 

Megalakult Budapesten az Országos Ref. Tanács. 

Hazánk és ref. egyházunk sorsa jóban és rosszban 
egybeforrt. Október 31-én, a reformáció emlékünnepén a 
magyar forradalom 400 esztendős béklyót pattantott szét. 
Az események árja dagadt, magával ragadta a reformá-
tus egyház híveinek, lelkészeinek zömét is. A ref. egy-
ház hajójának kormányzói, mint utólagos és kisb'é elké-
sett nyilatkozatából kitűnt, nem rosszhiszemüleg, pil-
lanatnyilag szembefordultak az árral. Véleményük nem 
volt azonos a reformátusság meggyőződésével. Reformá-
tus egyházunk mindenkor felismerte az idők jeleit, ami-
nek bizonysága az, hogy már október 27-én tanácsko-
zott egy kis lelkésztársa&ág az egyház korszerű megre-
formálásáról. Tanácskozásának eredményét pontokba 
foglalta. A pesti ref. egyház lelkészei november 15-én 
értekezletet tartottak. A délelőtti tanácskozáson határo-
zati javaslatot fogadtak el, melyet a Nemzeti Tanácshoz 
testületileg vittek el. Határozott állásfoglalás volt ez a 
demokratikus köztársaság mellett, fogadástétel a forra-
dalom nagyszerű vívmányainak megtartására. A dél-
utáni értekezleten alakult meg az Országos Református 
Tanács, amely egységesen szervezni és irányítani akarja 
azt a mozgalmat, amelynek célja a magyar ref. egyház 
szervezetének és szellemének kálvinista keresztyén 
irányban való átalakítása, az új idők követelményeihez 
való idomítása. Az Országos Református Tanács lelkész-
elnöke. Haypál Beanő budai lelkész, a világi elnök he-
lye még üres. A magyar ref. egyházban egyházi és vi-
lági elem között nincs különbség. Az egyházkormány-
zatban paritás elve az uralkodó, éppen azért nem „Papi 
Tanácsot", hanem Református Tanácsot szerveztünk, 
melynek kiegészítése folyamatban van. Az egyházi for-
radalomnak, vagyis az ú j reformációnak is lobogó lel-
kesedéssel kell a zászlaja alá állanunk. Néhány nap 
alatt táborunkba kell szállniok mindazoknak a lelkészek-
nek, theologiai tanároknak, theológusoknak, tanítóknak, 
ezek testületeinek, világi híveinknek, férfiaknak és nők-
nek egyenkint és gyülekezetenként, valamint belmissziói 
egyesületeinknek, akik azt akarják, hogy egyházunk, 
úgy idehaza, mint külföldi testvéreink előtt is megbe-
csült és rokonszenves legyen. Hkzánk határainak vég-
leges rendezésénél, a békekonferencián, két hatalmas vi-
lágszövetség jóindulatától várhatunk sok mindent: az 
egyik a szociáldemokrata, a másik a kálvinista interna-
cionálé. Kapcsolatunk az utóbbival megvolt és meglesz. 
De bizalmunkat csak a gyökeresen, ú j reformáción át-
ment egyház nyerheti meg. Lapunk mostani szerkesz-
tősége is örömmel csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, hi-
szen ebben hű marad a lap nagy tradícióihoz. Kossuth 
Lajos buzdítására indult meg a forradalmat előkészítő 
nagy időkben, 1842-ben. Immár két forradalmat és két 
köztársaságot ért meg és eleitől kezdve hordozója volt 
annak a belső missziói mozgalomnak, amely egyházunk 



szellemi megnyilalását tűzte ki célul' Lapunk hasábjain 
láttak napvilágot azok a cikkek, amelyek* szétdarabolt 
ref ormátub egyházunk egységesítését és a közalap 
megalkotását előkészítették, Most is hát a nagy elvi, 
egyházpolitikai, mondjuk így egyházforradalmi kérdé-' 
sekben elszántan és őszinte kálvinista szókimonciással 
indul a küzdelembe. Jelszava lesz, ami volt a legelső 
számon: Az igazságot szólni szeretetben. De most, ezek-
ben a válságos, nagy időkben a szeretetet úgy kell értei-
ftiezni, hogy ennek nem szabad gyengeségbe átcsapni. 
Nem személyeskedünk, de ha személyek akadályoznák 
az evanígyélium diadalát, az új kor követelte szükséges 
reformok alkotását, ott kíméletlenül kell támadnunk. So-
kan várták ezt a bátor fordulatot. íme meglett. Nincs is 
szükség „Egyházi Futárra". Az egyház iránti égő sze-
relemmel megyünk Isten nevében előre. 

A protestáns püspökök államsegélye. 
A „Magyarország" c. politikai napilap folyó hó 

19-diki számában K. G. (Dr. Kaczián Géza) leleplezést 
közölt arról, hogy a magyar ref. egyház püspökei ebben 
az esztendőben husz-huszezer korona állami dotációt és 
tiz-tizezer korona háborús drágasági segélyt fogadtak el 
az előző kormánytól. Az egész református egyházban 
nagy feltűnést és megütközést keltett eme leleplezéssel 
behatóan foglalkozott folyó hó 20-án tartott ülésében az 
Orsz. Református Tanács és a biztos helyről nyert infor-
mációk alapján megállapította, hogy ez, az egyháztör-
vényünkkel és gyakorlatunkkal ellenkező és mind püs-
pökeinket, mind egyházunkat igen kedvezőtlen világí-
tásba állító tény, annak tendenciózus és egyoldalú hír-
lapi beállításától eltekintve, igaz és pedig nemcsak a re-
formátus egyház, hanem a többi magyar prot. egyházak 
püspökeire nézve is. Kimondotta, hogy sürgősen felkéri 
a. konventi elnökséget és a püspököket a tény minden 
részletének fe] tárására. 

Ragadjunk vasvillát ? 
Református polgártársunk, Kaczián Géza, biztatta. 

*rr« a magyarokat a szerencsétlen püspöki körlevelet fel-
olvasó papok ellen a Magyarországban. No, azt hiszem, 
erre még sem került sehol sem sor. Forradalmi hangu-
latban vagyunk, nem kell a csóvával a puskaporos hordó 
körül hadonásznunk. Vérnélkül való kultúrai forradalom 
újíthat, javíthat egyházi állapotunkon is. 'Az Országos • 
Református Tanács már is kimondotta, hogy a hat éven-
ként való általános tisztújítás mielőbbi életbeléptetését 
kívánja. Döntsenek a presbitériumok, kiben bíznak a 
régi vezetők közül, kiben nem, kit. tartanak méltónak 
arra, hogy az új életbe átvezessék egyházunk hajóját, . 
k,it nem. Majd elválik, ki épített fát, szénát, pozdorját és 
kicsoda aranyat, ezüstöt. 

Mit akar a pápa ? 
Újra életbe lép a' „Ne temere", tehát a prot. lelkész 

előtt kötött vegyes házasság, amelyben az egyik fél r. 
kath., ágy asságnak minősíttetik a római kúria által. Ép-

pen jókor jött. Egyéb bajunk sincs, minthogy kultúrhar-
cot vívjunk, még jobban szembe kerüljünk egymással . 
boldogtalan magyarok. Addig is mély sajnálatunkat ki-
fejezve, a leghevesebben tiltakozunk! Amíg nincs sza-
bad egyház szabad államban, amíg a magyar állani a 
főkegyúr, nem tűrheti, hogy polgárai békességét bár- ' 
milyen külföldi tényező feldúlja. Mit akar a pápa? A 
teljes gyűlölet fölkeltéset egyháza iránt? Nem kívánjuk 
sem magunknak, sem magyar r/kath. testvéreinknek azt, 
hogy immár ma-holnap a hivatalosan nem ker. állam 
koldusmódra bocsásson el minket. 

A hivatalosan keresztyén állam*megszűnése. 
Előbb-utóbb be fog következni. Izlelítőül szolgál az 

igazságügyi szervezetben történt változtatás. Az igaz-
ságügyi tisztviselők .meggyőződésük szerint vagy esküt 
tesznek a mindenható Istenre vagy becsületükre és lel-
kiismerétükre fogadalmat. Helyes ez? Feltétlenül. Mit 
képmutatóskodjék és hazudozzék az, aki-nem hívő! Legf 

alább új alkalom kínálkozik a hívő emberek számára a 
bizonyságtételre. A civitas dei és a civitas terrena ime 
elhatárolódnak! A krisztusi erőket hivatalos formák nél-
kül is bele vihetjük állami életünkbe. Vigyük is, de gyor - 4 

san! 

EGYHÁZ. 

A vukovári lelkész, Ruzsás Lajos családja a zöld 
káder elől Pápára menekült. A szeretetházi árvákat Mo-
hácsra költözteti, ahol Varga Zsigmond lelkész és neje 
karolták fel őket és a jobbmódú családok biztosították 
ellátásukat. A lelkésznek és az egyháznak egyébként 
semmi bántódása nem esett. • 

Theol. akadémiánkon az előadások folyó hó 15-én 
megkezdődtek. Dr. Kováts István kormánybiztost a 
francia harctérről hazatért Veress Jenő theol. magán-
tanár helyettesíti. 

Az újpesti ref. egyházban már megalakult a Refor-
mátus Tanács, amelynek tagjai meleghangú üdvözlettel 
jelentették be csatlakozásukat a mozgalomhoz. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület folyó hó 12-ikén 
tartotta közgyűlését Miskolcon. A nagy közlekedési ne-
hézségek miatt a tagoknak csak mintegy harmadrészé 
jelenhetett meg és így csak a l e g s ü r g ő s e b b teendők nyer-
tek elintézést. A dr. Tüdős István püspök e l h u n y t á v a l 
megüresült állásra a szavazatokat dec. l-re kell beadni. 

Pásztorlevél. Lapunk zártakor vettük a szép pász-
torlevelet;, amelyet az erdélyi kath.. ref., ev. és unitárius 
püspökök intéztek együttesen'híveikhez. Jövő szamunk-
ban egész terjedelmében közöljük ezt a történelmi neve-
zetességű iratot. 

Katonák! Testvéreink! címen írt Csűrös István fő-
gimn. vallástanár szép, talpraesetf felhívást,_ amelyet 

-több százezer példányban osztogatnak a harctéri katonák 
körében. 

Adomány. A vakok bibliájára a Bcthánia-Egyesület 
útján 249 korona érkezett hozzánk. 
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TELEFON: József 3 - 0 6 . 

Lépjünk be 

a Kálvin-

Szövetségbe ! 

Ellenség a front mögött. 
Épitő ere jű erkölcsi olvasmány i f júság számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványia. Ára 30 fi l l . Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség t i tkárságánál ( IX. , Ráday-u. 28.) 

CSUHA ANDRÁS E aS 
BUDAPEST, I S , RÁDJHJTCA 43. SZ. I , 4 
3után\jos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

ÚJDONSÁGOK: 
A m í vallásunk* 

A m a g y a r reformáció négyszázados évforduló-
jára í r t á k : dr. Kecskeméthy István, dr. Bartók 
György, dr. Révész Imre, Nagy Károly és dr. 

\ Ravasz László. A müve i t közönség részéfe. — 
I. k ö t e t : Az újszövetség vallása. I r ta dr. Bartók 
György . Vallásunk a történelemben. A keresz-
tyénség fejlődése e g y h á z z á alakulásától a jelen 
korig. I r ta d r . R é v é s z Imre. A r a 15 korona. 

Az értékelés filozófiája. 
Irta dr. Czakó Ambró. Ára Í0 korona. 

Világbéke és az evangélium. 
Irta Jahn Jakab. Ára 2 korona. 

A halál mysteríuma. 
Irta dr. Makkai Sándor. Ára 4 korona. 

Magyar Protestáns Unió. 
Egyháztörténe lmi tanulmány . Irta dr. Patay Pál. 

Ára 5 korona. 

Harangszó után. 
„ A futkározó h a m i s a tyaf iak" támadása ellen a 
m a g y a r református egyház tagjainak számára az 
Írásból merített beszélgetések alakjában készült 
h i tvéde lmi munka . Irta Mészáros János loókí 
református lelkész Ara 4 korona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 %-át kérjük. Kaphatók: 

Q o I i a H t T ü C t v ü H ü V könyvkereskedésében, Budapesten, 
OUllUll/i iUblYtJltJK IX . , Ferenc-körút 19-21. sz 

Megjelentek: 

Kapható 

Wolhyníábaru 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill. 

• • • • • • 

Papi dolgozatok, • 
X. kötet. Alkalmi egyházi j 
beszédek. Irta: Jánosi Zol- : 
tán. Ára kötve 10 korona. I 

Imádságok* j 
Bibliaolvasással egybekötött • 
hétköznapi reggeli istentiszte- : • 
letekre. Irta F. Varga Lajos • 
I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. • 

II. „ Ára „ 8 K. , 12 K. I 

Postadíj egy-egy könyvre 50 fiilér. i Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. irod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet* • , 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és f 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol -
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí tat lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsért a :: 

„HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest t X*t Közraktár-u* 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMÓNIUMOK 
í 9 B s ! $ A g y ö n y ö r ű h a n g , me lye t a világ-

h i ru es e l i smer t l e g j o b b g y á r t m á -
n y ú a m e r i k a i r e n d s z e r n e k e l m é s 
sze rkeze te e lőva rázso l ö n m a g á n a k 
z e n g d icsére te t . E z e n á l t a l á n o s a n 
e l i smer t r e m e k m ű v e t b o c s á t j a ki 

az ország legnagyobb 

hangszergyára 
v o n ó s és f ú v ó s h a n g s z e r e k b e n 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770, 

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. I g a z g a t ó s á g : 

B u d a p e s t , I X . , BCáiwis i - f ér 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 betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredinényben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31 -én : 
Alaptőke 2.551,120'— K 
Tartalékok 9.349,672'71 <> K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
lő 17-ben, tehát legalább 11.826,830-92 K 

23.727,673-63 K 

22.800,000-

10.490,000" 

1.278,000' 

1500.000,000' 

K 

K 

K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . . . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkár okban több mint . , 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint 1500.000,000 — K 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint 110.000,000-— K 

. Életüzlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 
A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-

ménye a 
„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s -Közp. S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig ter jedő temetési 
segélybiztositást nyújt , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

V Újdonságok. 
% 

Világbéke és evangélium 
Irta Jahn Jakab ev. lelkész. Ára 2.20 K. 

A Biblia. 
Útmutató a Szentírás tanulmányozásához. 

Irta Dr. Makkai Sándor. Átdolgozta Juhász 
Albert. Ára 6.— K. 

Prot. papok és hitoktatók 
zsebnaptára 1919. 

Szerkesztette Vértesi Zoltán. Ára 3.30 K. 

KAPHATOK: 

KÓKAI LAJOSNÁL 
= B U D A P E S T , = 

IV., Kamermayer Károly-utca 3. 
— 53 

Megjelent! 
a Pro tes táns Árvaházi 

/ . 

Képes Naptár 1919-re. 
Szerkesztették Szabolcska Mihály 
és Bohus Károly. Ára 2 korona 
bérmentes küldéssel és a szoká-
sos ingyen példányokkal. Egyes 
példányokat csakis 2 kor, 20 fill. 
előzetes beküldése mellett expe-
diálunk. 10 példányon elüli ren-
deléseket utánvéttel is bérmen-
tesen intézünk el. Számlára a 
Naptárt ez idén nem küldjük. 

Hornyáiisz*ky Vik to r 
Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 

il̂ WlW 



\ PROTESTÁNS 

YH AZtal SKOL At 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 . x 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utCjsa 28., a hová a kéziratok, 
elöiizetési es hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó. 
A K A L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

Felelős szerkesztő 

B 1 L K E 1 P A P I S T V Á N . 

Belső munkatarsak . 
Marjay Károly, Muraközy üyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. 

E lő f i ze tés i á r a ; 
Egész évre : 24 kor . , félévre: 12 kor . , 

negyedévre : 6 kor . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 k o r o n a . 
Egyes szám ára 50 f i l l é r . 

T A R T A L O M : I . c i k k : A d v e n t . Marjay Károly. — I I . c i k k : A n a g y f o r d u l a t e s j 

K r ó n i k a . — E g y h á z . — G y á s z r o v a t . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . — H i r d e t e s e k . 
' — ~~ ••-'- - - —- f 

e g y h á z u n k j ö v ő j e . Bocsor László. — 

Advent. 
Öíiálló, független, szabad, demokratikus és8 szociális 

népköztársaság vagyunk. -Bizony idő kellett sokaknak, 
míg ezt a nagy változást egész jelentőségében, szélessé-
gében-hosszúságában, mélységében-magasságában végig 
tudták gondolni. A magyar reformátusság \úgy látszik 
kezdi már megérteni, hogy a múlt elmúlt egészen, leg-
feljebb, ha kísérteni jár vissza. A múlt,- ha 400 éves is, 
ha olyan szép, véres, könnyes, dicsőséges is, mint a 
miénk, nem alkalmas arra, hogy belőle, mint el nem 
fogyó tőkéből, éljünk s visszaverődő fényében sütké-
rezzünk. Boldog örömmel, megértő lélelkkel olvastuk el' 
sok ezren, a hozzánk intézett „Felhívás"-t. Szeretnénk 
sokszoros visszhangot adni rá, mint a tihanyi echó. Az 
„Országos Református Tanics"-nak ezt feleljük: a szi-
vünkből szóltatok, testvérek, ismerős a beszédetek, kibon-
tott zászlótok alá egy sziv-vtl és egy lélekkel mindnyájan 
oda sorakozunk mi magyar reformátusok. Kiéreztük a 
szavatokból, hogy szeretitek és féltitek ezt a népet és 
drága, 400 éves örökségét, s mivel féltőn szeretitek: jö-
vendőt akartok készíteni a mi magyar kálvinista anya-
szentegyházunknak. Megköszönjük a jóságtokat. Legye-
tek áldottak, ti Urnák szolgái mindnyájan! Nem állunk 
meg a köszönésnél, a hálálkodásnál. Megyünk veletek. 
Legyetek - a vezéreink, mi hűséges katonák leszünk. 
Sereggyüjtésnek ideje Van most. Már az indulásnál bol-
dog'án mondogatjuk: 

„Az égi l 'r; velünk vagyon, 
Igéje fegyverünk. 
A szentek serege arra járt, 
Amerre most megyünk . . 

Jól tud,iuk azt is, hogy nem mindenki beszél így, 
bátorítóan. Lesznek majd, akik „csúfolódók székébe" ül-
nek, hangzani fognak ellenkező szavak is. Kérdezni fog-
ják, kinek vagy kiknek a megbízásából szolotok? Két-
ségbe Vonják illetékességét az Orsz. 'Ref. Tanácsnak. Hi-
vatkozni fognak arra, hogy a ref. egyház törvényadta 

orgánumai funkcionálnak most is, mi szükség ez új ala-
kulásra? A gáncsoskodók holmi sérelmét is felhozhatják 
autonómiánknak. A féltékenység, a hatalmat féltő hiú-
ság, a meglevő s megcsontosodott tehetetlenség „egyházi 
közvéleményt" fog emlegetni. A rémlátók s a kézössze-
tevő heverők a jövendőtől félnek majd. Az öregek sze-
rénytelen és bőrükbe beleférni nem tudó „hatatok" ellen 
tüzelnek. 1 

Ezekhez is szeretettel keli szólnunk, nagy megértő 
és őszinte szeretettel. Nézzetek körül, testvérek. Milyen 
lázasan szervezkedik a legkisebb fajtájú . egyesülete, 
pártja is hazánknak. Mindenki újonnan építi meg a ke-
reteket, az épületet, amelyben gazdagabb és igazabb 
életet akar élni. Tekintsetek a róm. kath. egyházra. Mi-' 
lyen imponáló erővei és bátorsággal állott sarkára az 
ú. n. alsóbb papság! Átható, érces hangjukat rokonszenv-
vel hallgatja az egész ország felekezeti különbség nélkül. 
Proklamációjuk, amelyben csatlakozásra hívják társai-
kat, egy valóságos reformációnak a kezdetei Utt vannak 
a nemzetiségi egyházak, a Wilsoni elvek alapján népük 
legerősebb támaszai, micsoda sürgés-forgás van ott a 
püspöki aulától le a falusi pópa paróchiájáig. 

Szóljunk még őszintébben. Egyházunk, a nagy és 
sokat emlegetett autonomia ellenére is, már régen oda 
kötötte a maga kocsiját az állam szekere után. fia húz-
tak bennünket: haladtunk; ha megállt az állam szekere; 
mi i». Mozdulatlanság, tehetetlenség lent és fent, kívül 
és belül. A régi értelemben vett államnak vége. Meg kell 
értenünk, hogy a tengődésnek vége. Vagy van bennünk 
„élni jog s 'erő"1, akkor: miénk a jövő, vágy nihes.'Égy 
új, gazdagabb és igazabb életre való ejjtészülés alkalmi 
a kezünkbe adatott. Még ínöst. liívnak bennünket, számí-
tanak képességeinkre, ajsátos értékeinkre. Még most 
időnk van, liá nem túlságos bőven is. i 

Akik a történelem tanítását akkor is megértik, ami-
kor az a kárunkra szól, igazat adnak Eötvös József br.-
nak: „Az oly vallást, melynek a világi hatalom táma-
szára van szüksége, semmiféle államhatalom nem tart-



hatja fönn . . . Erősen meg vagyok győződve, hogy a 
vallásnak az állam általi minden támogatása, mely a val-
lás elveinek tiszteletén túl terjed, csak gyöngíti azon 
befolyást, melyet a vallás az emberek kedélyére gyako-
rol." Luther mondotta e szavakat: „Krisztus akarja, hogy 
egyháza szabad legyen." 

Ha semmi baj nem lett volna is az egyházban, a 
megváltozott viszonyok maguk is ú j reformációra kény-
szerítenének bennünket. Pedig egyházi lapjaink régóta 
panaszokkal vannak tele. Ma ki merné tagadni, hogy 
toldozással-foltozással semmire sem megyünk!? Egyházi 
közéletünk ütőerén csak kevesek tartották rajta a kezü-
ket. A diagnózis mindig betegséget emlegetett. I t t a gyó-
gyítás, i t t a gyógyulás ideje! JNe mondjátok a régi nó-
tá t : „hej, ráérünü arra még!" Csak már is későn ne 
legyen. 

ÍN em akarunk kritikusok lenni, amikor pozitív mun-
kára hívnak bennünket. Kritizálni azok is tudnak, akik 
semmit sem cselekedtek. Mindenkinek mindent megbocsá-
tunk, csak egész szívvel álljon a sereggyűjtés napján 
közénk! A progranimpontokra ezt mondjuk: mind szük-
séges, valamennyi égető kinövést, vagy hiányt gyógyít, 
pótol. Ez a legminimálisabb programúi, amivel elindul-
hatunk a jövendő meghódítására. A jövendőnk nem lehet 
kevésbbé dicsőséges, mint a múlt vala. Igazán szabad, 
demokratikus, szociális népegyház, tiéd a jövendő! 

líánk Köszöntöttek az" ádventi napok, Ilyen ádventje 
aligha volt még a magyar református Sionank! Amíg 
készítjük egyházunk jövőjét, újjá lesz minden: újuljon 
meg szivünk is, hivő szivünk, Istenbe vetett bizodalmunk, 
a hitvallásunkba vetett reménységünk. „Eljő a Krisztus, 
nem késik sokáig!" „Lesz meg dicsőob jövőnk nekünk!" 
Krisztus, az örök, eszményi fejedelme mi hitünknek, 
nagy dicsőséggel közéig. Nem érzitek? Nem látjátok? 
Győzedelmi menetét készítik azok is, akik gondoltak az 
ő elméjökben ellene gonoszt, akik ellenségei voltak. Meg, 
ne szégyenüljünk az „eljövetelkor", adventi napok múl-
tával. Meg ne szégyenüljünk mi, akik nevét unosuntalan 
ajkunkon hordoztuk és népünk, amelyik- eddig csak szá-
jával tisztelte, de szive távol vala 0 tőle. Hisszük, hogy 
ha az adventi napokban kint és bent mindeneket meg-
újítunk eképpén: református anyaszentegyházunk alkal-
masabb eszköze lesz annak, aki a Eő, tökéletesebb ma-
nifesztálója lesz az Isten dicsőségének. 

Híveink nagy többsége íöldmiveiő, kisgazda. A*z 
adventi napokban „tűz mellé, házba szorulnak", sok al-
kalom van a velők való szólásra. Szóljátok, beszéljétek, 
magyarázzátok meg nekik ti hív pásztorok az Orsz. Ref. 
Tanács programmját. Készítsétek elő az ő leiköket is 
a nagy változásra. 

Minden rendű és rangú református atyafiak, presby-
tériumok, egyházak, egyesületek, kicsinyek és nagyok, 
férfiak és nők, külső és belső elöljárók jelentsétek azon-
nal csatlakozástokat az Or&z. Ref. Tanácsnak! (Buda-
pest. IX., Ráday-u. 28. sz.) Népegyház akarunk lenni, 
egyházunk jövendője a ti szivetekben, a ti kezetekben 

van. Jertek, ismerkedjünk! Jertek, gyülekezzünk! Jertek 
egy szívvel-lélekkel! Testvéri szerető szivek, várunk 
beúneteket. Mindnyájan egyformán kedvesek és drágák 
vagytok, hisz magyarok és reformátusok vagytok! 

Advent van! 
Az Ür már elindult fáténk! Már úton van, jön. J a j , 

készületlenül ne találja a nyájat és a pásztorokat. Egy 
csapat — a bátrak, a vezetők -— már elindult az Ür ie lé , 
szegekkel átvert szent kezéből átveszi az általa készített, 
általunk megértett: jövendőt. Ó boldog találkozás! Ki 
nem akarna ott lenni? 

Ádvent van! Soha még ilyen fehér karácsonyt nem 
vártunk! Ádventkor^előre az Isten dicsőségére! 

/ Marjay Károly. 

A nagy fordulat és egyházunk jövője. 
A nagy fordulat, mely nemzeti életünknek ú j irányt 

adott, nyilvánvalóvá tette reánk nézve is, amit már ré-
gebben éreztünk, de amit rideg konzervativizmussal ön-
magunk előtt is titkolni akartunk, hogy egyházi beren-
dezkedésünk tökéletesen lejárta magát. Bürokratikus, ak-
táskodásba merült, élettelen egyházszervezetünket a nagy 
események adabszurdum juttatták, hogy végre mi is be-
lássuk az újjászarvezkedés szükségességét. A közegyházi 
hatalom állami segédkezés mellett is csődöt mondott. 
Régi — sok helyen elavult — jogokra (díjlevelekre) hi-
vatkozó papságunk tehetetlenül tekint' a jövendőbe, mert 
amit az élet elavultnak bizonyít, annak semmiféle em-
beri hatalom nem adhat életet s a segítségül használt 
egyházmegyei, kerületi konv.enti határozatok, birói Ítéle-
tek érdektelen papirfongyokká lettek,, mert a lelkész, a 
palástos végrehajtó nincs többé abban a helyzetben, hogy 
különben is megsanyargatott gyülekezetével jobb belá-
tása ellenére szembehelyezkedjék. 

Hivatkozom a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 21-iki szá-
mában megjelent fejtegetéseimre. Nyilván látható, hogy 
presbitériumaink több száz egyházunkban nyíltan vagy 
amerikázással — a gyűlésektől való tüntető távolmara-
dással — megtagadták a felsőbb hatósági intézkedések 
végrehajtását; nincs tehát más mód, mint hogy a ma-
gukra hagyott lelkipásztorok is letegyék palástos adó-
végrehajtói szerepüket. A magam részéről itt a nyilvá-
nosság előtt teljes komolysággal, a következmények sú-
lyának meggondolásával kijelentem, hogy én soha többé 
gyülekezetem adóvégrehajtója nem leszek, s amennyiben 
felsőbb egyházi hatóságom e lelkészhez méltatlan teendő 
alól fel nem old, kész vagyok állásomról lemondani, sőt 
palástomat is letenni. Méltóztassanak elgondolni: milyen 
Kálváriát kellett megjárnom, hogy én, a hagyományos 
papi család tagja, meggyőződéses lelkipásztor, idejutot-
tam. És százával vannak immár tűrhetetlen helyzetem-
nek osztályosai. 

A gyökeres intézkedésnek, új egyházi életünk meg-
alapozásának a legsürgősebben meg kell történni. Irány 



csak a szabad egyházak megteremtése lehet. De míg ez 
megtörténhetik és az átalakulás teljessé lehet, átmeneti 
intézkedésekre van szükségünk. ' 

Az első teendő annak a több száz lelkészi családnak 
a megmentése, akiknek az eddigi módszer mellett immár 

s nemcsak megélhetése, dev élete sincs biztonságban. (Igaz, 
ma még csak ablakbeveréseknél és fenyegetéseknél tar-
tunk.) Ahol az egyházi felsőbb hatóság és biróság volt 
kénytelen kötelezni a gyülekezeteket, hogv lelkészüknek 
a normál költségvetés szerinti készpénznél többet adja-
nak, ennen most esedékes vagy lesz esedékessé a ielen-
tékenv (a kis gyülekezetekben az állami adó kétszeresét 
is elérő) kénvszeradó beha ifása. "Erre természetesen egvet-
len lelkinásztor sem vállalkozhatik. "Elteheti tehát em-
lékbe a felsőbb hatósági határozatot vagv a bírói ítéle-
tet. Érmen most az államra támaszkodni bűn volna. "Eeve-
tem es úi egyházi adózásról szintén nem lehet eWelnre 
sz^ Kinr tehát rr ás mód. minfhogv az 191^—1919-ik 
években a közegvház biztosítsa e lelkinácztorok megél -
hetését és pedig a közalap szükséges tőkéiének felhasz-
nálásával. Ttt minden ellenérv semmivé kell hogv-legven 
azzal a nyilvánvaló ténnvel szemben, h o g v itt nemrsak 
több száz lelkinásztoresalád megélhetéséről van szó. ha-
nem ugvanannvi gvűlékezet békédéről, és ugvanannvi lel-
kipásztor pásztori működésének lehetővé .tételéről. 

E megoldás keresztülvitelét a következőleg gon-
dolom: ^ 

A sürgősen összehívandó zsinat törvénybe iktatia: 
1. Mindazon egyházközségekben. ahol terménvfize-

tést is tartalmazd díilevél van és ahol a gyülekezet ennek 
alapián nem adott lelkészének az 1918. évben minden 
hatósági kényszer nélkül legalább X korona fize+ést, ott 
a diólevél érvényesséere további intézkedésig- felfüggesz-
tetik. (E fi zetésbe a föld tiszta jövedelme is beleértendő.) 

1 2. Az ilven gyülekezetek lelkipásztorának fizetése 
a díilevél által biztosított fizetés helyett az 1918. 1919-ik 
években fenti X korona készpénzben. (A földek az 1919. 
évben már mindenütt az egyház haszonélvezetében le-' 
gvenek.) 

3. A fenti lelkészi fizetésből a gyülekezet köteles 
kiszolgáltatni a normál költségvetés szerin+i fizetést, a 
haszonélvezett földek fix bérjövedelméig a többit az egye-_ 
ternes közalap folyósítsa. 

4. Ahol a díilevelekkel kapcsolatban az 1918-ik év-
ben pótadó volt kivetve, ez a ITT. t.-c, szerinti adónál több 
nem lehet. Amennyiben több szedetett be, az egyes adó-
fizetők javára 1919-re számolandó el. A pótadó a közalap 
javára szánról, s hátralék a közegyház által hajtandó be 
a lelkész mentesítésével. 

5. Az ilyen gyülekezetekben a megüresedő lelkészi 
, állás csak az esetben tölthető be. ha a, gyülekezet önként 

biztosítja lelkészének a fenti fix fizetést. 
- , 6. Ahol a lelkipásztor díilevele — ideértve a vallás-

tanító lelkészeket is — nem tartalmaz ugyan termény-
fizetést, de fenti összegen alul van, ott a közalap által 

szintén kiegészítendő. Az 5. pont ez állások betöltésére 
is vonatkozzék. • 

7. A fent körülírt helyeken a tanítói díilevél érvé-
nyesség-e is felfüggesztetik, s a tanító fizetése az állami 
tanítói fizetés legyen és pedig akként, hogy az egvház 
ad.ia a normál költségvetés szerinti fizetést (és földha-

. szonbért) s ami így az állami hozzá 'árulást is tekintetbe 
véve hiányzik, az fedezendő a közalapból. 

8. A vallástanítás mindenütt azonnal a lelkész kö-
telességévé teendő. 

A további feilőd'és iránvát — a szabad egyházak 
kialakulásában — már megjelöltem. A kialakulás azon-
ban időt igénvei. És azt sem szabad felednünk, hogy 
gyülekezeteink összes tagjait nem lehet úgv tekinte-
nünk. mint szabad egvház alkotására megérett lelkeket, 
sőt sokkal inkább tekinthető gyülekezeteink egve+eme 
olyan missziói területnek, hol egész sor önfeláldozó 
munka, s az érett lelkek tömörülése, szervezkedése után 
fognak csak a szabad egyházak kialakulni. 

Mit kell tennünk e kialakulás elősegítésére és annak 
megtörténtéig? 

1. összes iskoláink — a lelkészképző intézetek kivé-
telével — az államnak átadandók. a legintenzívebb val-
lásos oktatás lehetőségének biztosítása mellett. 

2. Minden közép- és felsőiskolai növendékünk szá-
mára megfelelően vezetett internátusok szervezendők. 

3. összes ref. híveink állami adóúik után az egész 
országban egységes knlturadót fizessenek. melve+ l°^°tő-
leg az állam szedmn be, de semmi esetre sem a lelkész 
felhasználásával. Ez okból szerveztetnék — mondűik — 
az egyetemes missziói pénztár. 

4. Bárhol alakulhat arrq önként vállalkozókból sza-
bad egvház. Az alakulás feltétele csak az. hogv az ön-
ként vállalkozók biztosítják az áltabik választandó lel-
kész számára a törvényhozási!ag időről-időre megállapí-
tandó minimális fizetést és lakást. EgvébWnt minden 
egyes szabad egvház teliesen függetlenül intézi ügyeit 
sa'át maga által alakított szervekkel ép minden tekintet-
ben maga gondoskodik az anvao-iakról. Az egvetemeg 
pénztár azopkva-n a 7 ilven szervezkedett egvháztao-ok kul-
tusza rlómt felerészben egy összegben a szabad eo-vház 
rendelkezésére bo^sáfia. A szabad egvház használatába 
a mostani e^vházközség vagvona. iö ved elme (ppwílvp is) 
olvan arányban megv át. amily aránvban a mostani egv-
háztagok a szabad pgvház alakításában résztvppznek. 
Túln^nps pz^bad egvházak alakulása törvénvhozásilag 
korlátozandó. A szabad egyház, megszűnésének esetleg 
bírói úton történhető megszűntetésének esetei megálla-
pítandók. 

5. A szabad egyházzá nem alakult ref. híveket a 
közegvház gondoztafia. Tetszése szerinti helyeken és 
körben missziói lelkészségeket tart fenn. A lelkészeket 
kinevezi, áthelyezi, róluk gondoskodik. Az ilven szabad 
egyházzá nem szervezkedett helyeken a mostani esrvház 
vagyonát, jövedelmét (segélyeket is) az egyetemes egy-



ház használja fel vagy kezelheti közegyházi célokra. 
7. Amennyiben a korpótlékot és a családi pótlékot 

az állam nem adná, az összes lelkészek a közegyházi 
pénztárból kapják e pótlék okát és gyermekeik neveltetése 
a különböző internátusokban ingyenes felvétel melleit 
biztosítandó. 

8. Fentiekből következik, hogy egyházunk jelenlegi ̂  
szervezete, a presbitériumok, a különböző közgyűlések, 
tiSztviselőségek, .bíróságok megszűnnek, illetőleg az egye-
temes egyház (és maga a szabad egyház) megfelelő új 
szerveket állít. 

v 9. Különös gond fordítandó arra, hogy a jelenleg 
működő lelkészek megfelelő elhelyezést nyerjenek s 
amennyiben számuk nagyobb, mint amennyit egyházunk 
állandóan alkalmazhat, fizetésüknek megfelelő éven át 
biztosításával és ugyanakkor szabadság adásával lehe-
tővé kell tenni azt, hogy akik erre határozzák el magu-
kat. más pályára előkészülhessenek. 

Tme a fontosabb szempontok és teendők! 
Bizonyára lesznek némelyek, akik cikkemet olvasva 

rideg konzervativizmussal csak ennyit mondanak: kép-
telenség! Bocsánat, így nem lehet a, dolgot elintézni. A 
helyzet -sokkal komolyabb, sőt végzetesen komoly. Né-
melyek 100 kérdést Szeretnének feltenni ellenvetésül: de 
hát ez hogyan lesz akkor? Mi lesz az esperes, püspök 
urakkal? Feleletem most csak annyi: bármiként, lesz. 
rsak úgy ne legyen, amint eddig volt! 

Különben mindent meg lehet oldani, csak fel kell 
hagyni a jól ismert szőrszálhasogatás mindent gátló, 
pusztító munkájával. Most építeni kell! És ha maga a 
hivatalos egyház nem veszi azonnal kezébe a szükséges 
reformok keresztülvitelét, alulról fog az megindulni. 
Minden heti, sőt minden napi halogatás veszéllyel jár, 
mert tovább sebez és izgat. Az ár minden pillanatban 
gátat szakíthat és akkor csak menekülésről lehet szó, de / 
nem építésről. 

Soraimat a zsinati elnökség, a zsinati bizottságok 
és egyházi kormánybiztosunk különös figyelmébe aján-
lom.*) 

Terehegy. 
Boesor László, ref. lelkész. 

. KRÓNIKA. 

Fontos kérdések 

Többen intéztek hozzánk kérdést a szeparació. ennek 
módja és a várható következményei dolgában. Azt bizo-
nyára mindenki tudja, hogy ez a nagy, nemzeti és egy-
házi életünket oly mélyen érintő reform nem történhetik 
meg máról-holnapra. A mostani német kormány is kije-

*) Ezt a cikket még mult héten vettük, de hely hiány miatt 
nem közölhettük. Felsőbaranyából már jó ideje semmi hir nem jön 
valószínűleg á szerb invázió miatt. A cikkben megszívlelésre méltó 
gondolatok vannak. 

lentette, hogy egyelőre nem kívánja megbolygatni az 
eddigi rendszert. A döntés nálunk az egybehívandó nem-
zetgyűlés dolga lesz. Nagy és bonyolult kérdések kerül-
nek itt szőnyegre. Hiszen az angoj parlamentben is évek 
során át vitatkoztak a walesi anglikán egyház dises-
tablischment-je felelt. A skót presbiteri egyházak egye-
süléséi is az egyiknek az állammal való kapcsolata aka-
dályozta. Még sokat fognak fogunk erről írni és be-
szélni. Egyelőre most különösén azt kell hangsúlyoznunk, 
hogy nem szabad elkésni és Iceszülnünk kell a nagy vál-
tozásra! Abban a véleményben vagyunk, hogy nálunk 
nem olyan erőszakosan és ellenséges indulattal megy 
végbe a. szeparació, mint Franciaországban, ahol az 190fi-
ban életbe lépett szeparació-törvény még egyházat sem 
ismert el, csak belyi kultuszegyesül eteket. Azt is remél-
jük. hogy az állam nem bocsát el bennünket üres kézzel, 
illetőleg nem vonja meg egyszerre és oly módon az eddig 
nyújtott segítséget, amely reánk nézve teljes felborulást 
jelenthetne. Bizonyos dolog az is. hogy a, szeperaqiónak 
a felekezetközi teljes egyenlőség és viszonosság elvei sze-
rint kell végbemennie. Az 1848. XX.-ban kifejezett prin-
cípiumnak érvényesülni kell az egész vonalon úgy szel-
lemi, mint anyagi tekintetben. Quod uni justum., alteri 
aequum! 

Ami az iskolák államosítását illeti, ez sem történhe-
tik meg egyszerre, itt is bonyolult kérdések — szellemi 
és anyagi -—várnak megoldásra. Az egyházak nem mond-
hatnak lo az iskolafelállítási jogukról, állami támoga-
tással vagy anélkül, mint hogy nem .mondtak le sok 
olyan államban, ahol az iskolázást államosították. 

Ami a vallástanítást illeti, erre nézve is többféle 
rendszer van. Franciaországban kitiltották az egyházat 
— amely a fentjelzett törvény értelmében nincs is — 
az iskolákból. Angliában. Amerikában megvan a feleke-
zeti jelleg nélküli egyszerű bibliai tanítás. A felekezeti 
vállá.stanításra nézve Angliában az ú. n. lelkiismereti 
záradék — eonseienee elause — az irányadó, t. i. a szü-
lők tetszésük szerint határoznak erre nézve. De bármi-
ként alakuljanak a viszonyok, az bizonyos, hogy a vallá-
sos nevelést minden fokozaton gyökeresen reformálni kell 
a belmissziói munka segítségül hívásával. 

Maximálták a stóladíjakat. 

Hallatlan, hogy ilyenre is szükség volt és egyálta-
lában szó eshetett róla! Az árvizsgáló bizottság felosztva 
a temetéseket T.. TT. és TTT. osztályúakra. megállapította 
az árakat, Úgy olvastuk, hogy a r. kath. papság már 
elfogadta a maximált, árakat. A prot. lelkészeknek egy 
már régen korszerű, határozott, nemes gesztussal vissza 
kellene utasítania e megalázó intézményt. A budapesti 
ref. egyháztanács ülésén már régebben ajánlotta az egyik 
lelkész a stóla eltörlését. Dehogy fogadták el! Kár volt! 
Mert bizonyára egyházunkhoz ezerszer méltóbb eljárás a 
stóladíjakat eltörölni, a lelkészeknek a fizetését úgy ren-
dezni, hogy az eddigi stóladíjukért méltányos kárpótlást 



kapjanak. Ha valaki adományi akar adni valamilyen 
egyházi szolgálat alkalmából, adja az egyház pénztárába. 
Adjuk alkal raas módon tudtára -híveinknek, hogy a le-
alázó és a hívekben visszatetszést "keltő stóla rendszert 
eltöröltük. 

Szekularizáljuk a felekezeti jótékony egyletek 
vagyonát ? 

Az egyik budapesti izr. jótékony nőegylet gyűlésén 
•határózták el azt, hogy a szegényeket valláskülönbség 
nélkül segélyezik és az egylet vagyonát a népjóléti mi-
nisztérium rendelkezésére boesátják. ha^Kunfí 'miniszter 
hasonló eljárásra megkéri és rábirja a többi felekezeti 
jótékony egrieteket. Mi a mi álláspontunk ebben a kér-
désben? Azt hiszem, a következő lehet: Az igazi nép-
köztársaságnak arra kell törekednie, hogy minden pol-
gára munkája után éljen meg és nyugdíjat kapjon. Bib-
liai elv az: aki nem dolgozik, az ne is egyék. Eltartásra 
csak a gyermek, a, beteg és agg számíthat. Koldusnak' 
nincs helye egy igazi szociális államban. Előttünk Kál-
vin G-enéyie a minta ebben a kérdésben. Tudjuk, hogy 
ez máról-holnapra nem valósulhat még, addigsazonban 
-— ne vegye senki rossz néven — jftbban bízunk a mi 
tiszta evang. keresztyén alapon álló egyesületeinkben, 
diakonisszáink megvesztegethetetlenségében és részrehaj-
latlnnságában. mint bárki másban ési egyházunk'szegé-
nyeit őskeresztyén és kálvinista mintára magunk akarjuk 
elWtni. már amennyiben módunkban van. Szabad legyen 
felhoznunk azt, hogy a külföldi humánus városi, feleke-
zetnélküli szegénygondozás a kálvinista gyakorlatot 
veszi mintául. A jótékonyság feleslegessé tétele a mi 
célunk is, amíg azonban ez megvalósulhat, erősen bízunk 
magunkban, mert erősen hiszünk az örökkévaló Istenben. 

Szokatlan hangok. 

Az ,.Egyházi Közlöny"-ben. a katholikus papok 
lapjában, merész hangú levelek jelennek meg a „Miért 
csatlakoztam én a Papi Tanácshoz?" c. rovatban. T)r. 
Vass József, a Szent Imre Kollégium "igazgatója, így ír: 

Hemzsegtek körülöttünk a stréberek, a mitráyal, 
pásztorbottal, stallummal. karriérrel született ál-aszké-
ták. a mohó non síim dignus-emberek, az összeköttetés-
spekulánsok. a politikai prostituáltak, a finoman fisztu-
lázó véleménytelenek, — ez az egész kapaszkodó népség, 
amely, hatalomhoz jutván, tömjént követelt tőlünk. Meg 
kellett adnunk, hogy legalább valamit engedjenek dol-
gozni saját munkaterületeinken. Tudoiá. hogy keserű ez 
a beszéd. Lenézett, meghajszolt prófétáknak a romok kö-
zött. melyeket megjósoltunk, ez a nyilt keserűség egyet-
len keserves elégtételünk. Csatlakoztam hozzá, mert a 
magyar kath olic izmus kizárólag az alsópapság révén 
gyökerez a népben, következőleg a magyar egyház életét 
a vagyon-milliókrcfi a lélek-milliókra egyedül az alsó-
papság tudja átvinni. 

* 

. Siposs Ágoston: 

Minrlig jobban szerettem a szabadságot a kancsuká-
nál és az emelt fővel való járást a szolgai meghunyász-
kodásnak Majdnem három évtizedes papi működésem 
alatt azt tapasztaltam, hogy Krisztus tanításából egyet-
len élő betű sincs meg társadalmi berendezkedésünkben 
és még abból a szervezetből is hiányzik az igazságosság 
és szeretet, amely ezen erények hirdetésével hivatássze-
rűen foglalkozik.'Beléptem a Papi Tanácsba azért, mert 
a mindennapi élet arról győzött meg, hogy a papi státus 
a nép szemében irigység és gyűlölet tárgya lett az egye-
sek kezén levő nagy vagyon miatt és megvet minket az 
ári osztály a coelibatus miatt. „Áestimati sumiis, sicnti 
stereora." Ezerszer hallottam a következő megjegyzést 
úri emberek és öntudatos munkások szájából. ,,Önök nem 
úgv élnek, mint mi, önöknek nincs családjuk. Nem sze-
retik fajukat, nem szeretik az embert, csak önmagukat 
és a pénzt, emiatt élnek nőtlenségben." A világért el nem 
hitetheti velük senki, hogy vannak tisztaéletű papok is 
és hogy a coelibatus magasabb érdekeket szolgál. Be-
léptem a Papi Tanácsba, mert egész életemben azt lát-
tam, hogy minden tehetségük mellett éppen a kötelesség-
tudó és dolgukat lelkiismeretesen végző papok nem érvé-
nyesülhetnek; és mert azok egy része, kik ma ítélkeznek 
elevenek és holtak fölött, fölfelé való kapaszkodásukban 
olyan utakat és módokat használtak, amelyek nem papok-
hoz. de kényesebb ízlésű civil emberhez sem méltók. 
(Erről köteteket írhatnék és írok is, de egyelőre véka 
alatt tartom.) Mindezeken a dolgokon az evangélium 
szellemében változtatni szeretnék, azért léptem be a Papi 
Tanácsba. Krisztusért és a lelkekért szívesen dolgozom, 
ha kell, éhezem és rongyoskodom, de szent Pál tanácsára 
hallgatva, nem akarok lenni emberek rabszolgája. 

EGYHÁZ. 

Mint lapunk 45-ik számában jeleztük, a nagy időkre 
való tekintettel lapunkat most hetenként adjuk. A még 
mindig hallatlanul magas nyomdai árak miatt ez termé-
szetesen erőnket szinte felülmúló áldozatba kerül. Kérjük 
az előfizetési pénzeknek (a különbözeti dijainak is) mi-
előbbi beküldését! 

A prot. püspökök állami dotációja ügyében, a leg-
hitelesebb helyről nyert információk alapján; a követkc-, 
zőket közölhetjük: A dotáció ügyének első kezdetei még 
1.913. tavaszára nyúlnak vissza, amikor a ref. ós az ág. 
liitv. evang. püspökök, közösen tartott értekezletükből 
lépéseket tettek Jankovich Béla, akkori vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternél a prot. püspöki javadalmaknak 
a 48. XX. te. végrehajtásával kapcsolatos rendezése iránt, 
ígéretet is nyertek erre nézve. Zichy János gróf, első 
kultuszminisztersége ideje alatt tervbe is vette az ügy 
megoldását, de' a változott viszonyok következtében a 
megoldás abban maradt. A, ref. püspökök, hivatkozva 
már a megtörtént előzményekre és a háború alatt reájuk 
•nehezedett jótékonysági kötelezettségükre, f. évi május 
23-án küldöttségileg kérték fel a kultuszminisztert a ja-
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vadalomrendezés ügyének elővételére. Ennek következ-
tében a miniszter újból tárgyalás alá vette az ügyet és 
a konvent világi elnökével aktaszerűleg intézte el úgy, 
hogy minden prot, püspöknek 20.000 korona javadaimi 
kiegészítést és 10.000 korona háborús. drágasági pótlékot 

. utalványozott ki. Hogy az ügy nem a konvent előtt, ha-
nem hirlapi szellőztetés útján került nyilvánosságra, an-
nak, információnk szerint, csak az az oka és magyará-
zata, hogy június vége óta. amikor a dotáció utalványoz-
tatott, nem volt konventi ülés, amelyen a dolog bejelent-
hető lett volna. 

Lelkész választás. A garamsallói gyülekezet a Paál 
János elhalálozásával megüresedett lelkészi állásra Czeg-
lédy Pál'hontvarsányi lelkészt választotta meg. 

A Magyarság Megyercsy Béla szerkesztőnek a kül-
földi propaganda-bizottság tárgyalásain való elfoglalt-
sága miatt egyelőre nem jelenhetik meg. 

Dcc. 8-án lesz a sajtóvasárnap. Hisszük, hogy gyü-
lekezeteinkben megemlékeznek ezen a napon a mi Refor-
mátus Sajtóegyesületünk eddigi munkájáról és jövő nagy 
hivatásáról. 

Uj lap. A Református Tanács által megindított moz-
galom eszméinek szélesebb, az egész egyházra kiterjedő 
propagálása céljából legközelebb új lap indul meg „Uj 
Reformáció" címen. A főszerkesztő Jlaypál Benő. a. fele-
lős szerkesztő Veress Jenő lesz. Sikert és áldást kívá-
nunk az új lapnak! 

A Keresztyén Lelkipásztor. Felhívjuk a figyelmet 
a Nyárj/ Pál pécsi lelkész által szerkesztett kiváló gya-
korlati folyóiratra, amelynek legutóbbi száma is aktuális 
tartalommal jelent meg. Aki dec. 15-ig előfizet, 15 koro-
náért kapja a lapot, azontúl ára 18 korona, 

A kath. egyházi tanács. A kath. egyházban sem tar-
tották elégnek a „Papi Tanács" megalakulását. Ott is 
jól érzikv hogy a világiak közreműködése nélkül nem 
vihetők keresztül a változott idők által követelt refor-
mok. F. hó 25-én alakult meg a kath. tanács, amelyen 
Prohászka püspök bejelentette a püspöki kar csatlakozá-
sát és kijelentette, hogy ezáltal a törvényesség jellegével 
bíró mozgalom, amelynek célja, hogy egységes egészbe 
foglalja össze az egész kath. társadalmat. A régi auto-
nómiai képviselőtestület jogát elismerik, de megfelelő 
módon kibővítik. A munkaterv elkészítésére és az intéző 
bizottság szervezésére 3 tagú bizottságot küldtek ki. 

Baleset. Súlyos baleset érte Haypál Benő budai lel-
készt. A propellerhez vezető lépcsőn megcsúszva elesett 
és bordatörést szenvedett. Néhány hétig kell a szobát 
őriznie. 

A Református Tanács elhatározta, hogy minden 
kedden este órakor a Ráday-könyvtár termében összo 
• jövetelt tart. Az intéző bizottság végleges megalakulása 
nemsokára megtörténik. 

A Nagypénteki Ref. Társaság karácsonyi kérő szó-
zatát melegen ajánljuk olvasóink szeretetébe. Ne mulasz-
szuk el beküldeni szeretetadományunkat a budaörsi sze-
retetházban ápolt szegény gyermekek részére. 

Kérelem legació közeledtével. A ref. theol. akadé-
f iniá igazgatósága felkéri mindazon,lelkész urakat, akik 

a karácsonyi ünnepekre legátusra nem reflektálnak, hogy 
ebbeli szándékukat az akadémia igazgatóságával (Ráday-
utca 28. sz.) legkésőbb december hó 14-ig közölni szíves-
kedjenek. ' ' ' j t ! F : f i 

Uj reformációt az új Magyarországban a címe an-
nak a felhívó szzatnak és programúinak, amelyet Victor 
János több ifjú lelkésszel írt és amely a jövő új fejlődés-

hez szolgál Vademecum gyanánt. Minden lelkészi hiva-
talhoz elment, 

A magyarországi protestáns egyházak a következő 
táviratot küldték G-yörgy angol királynak, Vilma hol-
landi királynőnek, Lloyd Georgeiiak és a külföldi evan-
gélikus vallású államférfiaknak: 

Magyarország köztársaságának protestáns egyházai, 
mélyek 4 millió hívet számlálnak, kérik országban 
levő testvéreik oltalmát a szétszaggattatás fenyegető 
veszedelme ellen. Az ország esetleges szétdarabolása, 
különösen Délkeletmagyarország elvesztése 1.200.000 
protestánsával, halálos csapással sújtaná éz egyházak 
életképességét és ezáltal legértékesebb erkölcsi és szel-
lemi erőiktől fosztaná meg az új demokráciákat, melyek 
a világ ezen részében most megszületnek. Négy évszáza-
don át ezek az egyházak úgy szolgáltak és szenvedtek 
itt. mint a nyugati protestantizmus. legtávolabbi védő-
bástyája keleti Európában. Most a .nyugati egyházakon 
vau á sor, hogy megmentsék ez egyházak munkaképes-
ségét a reájuk váró nagy feladatok számára. 

GYÁSZROVAT. 
Báthory Dániel baracskai ref. lelkész, a dunamel-

léki ref. egyházkerület tanácsbírája, hosszas gyengélke-
dés után meghalt, A megboldogult unokája volt Báthory 
Gábornak, a pesti ref. egyház legelső papjának és a du- • 
namelléki egyházkerület egyházlátogató nagy püspöké-
nek és fia Báthory Gábor nagykőrösi lelkésznek, aki a 
pátens idejében a kerület helyettes szuperintendense volt. 

Varga Sándorne szül. Dömötör Iíatinka, Varga 
Sándor iváncsai ref. lelkész neje Kecskeméten, rövid 
súlyos szenvedés után 32 éves korában meghalt. Mélyen 
lesújtott férje. 2 fia és nagyszámú rokonság gyászolja 
a korán elhunytat. 

A spanyol nátha áldozatai: 
Mogyorós József csengerbagosi ref. lelkész, aki 

menyasszonyánál tett látogatása alkalmával halt meg; 
Horvát Gábor nagykorpádi ref. lekész; 
Boros Jenőné szül. Molnár Irén, Boros Jenő szat-

mári i;ef. lelkész ifjú neje: 
Kunói Koltonay László komoroi ref. lelkész 30-ik 

életévében. • 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
V. L. Vettük a czikket, de most már nem óhajtunk c kérdéssel 

foglalkozni. Szives üdvözlet. —• S. L. Úgy van, leghelyesebb lenne, 
ha a presbitériumok jelentenék bc csatlakozásukat. Mozognunk, készü-
lődnünk kell, nem lehet megelégedni a régi mindent elhalogató jel-
szavakkal. A lényeget illetőleg egyet kell értenünk. Hisszük, hogy a 
többi lapok is csatlakoznak a mozgalomhoz. A kerületi partikulariz-
musnak le kell omlania. Az O. R. L. E.-re a lelkészek r Szakszerve-
zetére" természtesen a jövőben is nagy feladat vár, de egyházat 
reformálni a világiak közreműködése nem lehet. A katholikusoknál 
is megalakult a már fennálló Pqlpi tanács mellett, a világiakat is 
befogadó Kath. tanács. Egyébként ezekről a kérdésekről még több-
ször irunk. Nagy súlyt helyezünk vidéki lelkésztársaink véleményére. 
A különlenyomatban megjelenő B Jellinásokat" a félreértéseket okozott 
részletek új szövegezésével a jövő héten expedialják. Sajnos, hogy a 
postai közlekedés kerületünk egyes részeiből is meg van bénitva. — 
O. Cy. A czikk megjött türelmet kérünk, a kérdés most nem sürgő-
sen aktuális. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

f 
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VIII. N A P - U T C A 13. 

TELEFON: József 3 - 0 6 . 

Lépjünk be 

a Kálvin-

Szövetségbe ! 

Ellenség a front mögött. 
É p í t ő e r e j ű e r k ö l c s i O l v a s m á n y i f j ú s á g s z á m á r a . A Kálv in-
S z ö v e t s é g k i a d v á n y a . Ára 30 f i l l . M e g r e n d e l h e t ő a Kálv in-

S z ö v e t s é g t i t k á r s á g á n á l (IX., R á d a y - u . 28.) 

CSUHA ANDRÁS T 3 
BOMPEST, IX, MMYUTCÍ 43. SZ. I, 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

ÚJDONSÁGOK: 
A mí vallásunk. 

A m a g y a r reformáció négyszázados évforduló-
jára iríáb: dr. Kecskeméthy István, dY. Bartók 
György, dr. Révész Imre, Nagy Károly és dr. 
Ravasz László. A müve i t közönség részére. — 
I. kötet i Az újszövetség vallása. Irta dr . Bartók 
György . "Vallásunk a történelemben. A keresz-
tyénség fejlődése e g y h á z z á alakulásától a jelen 
korig. Irta dr. R é v é s z Imre. A r a J5 korona. 

Az értékelés filozófiája. 
Irta dr. Czakó Ambró. Ára Í0 korona. 

Világbéke és az evangélium. 
Irta Jahn Jakab. Ara 2 korona. 

A halál mysteríuma. 
I r ta dr. Makkai Sándor. • Á r a 4 k o r o n a . 

Magyar Protestáns Unió. 
Egyháztőrténe lmi tanulmány . Irta dr. Patay Pál. 

Ára 5 korona. 

Harangszó után. 
„ A futkározó hamis a tyaf iak" támadása ellen a 
m a g y a r református egyház tagjaínak számára az 
írásból merített beszélgetések, alakjában készült 
h í tvédelmí munka . Irta Mészáros János loókí 

. református lelkész Ára 4 korona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 a/0-át kérjük. Kaphatók: 

CnlinltP7 Túot iróf l f lb ' könyvkereskedésében, B u d a p e s t e n , 
OlIlUllA i tJö lYtJlüA. IX., F e r e n c - k ö r u t 19-21. sz . 

Megjelentek: 

Kapható 

Wolhyníában* 
Irta: Göde Lajos szekszárdi 
ref. lelkész. Ára 6 K 50 fill. 

Papi dolgozatok, ; 
X. kötet. Alkalmi egyházi 
beszédek. Irta: Jánosi Zol- * 
tán. Ara kötve 10 korona. I 

Imádságok. 
Bibliaolvasással egybekötött 
hétköznapi reggeli istentiszte-
letekre. Irta F. Varga Lajos 
I. köt. Ára fűzve S K, kötve 12 k". 

II. Ara 8 K. 12 K. 

Postadíj egy-egy könyvre 50 fll iér, : Kapható 

Hegedűs és Sándor prot. írod. könyv-
kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsért a :: 

„ H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszöve tség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, X.t Közraktár-tu 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékebe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



HARMONIUMOK 
A gyönyörű hang, melyet a világ-
hírű és elismert legjobb gyármá-
nyú amerikai rendszernek elmés szer-
kezete elővarázsol, önmagának zeng 
dicséretet. Ezen általánosan elismert 

r e m e k m ű v e t bocsátja ki 

az ország legnagyobb hangszergyára 
vonós és fúvós hangszerekben. 

STOWASSER 
császári és királyi udvari szállító, 
a javított Rákóczi-tárogató feltalálója 

Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert 
kiváló minőségű vonós, húros, fúvós hangszereit. 
Tanerőknek kedvezmény. Árjegyzék a kívánt 

hangszerről i n g y e n küldetik. 
Legrégibb czég. * * Alapíttatott 1770. 

G A Z D A K B I Z T Q S I T O S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban. I g a z g a t ó s á g : 

B u d a p e s t , I X . , K á i v i n - t é r 10. , sa ját székházában 

Alaptőke 
Tartalékok . ' 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére m udenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább 

2.551,120*— K 
9.349,672-71 K 

11.820,880-92 K 

, " 2:1727,673-63 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . 22.800,000 — K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkárokban több mint . . . . 10.490,000" — K' 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett életkárokban több mint . . . . 1.278,000'— K 
Biztosított érték tűzben 1917. évben több 

mint : 1500.000,000 — K 
Biztosított érték jégben 1917. évben több 

mint : . . 110.000,000 — K 
Életiizlet állománya több mint . . . . 32.000,000'— K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiókintéz-
ménye a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s Kozp . S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 kor.-ig ter jedő temetési 
segélybiztosítást nyúj t , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi v i z sgá l a t nélkül. 

Újdonságok. 

Világbéke és evangélium 
Irta Jahn Jakab ev. lelkész. Ára 2.20 K. 

A Biblia. 
Útmutató a Szentírás tanulmányozásához. 

Irta Dr. Makkal Sándor. Átdolgozta Juhász 
Albert. Ára 6 K . 

% 

Prot. papok és hitoktatók 
zsebnaptára 1919. 

Szerkesztette Vértesi Zoltán. Ára 3.30 K. 

KAPHATOK: 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. * 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és lelvilagosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én : 

KÖK AI LAJOSNÁL 
= B U D A P E S T , = 

^ I V . , Kamermayer Károly-uíca 3. 
— — — — 

Megjelent! 
a Protestáns Árvaházi 
Képes Kaptár 1919-re. 
Szerkesztették Szabolcska Mihály 
és Bohus Károly. Ára 2 korona 
bérmentes küídéssej és a szoká-
sos ingyen példányokkal Egyes 
példányokat csakis 2 kor. 20 fill. 
előzetes beküldése meliett expe-
diálunk. 10 példányon elüli ren-
deléseket utánvéttel is bérmen-
tesen intézünk el. Számlára a 
Naptárt ez idén nem küldjük. 

Hornyánszky Viktor 
Budapest, V., Akadémia-utca 4. szóm. 



PROTESTÁNS 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési ós hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

Felelős szerkesztő 

B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 

Sebestyén Jenő dr. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre : 2 4 k o r . , f é l évre: 12 k o r . , 

negyedévre : 6 k o r . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 k o r o n a . 
Egyes szám ára 50 f i l l é r . 

T A R T A L O M : I . c i k k : V o l t u n k m i m á r r o s s z a b b u l i s ! Szabolcska Mihály. — I I . c i k k : E g y e s ü l t e r ő v e l . Dr. Patay Pál. 
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Voltunk mi már rosszabbul is*! 
Voltunk mi már rosszabbul is. 

— Mikor ránk tört a tatárhad: 
Sajó vize. Tisza vize 
Végig magyar vértől áradt. 
Hazánk földje pusztaság lett, 
Temetetlen temetőhely . . . 
Akik éltek leszámoltak 
Minden magyar jövendővel. 

r 

Voltunk mi már rosszabbul is! 
— Hát a török pusztítások, 
Mikor Budán félhold fénylett, 
S basák bírták az országot?! 
Török basák, német basák, 
— Ez a korunk volt csak árva, — 
S hadakozva, egyre fogyva 
Készülődtünk a halálra! 

Voltunk mi már rosszabbul is! 
— Ott a török, itt a német. 
S küzködósünk, szenvedésünk 
Századokig nem ért véget. 
„Két pogány közt egy hazáért" 
Hányszor voltunk félig holtak . 
S kiket túlnan védelmeztünk: 
Innen felől kiraboltak! 

Voltunk mi már rosszabbúl is! 
— Sírt magunknak hányszor ástunk?! 
S leggonoszabb ellenségünk 
Egy volt mindig: a királyunk. 
Kuruc-labanc veszedelmünk 
Ezek miatt nyűtt bennünket . . . 
Karaffákkal — bitófákkal 
Gondviselték nemzetünket. 

Voltunk mi már rosszabbúl is, 
Mégis vagyunk, mégis élünk. 
S ha kibírtuk est a múltat, 
A jövőtől most se féljünk! 
Keresztfánkat hadd faragják, 
— Van bíró fönt az egekben,, — 
Nézzünk szembe a világgal 
Emelt fővel, csüggedetlen! 

Szabolcska Mihály-

Egyesült erővel! 
* 

Az októberi magyar forradalom minden tekintetben 
új világot teremtett. 

Ref.. egyházunknak, ha élni és hatni akar, alkal-
mazkodnia kell a megváltozott viszonyokhoz. I t t az idő, 
hogy az evangelium alaján Kálvin értelme szerint újra 
a nemzet életének savává, kovászává tegyük., Egyházunk 
semmiféle osztályuralomnak sem lehet szószólója vagy 
támasztéka, minden társadalmi rétegből való ref. ke-
resztyén bizalmára, szeretetére, munkájára számit a jö-
vőben. Külföldi hittestvéreinkkel való kapcsolatunk, 
összeköttetésünk szegény magyar hazánk jövendőjére is 
kedvező befolyással lehet. A régi szellemű magyar ref. 
egyház azonban sem idehaza, sem külföldön nem kelt-
heti fel a hivek, testvérek bizalmát. 

Uj reformáció kezdetét jelenti az Országos Refor-
mátus Tanács' megalakulása, amely felhívott minden re-
formátus egyháztagot, lelkészt, tanárt, tanítót és vilá-
git, hogy egyénenkén is, de főleg a presbitériumok meg-
nyerése által elvi alapon jelentsék csatlakozásukat az 
Országos Református Tanácshoz. 

Nem egyéni érvényesülés, még kevésbbé személyek 
ellen való gyűlölet .vezeti e Tanács tagjait munkálkodá-
sukban. Ha valaha szükség volt arra, hogy összeforr-
junk, most különös mértékben szükség van az egységre. 
Jól tudjuk, hogy az Országos Ref. Tanács' kehelén belül 
is vannak részletkérdésekben eltérések, bizonyára lesz-



11 ek a csatlakozott tagok között is, ele mint m a g y a r o k -
nak s mint ref. keresztyéneknek még kell értenünk azt. 
hogy több van, a/mi bennünket összeköt, mint ami el-
választ. Meg kell értenünk az idők jeleit, meg kell ér-
tenünk egymást. Meg vagyunk győződve erősen arról,, 
hogy a' keresztyénség örök, mindenféle társadalomban 
meg van a maga hivatása, az egyház azonban külső ke-
reteit tekintve, változó. Kekünk azonban a mi törté-
nelmi magyar ref. egyházunk becses, szent örökség, ag-
gódunk fenmaradásán, gyötrődünk egységének esetleges 
felborulásán, széttöredezésén. 

Mert erről is lehet szó. A magyar ref. egyház az 
egyetlen nagyobb kálvinista egyház, amely még szét 
nem vált. A skót, francia, holland példa intő jelül áll-
jon. I t t az idő, amikor preventív intézkedések megtétele 
még lehetséges és nem késő. Kálvinista nyíltsággal, 
őszinteséggel és jézusi szeretettel kell megtárgyalnunk 
az eltéréseket, külön véleményeket, esetleges botlásokat, 
hibákat. 

Az Országos Református Tanács programra ja nem 
lezárt, netn változtathatatlan. Nem felfordulást, fejet-
lenséget. zűrzavart akar támasztani, ellenkezőleg, azt 
akarja, hogy az egyházban igazán t mindenek ékesen és 
jó renddel legyenek. Egyeseknek aggodalmat okózott 
a 'helyi ref. tanács szervezése, mert majdnem minden 
valamirevaló, egyháza iránt érdeklődő ember (már benn 
van a presbitériumban s ú j alakulat csak felelőtlen egyé-
nek kezébe adná a vezetést. Beláttuk, hogy 100 eset kö-
zül 98-ban így van tényleg a dolog.. eKibagytuk a helyi 
tanács alakítására felhívó szavakat. 

Nem volt talán egészen világos a programm szö-
vegezése,. egyesek szándékosan, mások jóhiszeniűleg azt 
olvasták ki belőle, 'hogy a 6 évenkénti tisztújítást i lelki-
pásztorokra is ki akarja terjeszteni a Tanács. Megnyug-
tatásul azonnal világosabban hangsúlyozza a programm, 
hogy az egyházi tiszteletbeli állásoknál, tehát nem a 
megélhetést nyújtó hivataloknál kívánja a tisztújítást. 
A szabad egyház szabad államban hangoztatása.' egye-
sekben aggodalmat keltett, bár ott volt az első szöveg-
ben már. hogy az eddigi kötelékek ..fokozatos és mél-
tányos' felbontásával" kivánja. a szétválasztást a Ta-
nács, dc mégis, hogy mindenkinek jogi és formai érzéke 
vagy tényleges aggodalma megnyugvást találjon, kife-
jezetten hangsúlyozza az Országos Ref. Tanács az 
1848 :XX. t.-c.. rendelkezését a felekezetek közt egyen-
lőségre és viszonosságra vonatkozólag. Iskolákat fentartó 
nagyobb gyülekezeteink lelkészei kívánták annak hatá-
rozott hangoztatását, hogy iskoláinkhoz, mint a vallás 
szabad gyakorlatának lényeges eleméhez végsőkig ra-
gaszkodik a ref. egyház: az Országos Ref. Tanács meg-
hajlott a kivánság előtt. 

Az Országos Ref. Tanács nem lehet theologiai, még 
kevésbbé politikai pártok erőpróbájának színtere. Meg' 
kell értenünk egymást, nem a meggyőződések elszíntele-
nítése vagy megtagadása az eliez vezető út, hanem an-
nak belátása, hogy az egyházi élet és tlkotmány meg-

reformálására itt az utolsó alkalmas óra, ha missziói 
népegyházzá nem sikerül átalakítani egyházunkat, el-
vesztünk. összezsugorodunk, jelentéktelen vallási társu-
lattá válunk, amelynél azután a pozitív és liberális ele-
mek szétválása és külön egyházzá szervezkedése feltar-
tóztathatatlanul bekövetkzák. Most még egyik theologiai 
párt sem erős annyira, hogy egymaga keresztül vihetne 
a reformot, közös munkára kell egyesülnünk. Nagyon 
sokan még most sem akarják, mégi mindig észrevenni 
azt, hogy megváltozott körülötte a világ és hogy ..min-
denek lehetségesek." Olvassák csak el a szociáldemokrata 
tanárok, tanítók közoktatásügyre vonatkozó programm-
ját, amely mögött az egész párt, mint egy etmber áll, 
eszméljünk végre, ne álltassuk magunkat; hol van a mi 
szervezettségünk, milyen reménnyel akarjuk felvenni a 
küzdelmet?, Valaki kifogásolta, hogy sok' fiatal lelkész 
csatlakozott a Ref. Tancshoz; örüljünk neki. ők fogják 
végig küzdeni a legkeményebb, legkeservesebb harcot, 
az ő számlájukra megy majd itt minden. Az egyházi 
vagyon tart egy darabig, lesz fizetés is, de azután? Ha-
nem dolgozunk teljes erővel és az Ur háza iránti égő, 
áldozatkész szeretetlel. nem is es'zünk. Szervező tehet-
ségekre van most szükség, akik a lelki ós anyagi züllött-
ségből ú j egyházakat teremtenek. Ezért, csakis ezért 
kivánja az Országos Ref. Tanács a tisztújítás elrendelé-
sét: nyilatkozzanak majd az egyházak, kikre bízzák a 
jövő megteremtését, vessenek számot magukkal az eddigi 
vezetők, alkalmasaknak tartják-e magukat testileg, szel-
lemileg, lelkileg arra. hogy missziói, apostoli munkát 
végezzenek. Mert hiszen az iránt nem lehet semminkét-, 
ség, liegy ezután többé nem annyira kormányzásra, ad-
minisztrálásra. mint lelki ébresztésre, szervezésre lesz 
szükség. Ha a missziói népegyházban a lelkész nem le-
het többé csak adminisztrátor, nem lehet akkor az espe-
res, püspök és gondnok társa sem. 

Fogjunk a munkához egyesüli erővel! Az Országos 
Ref. Tanácsban találkozni ok és kezét kell fogniok mind-
azoknak. akik imádkozni^ys dolgozni akarnak egy szebb 
jövendőért. 

Lássuk be már valahára, hogy nem azok vannak 
kárára az egyháznak, akik dolgoznak, hanem azok. akik 
nem csinálnak épenésggel semmit, hanem kényelmes pá-
holyból nézve biztatják -vagy lehurrogjk a küzdőket. A 
dolgozó, áldozatokra kész ref. lelkészek és világiak ta-
lálkozó alkalma legyen az Országos Ref. Tanács. Hozza 
ide mindenki legjobb -tudását.' önzetlen buzgóságát, lel-
kesedését-: tegyük végre Isten segítségével magyar ref. 
egyházunkat mintaegyházzá minden tekintetben. Le-
gyen eleven, munks és mély a mi keresztyén hitközös-
ségünk. legyen mintaszerű, utánzásra méltó az egyházi 
szociális életünk, legyen erős érv a demokratikus szer-
vezetünk életrevalósága mellett, a mi i&azsgos egyházi 
törvényhozásunk, zökkenés nélkül, simán haladó egyházi 
közigazgatásunk és igazságos, egyenes az egyház javát 
figyelembe vevő bíráskodásunk. Minden igazi, állandó 
reformhoz megreformált emberek kellenek; bizunk ab-



baii, hogy ha 110111 is sokan, de elegen vannak ilyenek 
ahuz. hogy az Országos Református Tanács programul-
.jának megvalósításához hozzáfogjunk. — Mindenek éke-
sen és jó renddel történjenek! 

Dr. Patay Pál. 

A gáz- és rillant)használat 'megszorítása folytán 
beállott munkaredukció miatt lapunk mai számát, saj-
nos, csak í oldalnyi terjedelemben adhatjuk. — Nagyon 
kérjük az előfizetési hátralékok mielőbbi beküldését. 

EGYHÁZ. 

Dr, Révész Kálmáiji püspök. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület gyülekezeteinek 
presbitériumai nagy többséggel dr. Révész Kálmánt, az 
ősrégi kassai egyház lelkészét, az abauji nagy egyház-
megye esperesét választotta meg püspökéül. Nagy tisz-
telettel, igaz szeretettel köszöntjük őt a nagynevű elő-
dök helyén, melyre elhivatott. Nehéz, szomorú időben 
lép annak az egyházkerületnek, a benne levő nagyszerű 
kultúrintézményeknek élére, amelyekre különösen most 
olyan féltő, nagy szeretettel tekintünk. Az Üt kegyel-
mének megsegítését, az Isten Lelke erősítésének, kettős 
mértékét kérjük reá és szolglatára a megtartás, vezér-
lés nagy. nehéz munkájában! 

Az új püspök életrajza: Dr. Révész Kálmán, a 
nagy Révész Imre fia szül. Debrecenben 1800-ban aug. 
10-én; ugyanott tanult 1883-ig; ezután főiskolai szenior 
volt. 1885—86-ban a berlini egyetem hallgatója, 1886— 
92-ig a pápai theológia tanara volt. 1892b-en hívta meg 
a nagymultú kassái ref. egyház lelkészévé. Egész életén 
át kiváló munkásságot fejtett ki a magyar egyház szen-
vedósteljes múltjának felderítése körül. Nagy értékűek 
cgyházjogtörténeti'monográfiái is. Alig van egyházi la-
punk ós folyóiratunk, amelyben ne írt volna. Szerkesz-
tője volt a Dunántúli Prot. Lapnak, régi. kedves munka-
társa a mi lapunknak is. Nagy munkásságot fejtett ki 
az ;egyház-kormányzás terén is. mint az abauji egy-
házmegyék tanácsbírája. esperese, a konventnek, zsinat-
nak és több bizottságnak tevékeny munkás tagja. Most 
sok mindentől búcsúznia kell, ami előtte kedves volt: 
Kassától is. amelynek egyik legbecsültebb polgára volt; 
.1 lelkészi állásban is utóda lesz,a korán elhunyt dr. Tü-
dős Istvánnak. Legyen áldás minden munkáján! 

A Református tanács, mint lapunk mult számában 
jeleztük, minden kedden este fél 6 órakor tart ülést a 
Ráday könyvtárteremben. A mult összejövetelen mint-
egy 30-an vettek részt: megjelent és a tanácskozásokban 
élénk részt-vett dr. Szabó Aladár is. Csűrös István tanár 
imája után a Haypál Benő betegsége miatt B. Pap 
István által vezetett tanácskozás első és főtárgya volt 
a programúinak néhány pontja; ezek az esetleges fél-
reértések eloszlatása céljából kiegészítést nyertek. Az 
egyházpolitikai '.reformról szóló pontot, amely a szepa-
rációról szól, oly értelemben egészítette -ki, mint azt la-
punk mult számában is jeleztük, t. i., hogy ennek maj-
dani végrehajtásánál nemcsak <a fokozatosságot és mél-
tányosságot, hanem azt is hangsúlyozza, hogy az nem 
történhetik meg másként, mint ae 1848.. tc. szellemében, 
az egyházak közötti teljes- jogegyenlőség és viszonosság 
alapján*"; kiemeli azt is,-hogy követeli az egyházi, köz-

oktatási és társadalmi intézményeink jogosultságának 
épségben tartását. (Iskolák államosítása nincs a pro-
gramún ban!) v Az egyházalkotmányi reformra nézve 
szükségesnek látja a mostani zsinat feloszlását és az új 
reform zsinat Összehívását, de kifejezést ad annak, hogy 
ennek kimondását, természetesen, magától, a zsinattól 
várja.. A tisztújítást csak az egyházmegyei ós kerületi 
tisztségekre óhajtja; lehető rövid idő alatt. A helyi re-
formátus tanácsok szervezése ellen felmerült aggodalma-
dat figyelembe véve a felhívás végén, a presbitériumokat 
hívja fel csatlakozásra. Az így módosított és mint az 
mindjárt eleinte kifejezésre is jutott, „kiegészítést ki 
nem báró" programmot lehető rövid idő alatt szétküldi 
Dr. Patay Pál ügyvezető titkár bejelentette a csatlako-
zottak neveit; megalakította a tanács az ideiglenes 20 
tagú. önmagát kiegészítő intéző bizottságot; lelkészi al-
elnökökké megválasztotta Forgács Gyula péeeli lelkészt 
"és Pap István theol. tanárt. Az ülés végén Zaj ti Ferenc 
festőművész és theológus bejelentette a theologusok csat-
lakozását a mozgalomhoz és- előterjesztette az általuk 
szerkesztett memorandumon, amelynek lényeges részei, 
hogy kívánják a Szentkönyv alapos megismerése céljá-
ból a naponkénti bibliaimlagyarázatot, a (latin, héber, 
görög nyelvnek szemináriumokban való tanítását, a. lé-
lektan tanítását' ós különösén a psychopathiába való be-
vezetést, az egyházi atyáknak szemináriumokban való 
ismertetését, az apolegetika előadását és a papi gya-

korlati életbe való alaposabb bevezetést, szóvá! a tudo-
mányos és gyakorlati Jelkészképzésnek a modern idők-
höz szabott alapos reformját. 

A budapesti rét', egyház presbitériuma legutóbbi 
ülésében a theol. tanárrá megválasztott dr. Sebestyén 
Jenő helyére Gombos Ferenc oki. vallástanért, a Diák-
szövetségi mozgalom buzgó munkását választotta meg 
rendes hitok^itó lelkésszé. Az elrendelt pótválasztás al-
kalmából a lelkészi • tanáesibíró-állásra az egyház. 8 sza-
vazatát Forgács Gyulára, a vij. aljegyzői állásra dr. 
Benedek Szabolcsra adta, 

Evangélikus tanács. Mint nálunk, úgy evangélikus 
testvéreinknél is megalakult az Evangélikus Tanács. 

A vallás- és közoktatásügyi államtitkár, dr. Juhász 
Nagy Sándor, elrendelte, hogy a. minisztériumokhoz inté-
zett beadványokban az összes eddig szokásod címzések 
mellőzendők.-

Segédlelkészelhelyezés. Petri Elek dunamelléki ref. 
püspök-Szőke Józsefet Baraeskára. Herczegh Józsefet 
Bácskossuth fal vára. Dávid Lajost- Faddra, Závory Ele-
ket Kápolnásnyékre. Jánosi Györgyöt Nagyszékelyre, 
Kudar Dezsőt Óesára, Benedek Lászlót Pacsérra. Mo-
hácsy Józsefet Paksra helyezte segédlelkészekül. 

A veszprémi egyházmegye esperese lemondott. Az 
elrendelt szavazás alkalmával abszolút többséget senki 
sem nyert. l ,j szavazás lesz Jákói Pál hajmáskéri és 
Szüts Károly balatonkövesdi lelkész között. 

Az Uj Reformáció 'c. lap nyomdai akadályok miatt 
jövő vasárnap, f. hó 11-én jelenik meg. 

A l i . néptörvény kimondja, hogy gondolatait sajtó 
útján' mindenki szabadon terjesztheti. Az eddigi lapbiz-
tosíték megszűnik, minden lap szabadon politizálhat. 

A német ev. egyházak is megérzik a súlyos válság 
napjait. Németországban a 26 államban 34 önálló, 
egymástól teljesen független államegyház van. Ott, ahol 
a fejedelem ev. vallású volt, ő volt a summus episcopus. 
A köztársasági államforma, a helyzetet természetesen 
gyökerestől felforgatja. A mostani po/osz kormány, már 
felvette programmjá-ba az állam és egyház teljes szétvá-
lasztását. Ehhez képest, a nértiet egyházi körükben is 



megindultak a mozgalmak a változott viszonyokhoz mért 
szükséges új berendezkedés megkezdésre. Sokat várnak 
az új organizáció keresztülvitelének munkájában az 
„Evangelischer Bund"-tól, amelynek kötelékébe töbB 
ezer helyi szövetség tartozik. Az új berendezkedésre 
nézve a főbb elvek: Az egyház alkotmányát alulról fel-
felé kell kiépíteni; az összes német államok ev. egyhá-
zainak egy közös birodalmi egységben (Reichskirche) 
kell tömörülniök; a különböző theol. felfogások szülte 
pártoskodásnak meg kell szűnnie; az egyházi élet ben-
sőbbé tétele (Innerlichkeit) által kell pótolni azt, -amit 
az eddigi külső segítségekben elveszít. — Mint tudjuk 
Németországban a múlt század közepe óta hatalmas bel-
missziói élet folyik, az egyháznak ott nagyszerű bel-
missziói és szociális intézményei vannak és így ezek nagy 
segítségül lesznek a jövendő egyház újjáépítésében. 

A Református Katonák Lapjának legutóbbi száma 
igazi szép „béke"-szám, amelyet 100 ezer példányban 
osztanak ki a hazatért katonák között. 

Siralmas krónika. Dec. hó 1-je siralmas dátum. 
Akkor volt a gyulafehérvári román nemzetgyűlés, ahol 
a nagy Romániához való csatlakozást kimondották. Hány 
ilyen határozat, amelytől megremeg lelkünk! Tehetetlen, 
bénult kezekkel kell eltűrnünk minden méltatlan arcul-
csapást ádáz, testünkön lakmározó ellenségek részéről . . . 
Ködös, fojtó téli napok után tavaszt várunk! 

ISKOLA. 

Főiskolai diákok mozgalma. A forradalom a fő-
iskolai hallgatók sorában is élénk mozgalmakat szült. 
A diákok körében két nagy párt van. Az egyetemi, mű-
egyetemi és más főiskolai egyesületek nemzeti, a gali-
leisták és szocialista érzelmű diákok vörös szegélyű pro-
gram mokban adják elő kívánságai kát, Az előbbiek, pro-
grammjának a politikai részben határozott nemzeti jel-
lege van; a „jóléti" programúiban pedig kifejezést ad-
nak ama törekvés elleni tiltakozásnak, amelynek célja 
a jóléti intézményeket és a mögéjük sorakozó ifjúságot 
elszakítani az egyetemtől és ezeket a hívül állók ellen-
őrizheti eh befolyása alá heyezni. Kívánják, hogy az 
összes diákjóléti ügyekre nézve állítsanak fel az egye-
temi tanács főhatósága alatt álló „Diáksegítő hivatalt" 
megfelelő szakosztályokkal. Ennek ügyeit a fakultások 
és más főiskolák ifjúságának kebeléből választott „Kor-
mányzótanács" gyakorolná, A lakásmizéria enyhítése 
céljából kérik az egyetemhez közellevő luxusí-paloták 
és kaszárnyák lefoglalását. Kívánják, hogy az állat-
orvosi főiskola mint 5-dik fakultás egyesítessék az egye-
temmel (Hát a prot, theol. fakultás ügye? Szerk.). Kí-
vánják az adminisztráció egyszerűsítését, időrabló for-
maságok mellőzését, vizsgadíjak eltörlését, A katonadiá-
kok részére különös kedvezményeket követelnek. A pro-
gramútok felett egyébként szavazni fognak. A mozgal-
mat a vidéki főiskolákra is kitérjesztik és ha lehetséges, 
diákkongresszust óhajtanak összehívni. Addig is szava-
zás útján akranak dönteni a kontraverz kérdések felett. 

Nők az egyetemen. A kormány megállapodott ab-
ban, hogy az összes főiskolákat megnyitja a nők előtt. 
Az intézkedés liberális, csak az a kéffiés, hol adunk he-
lyet a sok okleveles nőnek. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 

IRODALOM. 

Robertson Frigyes Vilmos egyházi beszédeinek 
l í r kötete. Czeglédy Sándor, Fazekas Lajos és Tildy 
Zoltán a nagy angol próféta-prédikátor beszédeinek for-
dításával jó szolgálatot tettek; nem „átdolgoztak", ha-
nem híven és jól fordítottak. E kötetben 31 beszéd van, 
a legtöbbje fenséges expozíció nagy, életbe vágó témák, 
problémák felett. Ajánljuk lelkésztársaink ügyeimébe. 
A szép papíron és nyomással adott könyv Kiss Tivadar 
kiadásában jelent meg. Ára fűzve 14 K. 

GYÁSZROVAT. 
Özv. Pap Károly né szül. Török Ilona, néh. Török 

Pál püspök leánya, néh. Pap Károly budapesti lelkész 
özvegye, hosszas gyengélkedés után 74 éves korában 
meghalt. Két fia: dr. Pap Károly orvos, Pap Elemér, 
leánya és két unokája, testvérei: özv. Kiss Áronné, Laky 
Dánielné és püspökünknek neje és széleskörű rokonság 
gyászolják elhunytát. A Kerepesi-úti halottasházból te-
mették; Kuli ff ay László abai lelkész végezte a gyász-
szertartást. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
S. D. A külföldi utazásra vonatkozólag ez idő szerint még nem 

közölgettünk semmit. A napilapokba indiskréció folytán kerültek a 
téves, hiányos közlemények. Dobbal verebet fogni nem lehet. A mi 
zsurnalisztaink egy-egy szenzációs közlemény kedvéért megfeledkez-
nek a hazafiság legelemibb követelményeiről. Majd annak idején rész-
letes tudósí tást adunk. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet* 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí ta t lanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fo rdul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsért a :: „HANGYA" 
Magyar Gazdaszöve tség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IX*t Közraktár-u* 34* 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



PROTESTÁNS 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó: 
A K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

Felelős szerkesztő 

B I L K E I P A P I & T V Á N . 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Marakdzy Gyula, Patay Pál dtv 

Sebestyén Jenő dr. 

Előfizetési á r a j 
Egész évre : 24 kor. , félévre : 12 kor. , 

negyedévre: 6 k o r . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egésa évre 

18 k o r o n a . 
Egyes szám ára 50 f i l l é r . 

TARTALOM: I. oikk: El lenvetések. p. — IL o i k k : Reformtörekvéseink lé t jogosul tsága és s z ü k s é g e s volta. Dr. Tóth Lajos. 
III. oikk: Budapest . Marjay Károly. — Egyhás. — Gyászrovat. — Pályásat. — Hirdetések. 

Ellenvetések. 
Fojtó nehéz köd ott künn — mélységes bánat lel-

künkben a mi drága magyar hazánk szomorú, elvettetett 
helyzete miatt. Bizonytalan, sötét színben mered elénk 
a jövő. És sokan mondják, hogyan* jut eszünkbe most 
egyházi reformokon törni fejünket, szervezkedni, pro-
graramokat adni és általában olyan dolgokról tárgyalni, 
amelyek ez idő szerint másodrangú kérdések a mindnyá-
junk lelkét oly nagy feszültségben tartó egyetemes ér-
dekű problémák mellett. 

És mi mégis azt mondjuk azokkal szemben, akik 
a mozdulatlanság, kézösszetevés álláspontján vannak, 
hogy nekünk magyar reformátusoknak nem szabad félre-
vonulnunk, a multakon évődnünk, vagy épen tétlenül 
arra várnunk, hogy majd csak „defluit amnis" és azután 
újból rendbe jön magától minden. Alattunk és körülöt-
tünk hatalmas mozdulások, szervezkedések, készülődések 
folynak a jövőre. És minálunk? Lesújtó kritikában nincs 
hiány azokkal szemben, akik kiáltó szavakkal óhajta-
nak reámutatni arra, hogy az eljövendő időkben nekünk 
hatalmas belső megújulásra, revivalre van szükségünk, 
mert különben összecsapnak felettünk a rohanó árada-
tok. Nem akarunk személyeskedni, erre nézve'már kife-
jezést adtunk elvi alapokon nyugvó véleményünknek, 
csak azt jegyezzük meg, hogy annak a programúinak, 
amelyet az itt megindult reformmozgalom magáévá tett, 
a kardinális részlete'az, amely az egyház belső megúj-
hodását célozza és az, ami a külsőre vonatkozik, az mind 
csak azért van benne, hogy az előbbinek sikerét bizto-
sítsa. És igazán nem lep meg bennünket, ha a vehemens 
támadások arról az oldalról jönnek, ahol eddig még nem 
tudták megérteni a lelki mozdulások elengedhetlen szük-
ségességét, ahonnan eddig még mindig lekicsinylő gúny 
és nem egyszer még bántóbb sérelmek érkeztek ezeknek 
hordozói felé. ; 

Nem akarunk a sötétlátások hibájába esni, de úgy 
hisszük, arra nézve nem lehet semmi kétség, hogy nem 

időszerűtlen már most számba venni azt, hogy milyen 
kilátásokkal megyünk minden eshetőséggel szemben a 
jövőbe; nem időszerűtlen hirdetni azt, hogy vigyázzunk 
és refn-dezkedjiüink be úgy, hogy belső energiával pótol-
hassuk azt, amit ma-még megkapunk, de amit talán már 
holnap elvehetnek tőlünk. 

Senki sem tagadja azt, hogy a mi egyházunk „sza-
bad egyház" oly értelemben, hogy megvan, habár körül -
nyirbált alakban is, autonomiája, azt sem állíthatja 
senki, hogy az állami támogatás, amelyben részesül, n 
más egyházak helyzetéhez képest megfelelő segítség 
azzal a nagy nemzeti kulturmunkával szemben, amit 
egyházunk évszázadok óta teljesít. De viszont senki sem 
tagadhatja, hogy az évről-évre fokozódó odatámaszkodás 
az állam anyagi erejéhez kényelemre nevelt bennünket 
és sorvasztólag hatott egyházunk belső életére. Sírásója 
lenne az igazi egyházi életnek az, ha ezt a politikát foly-
tatnánk és nem nyúlnánk bátran, erős kézzel azokhoz a 
forrásokhoz, amelyekből az egyháznak az igazi felüdü-
lés és fejlődés feltételeit merítenie kell. 

fAflfct is mondják sokan, mit akartok: hát nem igazi 
nnépegyház" a mienk, nincs ennek demokratikus beren-
dezése?! Nos hát valljuk be Isten előtti megalázkodás-
sál, hogy egyházunk mai élete messze van attól, hogy a. 
maga egészében a fenti név méltó hordozója lehessen. 
Nem most, ezekben a válságos időkben kellett felfedezni 
ezt a szomorú tényt, csak most lettek nyilvánvalóak 
ennek keserű gyümölcsei. Igen, a mi egyházunk csak 
külső berendezkedését illetőleg demokratikus, de kérdez-
zük: egyes nagyszerű kivételektől eltekintve, hol érez-
hetik át a mi híveink azt, hogy az Ur az ő egyházára 
az egész emberi életet átfogó, nélkülözhetien értékű misz-
sziót bízott? Sajnos, reánk ragadt az ,,uralkodó egyház-
nak" sok olyan tulajdonsága, amely által egyházunknak 
eredeti, evangéliumit nnndeneknek szolgálni óhajtó jel-
lege eltorzult. Elmegy-e hirdetni „házanként" is az igét, 
ki- és leszáll-e azokra a puszta helyekre, ahol az erubeí 
a szenvedéssel, bűnnel, nagy problémákkal vívja a maga 



véres tusáit?! Nem kell-e azt mondani, hogy e helyett 
szívesebben ment egyházunk oda, ahol vállveregetések 
és ezekkel kapcsolatos dolgok várták. A missziói nép-
egyház megvalósításának terve nem jelentheti azt, hogy 
a demokráciából ochlokrácia legyen, hanem egyedül azt, 
hogy vigyük bele híveink életébe, fent és alant egyaránt, 
azokat a megtartó erőket, amelyeket az Űr az evangé-
liumban az egyháznak felajánlott. Az egyháznak van 
dolga, nagyszerű szolgálata ott fenn a magas templomi 
szószéken, van jelentős munkája a zöld asztaloknál, de 
ha. ezt elvégezte, akkor le kell szállnia oda, ahol minden-
féle erőtlenségek és betegségek légiója tanyázik. 

Népegyház? Azt jelenti ez, hogy a mi egyházunk-
ban benne kell lennie híveink egész erejének, szereteté-
nek, áldozatkészségének. Mert vannak, Istennek hála, 
ma is Mecehásaink, de nekünk a változott viszonyok 
között százezrek áldozatkészségére kell kellő felszerelt-
séggel és érdemes munkával pályáznunk; meg kell mun-
kálnunk és be kell vetnünk azokat a földeket is, amelyek 
eddig jórészt parlagon hevertek. 

Ez a lényeg! No meg az, -amit dr. Szabó Aladár 
mondott egyik összejövetelünk alkalmával, hogy „embe-
rek kellenek a gátra", a jeleket megértő, bátor, missziói. 
Lélekkel megtelt, egymást megértő és megsegítő embe-
rek a szakítással fenyegető áradatok ellen. Ügy van! 
Hiába adunk programmokat és még inkább: hiába kriti-
záljuk ezeket, ezektől a mi súlyos válságban lévő egy-
házunk helyzete nem javul. Emberek kellenek, akiknek 
van bátorságuk beismerni a mult hibáit, mulasztásait 
és azután élni és cselekedni azon örök és megváltozhatlan 
programm szerint, amelynek minden pontja „Istentől 
ihletett és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra 
é& az igazságban való nevelésre!" p. 

Reform-törekvéseink létjogosultsága 
és szükséges volta. 

Míg valamely reformmozgalom a fennálló törvé-
nyes rend és a meglevő jogintézmények keretein belül 
marad, létjogosultságát csupán kitűzött célja szerint kell 
megítélnünk; tisztaságát pedig eszközeinek és használati 
módjuknak feddhetetlen volta szerint elbírálnunk. Ha a 
kitűzött cél nemes, szükséges, vagy legalább is épületes 
és haszónos a közre, az elérésére irányuló mozgalom lét-
jogosultságát tagadni nem szabad. Ha ezenkívül eszkö-
zei is tiszták, s feddhetetlen a használati módjuk, akkor 
meg elismerést és támogatást is érdemel a mozgalom. 

Némileg magasabb igényeket állítunk azonban fel 
a forradalmi jellegű reformmozgalmakkal szemben, mi-
vel ezek többé-kevésbé mindig a fennálló rend és jog-
intézmények ellen is irányulnak; annak átalakítására 
s ezeknek változtatására törekesznek. Épen ezért forra-
dalmi mozgalmak létjogosultságát csak úgy lehet elis-
merni, ha az általuk kitűzött szükségszerű nemes cél a 
fennálló törvényes keretek közt vagy egyáltalán nem, 
vagy csak igen nehezen volna elérhető. I t t a múlhatatlan 

szükségesség és a létjogosultság kérdése összeesik. A 
létjogosultságot nem a vele szemben álló'emberi a lak il-
latú jogrend szabályai szerint bíráljuk el, hanem a szük-
ségszerűségből vezetjük le. Nem a meglevő jogrendhez, 
annak mulandó és esetleges alakulatához kell szabni a 
mozgalmat, hanem a reformmozgalom szükséges és ma-
gasztos igényeihez kell mielőbb alakulnia és simulnia 
a külső jogrendnek, valamint változékony intézményei-
nek. , , 

Ilyen igényekkel lép fel egyházunkban a most meg-
indult reformtörekvés, mely az Országos Református 
Tanács megalakítására vezetett, s az összesen 23 pontba 
foglalt programmot hirdette ki. 

Hogy ez a programm nemes, magasztos, az vita tár-
gyát. sem képezheti; hogy megvalósulása égetően szük-
séges, azt is tudja mindenki, aki az idők jeleit megérti. 

Lelke a programúinak a következő pont: „ A belső 
missziói munkáknak és szervezeteknek az egyház egye-
temes szervezetébe való beleépítése; az egész egyháznak 
missziói népegyházzá való átalakítása s az evangéliumi 
szociális szilemnek a társadalmi, közgazdasági és állami 
életben való érvényesítése." 

Ezt a programmpontot idáig is meg kellett volna 
valósítanunk, mert enélkül nem nevezhetjük jogosan ma-
gunkat sem evangéliumi szellemben reformáltaknak, 
sem kálvinistáknak. Érzelgős sóhajtásoknál, helyeslés-
nél, de azért fölényesen kritizáló félreállásnál azonban 
mindezideig alig mentünk többre. Pedig ma már igazán 
cselekednünk kell. Az állami és társadalmi életben elő-
állott váratlan nagy átalakulások égetően szükségessé 
teszik e pont legteljesebb valósítását. A szükség paran-
csol tehát. Aki azt hiszi, hogy a mai egyházi jogrend 
és intézmények keretei közt ennek azonnal eleget tehet, 
az kárhoztathatja reformtörekvésünk „forradalmi" jelle-
gét, d ezzel azt a nagy kötelességet vállalja magára, hogy 
csinálja meg e reformot a mai egyházi szervezet és alkot-
mány keretében, \ 

Én ezt lehetetlennek tartom. Mai egyházi szerve-
zetünk ilyen gyökeres reform gyors valósítására és ál-
landósítására képtelen, tehetetlen. Ezért, pártolom az 
Országos Református Tanács mozgalmát, bár forradalmi 
színezetű. Meg vagyok győződve, hogy programmjának 
imént kiemelt főpontja e programm keretében mihamar 
megvalósíthatók; hivatalos egyházszervezetünknél pedig 
elvész. Tehát nem a mai hivatalos egyházszervezethez 
szabom reformtörekvéseink elbírálását, hanem azt óhaj-
tom, hogy reformmozgalmunk erőssé, hatalmassá legyen 
és új, szabad, igényeinek megfelelő keretet, egyházalkot-
mányt és szervezetet hozzon létre. 

* 

Miért mondom képtelennek és tehetetlennek a mai 
hivatalos egyházat e reformok megvalósítására? Mert 
annak bizonyult. 

Hogy az egyház egyenlő hitéletet élő hívek gyüle-
kezete e hitélet fejlesztésére, az üdv javainak közlésére, 
ezt mindnyájan tudjuk. Azt sem vonja kétségbe senki, 



hogy e cél elérésére a heti prédikáció, a mindennapos 
könyörgés, az ismeretközlő vallásoktatás Jiem elegendő. 
Lelki életet kell tudni ébreszteni fent és aLant egyaránt 
s ezt az életet fejleszteni. Jézus is ezt tekintette felada-
tának: azért jöttem, hogy éljenek és hogy -— ezen lelki 
életben — bővelkedjenek. 

A mi hivatalos egyházunk - azonban e téren csak 
próbálkozásokat tesz. Be kell vallani, hogy állandóan 
próbálkozik, de azt is, hogy .megállapodásra még nem 
jutott; mi lesz e téren a teendő, legnagyobbjaink is hatá-
rozatlanok. 

A hitélet fejlesztését elősegítő belmissiói munkát 
— éppen e határozatlanság miatt — felvette programm-
jába áz 0. R. L. E., valamint a Kálvin-Szövetség is. Tö-
rekvésükről nem akarok kicsinylőleg szólani, de szintén 
alig mennek túl a próbálkozásokon. Ezt egy szempont-
ból nem tudom sajnálni. A hitélet fejlesztésének ugyanis 
nem a hivatalos egyházi kereteken kivid álló szövetség-
ből kell kiindulnia, hanem e munka legyen magának az 
egyháznak a munkája. Ha ezt átadja egy más szövetség-
nek — bár az belül áll az egyházon — annyit vészit 
értékében és életképességében maga a hivatalos egyház 

nem amennyit egy szövetség elvégez helyette, hanem 
amennyit ő maga nem végez vagy másra hárít. Ezért, 
az egyház érdekében nagyon helyesen "hangsúlyozza a 
Ref. Tanács idézety programmpontjá „á belső missiói 
munkáknak és szervezeteknek az egyház egyetemes szer-
rezelébe való beépítését.1' 

Ennek szükségéről tanúskodnak a hitélet mélyíté-
sével foglalkozó társulatok és szövetségek is. Ezek 
ugyanis nálunk nem olyanok, mint a katholikus egyház 
vallásos társulatai, melyek a vallásos élet .egy-egy te-
rére vagy az emberbaráti szeretet egy-egy irányú mun-
kájára terjeszkednek ki, de különben teljesen benne él-
nek és munkálkodnak az egyházban. (Ott ugyanis az 
egyház a beolvasztásra éberen vigyáz, figyelemmel van 
az összhangot sértő legkisebb mozzanatra is. Pld. sok 
meghányás-vetés tárgya volt, megengedhető-e a jezsui-
táknak'a ,,Jézustársaság" nevezet, mikor voltakép e név 
inkább az egyház egyetemét illetné, mint annak egy 
szerzetes társaságát. S ha olyan nagy érdemei nem let-
tek volna már kezdetben úgy a rendnek, mint az alapí-
tónak, bizonyára nem is engedték W n a meg nekik e 
nevet.) Nálunk pedig a vallásos szövetségek jelentékeny 
részét eentrifungális erők mozgatják. Némelyik határo-
zottan függetleníti magát az egyháztól, másik megma-
rad ugyan az egyházban, míg magát bántva vagy aka-
dályozva nem érzi általa; megmarad, mert pótolni kí-
vánja ama lelki vezetés-hiányát, melyet az egyházban 
meg nem talált, vagy nem' elegenelőkép talált meg. 

Hogy ilyen jelenségek előfordulnak és állandósul-
nak, ez mély sebe áz egyházi életnek. Olyan seb azon-
ban. melyért nem mindig a vallásos társulatokat kell 
hibáztatnunk, vagy legalább is nem egyedül azokat, ha-
íiem magát, a hivatalos egyházat is, mely nem gondolt 
azzal eleget, hogy a belmissiói munkákat és szervezete-

ket beleépítse a maga szervezetébe s úgy azokat, mint 
önmagát eleven evangéliumi munkás szellemmel éltesse. 

És ha á mai hivatalos egyház ezt a hiányt, mit 
oly régóta érezünk, határozottan és gyökeresen orvo-
solni nem tudta, nincs többé mire várnunk, . cseleked-
nünk kell magunknak. Cselekednünk, de nem a mai 
közgyűlések keretében, hol az adminisztráció és vagyon-
kezelés munkája mellett egyebet szóvá alig tehetünk, 
mert ott másra rá nem érnek. Cselekednünk kell olyan 
radikális reformokkal, melyek a mai ferde, adminisz-
trációban és bürokráciában kimerülő rendszert másai, 
egészségesebbel helyettesitik. 

Bámulatos, hogy mennyi erőt, időt, jobbra felhasz-
nálható alkalmat, micsoda költséget és államsegélyt 
emésztett meg a mi adminisztrációnk, mely értékeket 
szegény egyházunk máskép tehetett volna gyümölcsö-
zőkké! Emelkedtek is hangok a mai rendszer ellen, a 
lehető egyszerűsítés mellett, de kellő eredmeny sehol 
sem látható. Éppen ezért támogatnunk kell az Orsz. 
Ref, Tanács reformmozgalmát, melynek egyik 'pont-
jába fel van szükségszerűleg véve „annak lehetővé tétele, 
hogy az egyháii gyűlések főtárgya a gyülekezetek belső 
életével való foglalkozás legyen." 

A bürokrácia és az adminisztráció túltengése min-
denütt központosításra vezet; ebből pedig az egyháznál 
hierarchia szokott kifejlődni. A hierarchikus törekvések 
rendesen annál komplikáltabbak és betegesebbek, minél 
kevésbbé kedvezőbbek kifejlődésükre az egyház hitle-
velei és jogrendje. Mi sem tagadhatjuk, hogy ilyen be-
teges. hierarchikus törekvések — persze igen kompli-
káltán — nálunk is észlelhetők. 

Hogy mind'en hierarchikus törekvéstől épp úgy, 
mint a központosításnak minden túlhajtásától meg kell 
egyházunkat tisztogatni, az kétséget serft szenved. Fő-
kép az olyan központosítás teher és nyűg. mely admi-
nisztrál és kormányoz, de szellemi irányításra, vezetésre 
képtelen, vagy talán nem is gondol vele. Szomorú, hogy 
idáig egy református napilapot vagy néplapot sem tud-
tunk alkotni. 

Olyan középpontok kellenek, melyekből derű, fény 
és lelki élet áradjon! Ezért van felvéve a Ref. Tanáes 
programmjába: ,,a lelkészek továbbképzése és gyüleke-
zeti munkások nevelése céljára hiterősítő, belső missiói 
és- tudományos tovább képző tanfolyamok rendszeresí-
tése: időszaki, tudományos sajtó, népnevelő és népfelvi-
lágosító lapok és napilap megteremtése." 

Ez* szükséges, de olyan központosítás, mely a sza-
bad fejlődést* és munkát gátolná, csak teher volna. Ezért 
a Ref. Tanács egyik programmpontja ez is: „a különböző 
önálló munkakörrel biró lelkészek teljes jogegyenlősége 
és az egyházi tisztségekre való egyenlő választható-
sága." 

_ * 
íme főbb pontjaiban az a pro,gramm, mely reform-

mozgalmunk szükséges voltát állítja elénk. Ezek meg-
valósítása a mai egyházi szervezetnek teljes megváltó-



zását követeli. Míg ugyanis az eddigi rendszer admi-
nisztrált, bürokratikusán kormányzott és csak másod-
vagy harmadsorban ért rá némi figyelmet fordítani a 
lelki" életre és a szellemiekre, addig mi éppen ellenke-
zőleg olyan szervezetet óhajtunk létesíteni az egyház-
ban, mely az adott programm szerint legelső sorban és 
főként e belső értékekkel foglalkozzék, ezeknek legyen 
állandó munkása, az adminisztrációt pedig a, szüksé-
gesekre szorítva, másodrangú feladatnak ismerje. 

Mindezeket óhajtjuk, de úgy fent, mint alant min-
den személyi sérelem nélkül, mindenkit kézfogásra, csat-
lakozásra, együttes munkára kérve fel. Ha egymást meg 
nem értjük, hanem széthúzunk, elseper egyrészt a refor-
mációnkkal ellenséges nemzetiségi mozgalom, másrészt 
az eddigi rendszert minden téren alapjaiban ingató szo-
ciális világrend. Isten igéje és országa azonban megma-
rad és ellenünkre is megalkotja működésű kereteit. 

Dr. Tóth Lajos. 

Budapest. 
Budapestnek kiváltságos helyzete van az ország-

ban. Ezután már — Ausztriától, reméljük, mindörökre 
elszakadván — a szó igaz értelmében fővárosa lesz ha-
zánknak. Budapest a,z egyetlen nyugati értelemben vett 
nagyvárosunk, már is világváros. Amilyen kiváltságos 
magának a fővárosnak, a helyzete, olyain a százezer, re-
formátus lélekszámmal bíró budapesti református egy-
házó is. Az egész ország szeme függ rajta. Egyházi éle-
tét minta gyanánt szeretnék tekinteni mindenfelé. Mu-
raközy Gyula kecskeméti lelkész lapunkban már rámu-
tatott a viszásságokra és hiányokra. A budapesti egy-
ház érdemes fŐgcnduoka az anyagiak fogyatékosságával 
mentette a szomorú stagnálást. Nekünk az a meggyő-
ződésünk. hogy legnagyobb református egyházközsé-
günk dolgaival nem csak jogunk a sajtó országos nyil-
vánossága előtt foglalkozni, hanem, mint a reform 
sajtó munkásainak, kötelességünk is. Kötelessége ez kü-
lönösen azoknak is, akik, évekre visszhangolóan, közvet-
len tapasztalatból ismerik a fővárosi reformátusság hit-
életét. Ha eddig hallgattunk: oka a több esztendős, vé-
res öldöklés volt.. A háború befejeződött. A hallgatás 
egyetlen oka ezzel megszűnt* Most készül a magyarság 
és reformátusság jövendője. Bár először az országos re 
formokat sürgetik, nem húnyhatjuk be szemeinket az 
előttünk lévő, legközvetlenebb közelből ismert budapesti 
ügyekben sem. Alábbi' sorainkat teljes tisztelettel, féltő 
szeretettel ajánljuk a budapesti egyház vezetőségének, 
presbytériumának és a Református Tanácsnak nagy-
becsű figyelmébe. 

A budapesti nagy egyház gyülekezeti hitélete így. 
ahogy van, sok és nagy fogyatkozásban szenved. Eb-
ben minden elfogulatlan református egyetért, velünk. A 
minden dicséretre érdemes, agilis, mozgékony egyesüle-
tek, Szövetségek derék munkát végeznek Budapesten. 
Ezt és ennek eredményét azonban a budapesti egyház a 

maga számlájának eredmény rovatába neon írhatja. Az-
zal a pár száz, vagy ezer koronával, aanit számukra 
évenként kiutal, nem szerzette meg rá a jogot. Mondjuk 
ki, a távol állókat állandóan a budapesi egyház eleve-
nebb hitéletéről, belmissziójárói beszélnek dicséröleg, 
nem tudják, hogy ezt nem a pesti hivatalos egyház 
vég^i. Egy százezer hívővel bíró egyház nem is vé-
gezhetné ezt az imponáló, egyházépítő, ébresztő, hiterő-
sítő munkát, hiszen eltörpülő kevés a lelkészeinek és 
templomainak száma. Mindenki megállapíthatja, hány 
lélek jut egy lelkészre, ha elmondjuk: rendes lelkészei-
nek száma hét, ú. m. 1. óbudai, 2. kálvimtéri, 3. józsef-
városi, 4. budai, 5. VI—VII . kerületi, 6. zuglói, 7. kő-
bányai. Temploma, lia a Hold-utcai németet nem szá-
mítjuk. csak ha/t van. Egy lelkészre több, mint 14,000 
lélek esik. Ott, ahol a fővárosi ember annyi impresszió-
nak, lelki, szellemi infkciónak van kitéve. 

A magyar református egyháznak négy százéves és 
pedig bevált munka módszere az, hogy a gyülekezeti 
életet; gyülekezetben akarja megteremteni. A katholiciz-
nms a most élőkbe hibás fogalmait csúsztatott be a gyü-
lekezetre vonakozólag. Amit a katholicizmus gyüleke-
zet alatt ért. nem az. amit a kálvinizmus. A híveknek 
akármilyen konglomerátuma még nem gyülekezet. Gyü-
lekezet el sem képzelhető öntudatos, eleven, táplálkozó 
és gyarapodni a gajá vitalitásánál fiogva népes hit és 
szeretet közönség nélkül. Egyházközség és gyülekezet 
nem egymást fedő fogalmak, pedig vajmi sokszor fel-
cserélgetik. Ahol egyházközség van, még nem bizonyos, 
hogy .gyülekezet is található. Egyházjogi lag, szabály-
szerűen any ásíthatnak egyházközségeket,v ahol még az-
után szervezhetik és támad Isten lelkének és az einbe 
reknek buzgó kooperációja nyomán a keresztyén gyü-
lekezet. 

Szükséges volt ezt el mondani Budapesttel kapcso-
latban, hogy a budapesti egyházközségnek alapvető, ősi 
bajára, fogyatkozására számítsunk. Eredendő baja, 
hogy nem volt és nincs ma sem Budapesten református 
keresztyén gyülekezet. Megengedjük, hogy eleinte, míg 
kicsiny volt a lélekszám: volt gyülekezet. Azonban, ez 
alig alakult ki, alig kezdte élni és propagálni a maga. 
legsajátosabb református keresztyén életét: jött az özön-
víz. Elárasztották az ország minden részéiből a fővárosba 
tízezrével özönlők. Nem bírta felvenni, megemészteni, 
azaz testére, életébe organikusan beleépíteni ezt a ren-
geteg, sok, ahány helyről jött: annyiféle reformátust a 
kezdetnek mindenféle nehézségével küzdő, kicsiny, múlt-
tal nem is bíró. tehát tradíciót sem gyökeresítedt gyüle-
kezet. Orgánumokat sem tudott beállítani túl rohamosan 
szaporodó népességével lépést "tartva. A legutóbbi évekig 
két, Óbudával együtt három rendes lelkipásztora volt 
csupán. í g y aztán elveszett a sok-sok ezer fővárosba ke-
rült kálvinista magyar anyaszentegyházunkra nézve, 
mert ha egyiket-másikat akarata ellenére adófizetésre 
megcsípték is, ezzel még nlem építették bele a gyüleke-
zetbe. sőt inkább sokszor még jobban elriasztották. Urna-



lom, atyai, gyülekezeti hagyományos megszokás, csa- pénz? Igen, mert a budapesti reformátusok nincsenek 
ládi "tradíció nem vitte el még ia t e m p l o m b a sem nagy gyülekezetbe szervezve, sok tizezrekkül senki se törődik, 
részét ezeknek a falujuktól elszakadt, egy világváros senki se megy hozzájuk. .Nincs pénz? Igen, mert nincs 
forgatagában ezernyi szórakozás közt élő reformátuso- elég lelkész és templom. Van pénz a reformátusok zse 
kát. Hányan messze laktak a templomtól, a gyülekezet bében, de ne az adószedővel akarjuk onnét kivenni, ha-
pásztorait, vezetőit névről sem ismerték? Mentek hát nem tereintsünk pezsgő, eleven gyülekezeteket, ott.meg-
oda, ahová jobban, vagy hamarább hívták őket. nyílik a szívük, s szívükön keresztül a zsebük is. 

Ma is az a legnagyobb baja "a budapesti reformá- A budapesti református egyház milliós építkezések 
tus egyháznak, hogy ma sincsen a szó kálvini értelmé- előtt áll. Ez is arra kényszerítse vezetőit, hogy apostoli 
ben vett gyülekezete és gyülekezeti élete. Minden fej- lelkű férfiakat, abban a nagy városban valóságos misz-
esóválás ellenére is ezt tapasztalatból állítjuk. Van tem- sziónáriusokat, új pásztorokat állítsanak be. Nem kell 
plomi gyülkezet, igét hallgató törzspublikum, vaunak hozzá pénz, megnyugtatjuk a deficittől remegőket, sőrt 
egyletekbe tömörült, szeretetvendégségekre, estély ekre az így beállított új pásztorok által gyűjtött nyáj se-
eljáró reformátusok, de nincs szervezett, s gyülekezeti gíni fog a terhek hordozásában, pénzt adnak, 
életet élő gylekezet. Gondoljunk arra, hogy a százezer- Orvosságot a légi, be-vált módon ajánlunk. Mint a 
nyi református hívőből mily roppant kevesen érdeklőd- múltban, úgy állítsuk most is be az ú j lelkészeket. Mi 
iiek az egyházközség ügyei, választásai iránt. A körte- legalábbis minden 5000 református lélekszám után ki vá-
sékkel felhajtott, bérkocsikon összehordott emberek itt nunk beállítani egy-egy lelkészt. Ott vannak a hitoktató 
nem számítanak. Hány ezerre megy azoknak a reformá- lelkészek! Kiváló emberek vannak köztük. Tessék közű 
tusoknak a száma, akik egyebet sem tudnak, minthogy lök a gyülekezeti lelkészségre termett, dolgozni szerető 
a Kálvin-téren van a református templom. embereket kiválasztani. Az így kiválasztott hitoktató 

A múlt szomorú megállapítása így szólt: ezt a sok hl készeknek a minimális óra számát megkell állapítani, 
ezer református embert mind egy gyülekezetbe tömöri- óráikat abban a városrészben kijelölni, ahol gyülekeze-
tem fizikai és lélektani képtelenség. Több gyülekezetet tet akarunk velük szerveztetni. Kijelölni, szorosan el lin-
keli hát életre hívni. A gyülekezet -tömörítésének fix tárolni a működési területüket. Istentiszteleti helyről 
pontja, magva a lelkész és a templom. Kevés a lekészok gondoskodik mindegyik maga. Fizetésük 1. a rendes hit-
es templomok száma. oktató fizetés, ami benne van a büszkeségben; 2. az ál-

Több lelkészre ós templomra, van hát szükség. táluk gyűjtött és szervezett gyülekezetnek számukra 
.,Nincs rá pénz!'' — hangzott akkor is az ellenvetés. fizetési pótlékul adott, gyűjtött adományai. Zár jelben 
Mit tettek az elődök? Mert nincs ra pénz, vártak? Vár- . megjegyezzük, hogy ettől a- fizetési módozattól ne ide-
ták. míg lesz rá pénz? Nem. Hiszen így a végtelenségig genkedjünk, külföldi testvéreinknél hány helyen ez a 
húzódott volna ez a cirkulusz vieiózüszba került ügy. lelkész egyetlen fizetési módozata. Ez sarkalni fogja az 
Mit tettek hát? Uj lelkészeket állítottak be pénz hiá- új lelkész a gyülekezetével való buzgó foglalkozásba .is! 
nyában pénz nélkül. Ezeket az új lelkészeket a tehet- Különben ez lesz az első határozott lépés a szabad egy-
séges hitoktatók közül szemlélték ki, így kerül lelkész ház felé, amikor is megszűnik a kötelező egyháztagság. 
Budára. VI— VII. kerületbe a Rózsa-utcába, Zuglóba. A lelkészek fizetésére szolgáló adományokat ki, hol ke-
Kőbányára. Minden egyes lelkész és az általa vezetett zelje, nem valami nehezen megoldható kérdés. Az új 
istentiszteletek kiinduló pontjai lettek egy-egy ú j refor- lelkészeknek a kijelölt városrészükben megadandó az 
mátus gyülekezetek megteremtésének. Mindegyiknek anyakönyvezés! és stóla, szedósi jog* A stóla is, amíg 
lelkészi munkája anyagilag is kifizette magát az egy- egyetemesen ki nem küszöböltetik egyházunkból. Ezek 

*•' háznak. Ma már mindegyik helyen rendes lelkész fára- feltétlenül szükségesek, lia gyülekezetet akarunk életre 
dozik minél intenzivebb gyülekezeti élet megteremtésén, hívni, hogy a gyülekezethez tartozó hívek minden 

A régi baj azonban még mindig nincs orvosolva-. A ügyükben kénytelenek legyenek illetékes lelkészükhöz 
panasz még mindig a régi. Kevés ez a hét lelkész is az fordulni, s nem idegen lelkészhez, aki felette áll az ő 
azóta még rohamosabban szaporodó, még lázasabb ütem- papjuknak. Mindegyik új lelkészség mellett szerveztes-
ben bevándorló reformátusságnak gyülekezetbe való tő- sók paróchiális tanács. A lelkész ós paróchiális gondnok 
merítésére, eleven hitélet megteremtésére, i f j ra kevés a hivatalból tagjai lesznek a presbylérinmnak addig, míg 
lelkészek és az istentiszteleti alkalmak száma. Ha ke- az önálló egyházközségekre való szétosztást törvénybe 
vés: hát új lelkészeket és új istentiszteleteket kell a nem iktatja a zsinat. • 

budapesti egyháznak beállítania, hacsak nem akar ele- Nem tételezzük fel, hogy ez ellen a terv ellen, 
ven szenet gyűjteni a fejére. amely a múltban nagyszerűen bevált, bárkinek is kifő-' 

Erre mondta Kovácsy Sándor főgondnok, de nin- gása lehetne. Még nem késő, jó lesz" vigyázná, mert ka-
csén rá pénz! Előbb láttuk, hogy pénz nélkül is boldo- marosan késő is lehet. Nem akarjuk azzal megsérteni a 
gultak. Hangos szóval mondjuk, a pénz hiánya nem mostani budapesti paróchus lelkészeket, hogy ők ellene 
tétlenségre, mozdulatlanságra, hanem a. leggyorsabb, a dolgoznának, ez új lelkészségnek csupán rideg anyagias* • 
legelszántabb munkakezdésre sürgető indok. Nincs ságból, mert kevesebb lesz a stoláris jövedelmük. Sőt 



inkább örülnek neki, hiszen nem kell oly mértékben te-
mető gépeknek lennáök, több idővel, buzgóságosabb lé-
lekkel végezhetnek majd. ők is par excellence gyülkezeti 
építő munká.t 

Meg kell valahára szűnni annak a lehetetlen és 
szégyenletes rendszernek, hogy a kápjánok egyes pa-
rochiákon, a gyülekezeti lelkészek elégtelen száma miatt 
is. szinte utolsó csepp vérükig kizsarolva dolgoznak.. A 
rendes lelkipásztoroknak csak arra vau idejük, hogy első 
osztályú díszfunkciókat végezzenek. 

Nagy vonásokban megpróbáljuk kijelölni az új lel-
készek apostoli munkásságának terrénumát is. Változás: 

A mostani józsefvárosi lelkész maradjon a Kálvin-
téren. A fent elsorolt hét lelkész után 8-iknak beállit-
ta tik a józsefvárosba egy új paróchus a hitoktatók kö-
zül. Területe: a józsefváros felső része. Istentiszteleti 
hely a Tavaszmező-utcai főgimn. tornaterme. 9. A jó-
zsefváros alsó fele ós a. Tisztviselő-rtelep. Istentiszteleti 
helyiség a Család-utcai imaház. 10. Ferencváros alsó 
felébe. Istentiszteleti helyiség a Mester-u. és a Vásár-
tér sarkán levő iskola tornaterme. 11. Csikágó és vi-
déke. Istentiszteleti helyisége a konventi épület zsinati 
iterme. 12. Angyalföld. 13. Lipótváros. Istentiszteleti 
hely a német reformátusok Hold-utcai temploma. 14. 
Lágymányos és Kelenföld. Istentiszteleti hely a lágy-
ányosi iskola, a külső Fehérvári-útón.? 15. Svábhegy ós 
vidéke. Istentiszteleti hely a svábhegyi iskola. 

Ha jobb beosztást ajánl valaki: aszerint történjen. 
Azonban a számból nem szabad engedni, legkevesebb, 
amivel elkezdhetjük ez a nyolc ú j gyülekezetet szervező 
lelkészség. Nevezzük őket adminisztrátoroknak:. 

Boldogok leszünk, ha szavunk megértő szívekre 
talál. Marjay Károly.. 

EGYHÁZ. 

Búcsúzás. Megható jelenét folyt le a Ráday-könyv-
tár olvasótermében f. hó 9-én. Akkor, búcsúzott az a 
'•:is sereg, amely aznap este indult útnak nyugat felé, 
hogy segítségül hívja a külföldi hittestvérekeí a készü-
lődő nagy igazságtalanság, hazánk és benne prot, egyhá-
zunk szétdarabolásának elhárítására. A külföldi útra 
indultak névsora: Dr. Antal Géza. dr. Sebestyén -ífenő, 
Keck Zsigmond eservenkai lelkész. Miklós Ödön 'pápai 
I). tanár Hollandiába; György Endre és neje. Forgács 
Gyula, id. és if j . Victor János. Pongráez József, Takaró. 
Géza Angliába, Skóciába és utóbbi Amerikába is; Mu-
ra közy Gyula, dr. Vass Vince pápai theol. tanár Fran-
ciaországba; Megyercsy Béla Svájcba. Ezeken kivül 
Pelényi János volt konzul Amerikába, dr. Boross 
György, Győríy István unitárius theologiai tanárok 
Angliába és Amerikába mennek. Kimentek még Se.hefí'-
I-er Reiuhold. 'Csopják Attila a baptisták, Huenengardt 
• János az adventisták részéről. A dr. Kovács István ál-
tal vezetett áhítat után, indultak el sők akadály leküz-
dése után a nehéz útra Svájcon. Hollandián át. Isten 
áldása kísérje lépteiket! 

Sajtóvasárnap. Mult vasárnap, f. hó 8-án volt a 
sajtóvasárnap. Budapesten a Kálvin-téren B. Pap István, 

a fasori templomban Sebestyén Andor. Budán Veress 
Jenő, Kőbányán dr. Pruzsinszky Pál, a Zuglóban Ke-
resztesi Samu prédikált. Mintegy 700 K perzselypénz 
gyűlt be. 

Piispökbeiktatás. A tiszáninneni ref. egyház új 
püspökét, dr. Révész Kálmánt f. hó 19-én Miskolcon tar-
tandó közgyűlésen iktatják be hivatalába, 

Egylnizlátogatás. Dr. Raffay' Sándor püspök nov. 
hó utolsó felében meglátogatta a zólyomi és turóci es-
perességeket és ott egybehívta a lelkészeket és az egy-
házak képviselőit. A látogatás főcélja volt, hogy meg-
győződést szerezzen az ottani egyházi állapotokról és 
lépéseket tegyen a magyar ev. egyház integritásának 
megóvása céljából. Csak Zólyomban talált némi megér-
tésre, a turóeiak azonban az elszakadás mellett nyilat-
koztak. 

Evangélikus kormánybiztos. Az evangélikusok, 
tekintettel az ő bonyolult egyházi viszonyaikra, külön 
ev. kormánybiztos kiküldetését sürgetik, aki a tót nyel-
vet is birja. Dr. Obál Bélát emlegetik erre az állásra. 

Isten szántóföldje. A Mészáros János laskói ref. 
lelkész által szerkesztett kitűnő gyülekezeti lap '4. száma 
is pompás tartalommal jelent meg. A „Fajó foltok a ve-
tésben" c. rovatban most a hibás testi és lelki gyermek-
nevelésről tárgyal a szerkesztő. A Tárca rovatban szép 
vers van „Presbiter fohásza a királyi lélekért." A nagy 
drágaság miatt a szerkesztő kénytelen beszüntetni a la-
pot most, mikor legnagyobb szükség lenne reá. Megfe-
lelő támogatást kellene adni. hogy a lap tovább is fenn-
maradhasson. 

. A lelkészek egyszeri "rendkívüli hatszáz koronás 
segélyének utalványozása megtörtént s a püspökségek 
kezeihez utalványozott segélyek kifizetése a napokban 
várható. Megkapják mindazok, akik az 1918. évi 2500. 
M. E. számú rendelet értelmében ruházati segélyben ré-
szesültek. Amennyiben a ruházati segély újabb kategó-
riákba terjesztetnék ki. ezek is pótlólag részesülni fog-
nak e segélyben. Kováts kormánybiztos. 

A mezőtúri református egyház tagjai, férfiak és 
nők igen népes gyűlést ^tartottak dec. 6-án d. e. a fő- > 
gimnázium tornatermében. Megjelentek több több százan 
a hadból hazatért katonák, a szociáldemokrata érzésű 
ipari és földmunkások s a munkástanács tagjai. A 
gyűlést az előkészítő bizottság nevében Borsos Károly 
főgimnáziumi igazgató nyitotta meg komoly, lelkes sza-
vakkal. Megnyitójában rámutatott a lefolyt forradalmi 
eseményekre, a magyar állam szociális átalakulására. 
Kifejtette, hogy az új idők és események hangosan 
figyelmeztetik a magyar református egyházat is, hogy 
egy radikális új reformációt vigyen keresztül sürgősen 
szervezetében és életében, ha meg akar maradni ható-
tényezőnek. Az előkészétő bizottság felkérésére Marjay 
Károly lelkész terjesztette elő és ismertette az Orsz. 
Ref. Tanács programmját, melyet két igen fontos vál-
toztatással fogadott el a népgyűlés. A B. .1. pontot így 
változtatta meg: „Az egyház alkotmányában és belső-
életében fokozatosan végrehajtandó reformok bölcs 
törvénybe iktatására felkérjük a most együttlevő zsinat 
minden tagját. Ha a zsinati atyák közül egyesek nem 
tudják ezt a radikális, új reformációt a magukévá tenni: 
engedjék át helyüket önként olyanoknak, akik a magyar 
református egyház megváltozott helyzetét felismerték és 
a velejáró, nag3' jelentőségű reformokat magukévá tet-
ték". Szóval nem kívánja a zsinat felosztását. A B. 4. 
pontnál világosan kimondani határozta, hogy csakis az 
egyházmegyei és egyházkerületi tiszteletbeli állásokra 
kívánja a hat éves tisztújítást, s hogy a tisztújítás csak 



a zsinat törvényalkotói munkájának befejezése után 
foganatosíttassék. A felszólalások közül különösen 
Csányi László szociálista Iparosé váltott ki nagy tetszést, 
ki ügyesen kifejtette, hogy örömmel fogadja a felolvasott 
programmot, mert az nemcsak a református egyház 
érdekét szolgálja, hanem a szociálizmusét is. Ez a 
programm nem ellenkezik a szociáldemokrata párt prog-
rainmjával sem. Nincs hát ellene semmi kifogása, sőt 
örömmel üdvözli és kéri elvtársait is, hogy támogassák. 
A gyűlés egyhangúlag magáévá tette a fönti változta-
tással az egész programmot. 

GYÁSZROVAT. 
Vincze Elekné szül. Fazekas Irén. Yiucze Elek 

felsőmocsoládi ref. lelkész neje 23 éves korában 4 évi 
boldog házasság után rövid szenvedés után meghalt. A 
bánatos férjen kívül 3 kis árvája, szülei, testvérei és ro-
konai siratják a korán elhunytat. 

Pályázati hirdetmény, 
A dunántúli református egyházkerület pápai nő-

nevelő-intézetének s polgári leányiskolájánál betöltendő 
egy nyelvtudomány-történet szakos ideiglenes helyettes 
polg. isk. tanítónői állás. Az alkalmazandó tanerő köteles 
szaktárgyait heti 20 órában tanítani s az internátusi 
felügyeletben a többi bentlakó tanítónőkkel egyező mó-
don résztvenni. Javadalmazása január—június hónapokra 
havi 200 K. és az internátusban teljes ellátás. Pályáz-
hatnak ref., esetleg ev. vallású oki. polg. isk. tanítónők 
dec. 20-ig. Az állást 1919. jan. 1-én kell elfoglalni. 

Pápa, 1918. nov. 28. 
Németh István s. k. 1 

dunántúli»ref. püspök 

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

Léniünk be 

: BUDAPEST 
• VIII. N A P - U T C A 13. 
• • • • 
• 
: TELEFON: József 3 - 0 6 . 

a Kálvin-

Szövetségbe ! 

C S U H A A N D R Á S rm\$ii 
BUDAPEST, IX., RÍDAY-ÜTCA 43. SZ. I, 4, 
3utdn\fos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat. 

Megjelentek: 
Wolhyníában* 

• Irta: Göde Lajos szekszárdi 
• ref. lelkész. Ára 6 K 50 fi 11. 

• • • • • • 

j Papi dolgozatok, 
• X. kötet. Alkalmi egyházi 
i beszédek. Irta: Jánosi Zol-
I tán. Ára kötve 10 korona. 

• • • • • • 

: Imádságok* 
• Bibliaolvasással egybekötött 
: hétköznapi reggeli istentiszto-
• letekre. Irta F. Varga Lajos 
• I. köt. Ára fűzve 8 K, kötve 12 K. 
: II. „ Ára „ 8 K. „ 12 k". 

K a p h a t ó j Postadíj egy-egy könyvre 50 fillér, k a p h a t ó 

\l leged iío űo Qándnr Prot- irod- kön^w' 
UO Gü UullUUI kiadóhivatalában 

D E B R E C Z E N . 

ÚJDONSÁGOK: 
A mi vallásunk. 

A m a g y a r reformáció négyszázados évforduló-
jára írták: dr. Kecskeméthy István, dr. Bartók 
György, dr. Révész Imre, Nagy Károly és dr. 
Ravasz László. A müve i t közönség ,részére. — 
I. k ö t e t : Az újszövetség vallása. Irta dr. Bartók 
György . Vallásunk, a történelemben. A keresz-
tyénség fejlődése e g y h á z z á alakulásától a jelen 
korig. Irta dr. R é v é s z Imre. Ara 15 korona. 

•Az értékelés filozófiája. 
Irta dr. Czakó Ambró. Ara 10 korona. 

Világbéke és az evangélium. 
Irta Jahn Jakab. Ara 2 korona. 

A halál mysteriuma. 
Irta dr. Makkai Sándor. Ára 4 korona. 

Magyar Protestáns Unió. 
Égyháztörténe lmi tanulmány . Irta dr. Patay Pál. 

Ára 5 korona. 

Harangszó után. 
„ A futkározó h a m i s atyafiak4 4 támadása ellen a 
m a g y a r református e g y h á z tagjainak számára az 

S, Írásból merített beszélgetések alakjában készült 
h i tvéde lmi munka . Irta Mészáros János loóki 
református lelkész Ára 4 korona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 °/0-át kérjük. Kaphatók: 

Q n h n l t ? T a o t v á n a V könyvkereskedésében, B u d a p e s t e n , 
Ö C i l U i M I C ö t Y e i CJL IX., F e r e n c - k o r a i 19-21. sz . 

< 



G A Z D Á K 

B u d a p e s t ) 

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: 

I X . , K á l v i n - t é r 10 . , saját s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előhyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tngok dí jarányukban része-
sülnek. t 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban 
készséggel szolgál az igazgatóság. 

A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én : 
Alantoké . 2.551,120'— K 
Tartalékok 9.349,672-71 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

ttére mindenek előtt az évi díjbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább . . . . 11.828,880-92 K 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkárokban több mint . , . . 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett életkárokban több mint , , . . 

Biztosított érték tűzben 1917. évben több 
mint . . . . 

Biztosított érték jégben 1917. évben több 
mint . . . . . . . . . . . . 

Életüzlet állománya több mint .. . . . 
A 

ménye a 

23.727,673-63 K 

22.800,000- K 

10.490,000'— K 

1.278,000'— K 

1500.000,000'— K 

110.000,000'— K 
32.000,000'— K 

fiókintéz-G a r d á k Biztosító Szövetkezete alapítása és 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s Közp . S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társuiat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig ter jedő temetési 
segélybiztosítást nyúj t , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

Elmaradott az a község, ahol 
nincs fogyasztási szövetkezet, 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisí tat lanok és kitűnő minőségűek. 

A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, fordul janak 
:: a mozgalom kezdői tanácsér t a :: „HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez, :: 

Bpest, IXV Közraktár-u* 34• 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 

Újdonságok 

Világbéke és evangélium 
Irta Ja fin Jakab ev. lelkész. Ára 2.20 K. 

A Biblia. 
Útmutató a Szentírás tanulmányozásához. 

Irta Dr. Makkai Sándor. Átdolgozta Juhász 
Albert. Ára 6 K . 

Prot. papok és hitoktatók 
zsebnaptára 1919. 

Szerkesztette Vértesi Zoltán. Ára 3.30 K. 

KAPHATÓK: 

KÓKAI LAJOSNÁL 
= BUDAPEST, = 

IV., Kamermayer Károly-utca 3. 

Megjelent! 
a Protestáns Árvaházi 
Képes Naptár 1919-re. 
Szerkesztették Szabolcska Mihály 
és Bohus Károly. Ára 2 korona 
bérmentes küldéssel és a szoká-
sos ingyen példányokkal Egyes 
példányokat csakis 2 kor, 20 fill. 
előzetes beküldése mellett expe-
diálunk. 10 példányon elüli ren-
deléseket utánvéttel is bérmen-
tesen intézünk el. Számlára a 
Naptárt ez idén nem küldjük. 

Hornyánszky Viktor 
Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZhlSKOLAI 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, 
eiűhzetési és hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : 
A K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G . 

Felelős szerkesztő 

B I L K E I P A P 1 S J V Á N . 

Belső munkatársak 
Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay pál dr., 

v Sebestyén Jenő dr. 

E l ő f i z e t é s i á r a : } 
Egész évre : 2 4 k o r . , félévre : 12 k o r . , 

negyedévre : 6 k o r . 
Kálvin -Szövetségi tagoknak egész évre 

18 k o r o n a . 
E g y e s szám ára 5 0 f i l l é r . 

T A R T A L O M : I . c i k k : K a r á c s o n y , 

s z ó z a t . Dr. Visontay József. — 

p. — I I . c i k k Z w i n g l i U l r i k . Vitkóczy. — I I I . c i k k : 

E g y h á z . M a g y a r p r o t e s t á n s o k u t j a . — H i v a t a l o s r é s z . 

P o l i t i k a , p. — I V . c i k k : T e s t v é r i 

•— P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Karácsony, 
Szomorú karácsony! Ezeréves országunk körül fa-

lánk ellenségek és mi lenyűgözve, bénán, árván és elha-
gyottan nézünk bele a sötét jövőbe. Volt-e valaha na-
gyobb okunk csüggedésre, bánatra, mint most, ennek a 
szomorú esztendőnek végén?! Az ágyuk elhallgattak, de 
itthon, úgy érezzük, még titokzatosan, vésztjóslóan mo-
rajlik valami lábaink alatt. Alig-alig tudunk kibonta-
kozni a sötét, leverő gondolatok lenyűgöző öleléséből. 

De mégis nem szabad egy'pillanatra sem megfeled-
keznünk arról, hogy van karácsony, van megváltás, van 
minden emberi értelmet felülhaladó békesség és minden 
bánatot elűző öröm. Épen most, mikor olyan sötét és szo-
morú körülöttünk minden, kell kimennünk a mezőre és 
leülnünk azoknak sorába, akik feledve a bús jelent, vá-
gyakozó és várakozó szívvel néztek a jobb jövőbe. Mert 
csak ha ilyen hitünk, ilyen váradalmaink vannak, lát-
hatjuk meg mi is félelmeink és aggodalmaink között is. 
az Ürnak fénylő dicsőségét, hallhatunk mi is égi báto-
rító szózatokat. 

Valóban érezzük, hogy most van szükségünk igazi 
karácsonyra: az újjászületés, a megváltás édes üzeneteit 
hozó ünnepre; most vágyunk igazán meglátni angyali 
seregek sokaságát és hallani karácsonyi szent himnu-
szokat. Mi is lenne velünk, ha nem tudnánk gyermekies, 
odaadó hittel és bizalommal ünnepelni szent karácso-
nyunkat? . . . Az egész teremtett világ most valóban 
egyetemben nyög és fohászkodik, mint az apostol 
mondja. Érezzük erőtlenségünket, semmiségünket, de itt 
a karácsonyi bizonyosság Isten örök szeretete, gondvi-
selő, övéit bizton megtartó kegyelme félők Vannak 
gondjaink, félelmeink, de most érezzük át igazán, hogy 
van mindezeknél nagyobb, értünk élő, égő, terheinket 
hordozni kész virrasztó szeretet. 

Csak menjünk, mozduljunk a kies mezők felé, oda, 
ahol minden lépten-nyomon ^balzsamos füvek, ú j életet 

illatozó virágok vannak a híven kereső, alázatos lelkek 
számára. Eddig nem gondoltunk: reájok; a kevélység, el-
bizakodottság útjait jártuk, bíztunk „szekereinkbe' és 
lovainkba", de most megnyilatkoztak szemeink a látha-
tatlanokra, most csodálatos szépségeket látunk azokban, 
amelyek mellett eddig hideg közönnyel elmentünk. 

. . . Az alázatosoknak adja az ő kegyelmét. I^ehet-é 
nagyobb megalázódásra. bűnbánatra felhívó ünnep, mint 
a karácsony; lehet-e hatalmasabb isteni jeladás a teljes 
prostrációra, mint az, amely ott Betlehemben tárul a 
megváltást kereső lélek elé? Aki nem tartotta ragado-
mánynak azt, hogy Istennel egyenlő, ime, hogy meg-
üresíté magát! Miért? Azért, hogy-krisztusi indulat, alá-
zat és ebből folyó odaadó, szolgálni tudó szeretet szüles-
sék a sötét, haragvó, kevély emberi szívek ölén. 

Van karácsony és lesz még szebb, fehérebb, ragyo-
góbb karácsonyunk. És azért nem bánkódunk úgy, mint.' 
akiknek reménységük nincsen. Szegények és. árvák va-
gyunk? Igen, de épen ezért nekünk, különösen nekünk 
szólnak a felséges Ígéretek, bíztatások, amelyek a kicsiny 
Betlehemből hangoznak. Karácsony most jöjj teljes fé-
nyeddel, örömöddel, hogy lássanak nagy világosságot 
azok, akik a siralmak völgyében ülnek és csodás fényes-
séget azok is, akik a halálnak árnyékában járnak! 

P-

Zwingli Ulrik, 
„Szava Zürichből félvilágra szólt 
S bár halni látta a Kappelni-tér: 
Szavára álhit mind a köd oszlott 
S fölemelt zászlója égig ér" 

1919. januárius hó első napjaiban lesz négyszáz éve 
annak, hogy Zwingli Ulrik a zürichi nagytemplom szó-
székébe lépett. I t t kifejtett munkássága olyan áramlat-

, nak kiinduló pontja, melynek hullámai egészen hozzánk 
érnek; észrevétlenül, de állandóan befolyásolják a gon-
dolatokat, amelyek intézményeinket formálják. És ez a 



hatás a mával nem ér véget: mint élő erő gyarapítani, 
alkotni fog mindaddig, míg a reformációban megtisztult 
keresztyénség nagy eszméit az emberiség meg nem köze-
líti, amennyire egyáltalában megközelítheti, míg a meg-
tisztult keresztyénség erkölcsi életének áldásai: a szó 
nemes értelmében vett szabadság, egyenlőség elvei valóra 
nem válnak, közkincsekké nem lesznek. A7ilágos, hogy 
az eszmény, amelynek a keresztyénség a-foglalatja, ma-
gas; megközelítése az esztendők százait foglalja magá-
ban, mert nemünk törvénye, hogy csak lassan, ellenke-
i&ésekkel, akadályokkal küzdve, sokszor a kiontott vér-
nek özönén át tud emelkedni az eszmény felé. Ez az 
emelkedés nagy munkába kerül, a vetés temérdek, az 
aratás vékony, néha visszaesések is állanak be, de mindez 
mit sem változtat a tényen, mert vannak ismét termé-
keny idők, amidőn örvendező hit, bízó remény tör elő 
a szívekből, amikor megsokasodván az erők, a lendület 
nagyobb arányokat ölt. E folyamat a maga hatásában 
az élet minden fontosabb megnyilatkozására sokkal ki-
terjedtebb, semhogy avzt szavakba foglalhatnék, jófor-
mán összeesik a vezető nemzetek újabbkori művelődés-
történelméveh Akármennyi az ellentét, a homály és za-
varj ami a tisztánlátást akadályozza,, a végén azt látjuk, 
hogy a franciák forradalmán, a nagy világháborún túl, 
felekezeti, faji különbségekre való tekintet nélkül győz 
áz eszme Ns az ember megújhodott erővel újra halad az 
ideáig a. jobb felé, melynek örök elvei a megtisztult ke-
resztyénségben vannak lefektetve. Annak akaratából, 
aki kezében tartja az emberi történetek kerekeit és ten-
gelyét. 

Azok, akiket a Gondviselés az ő munkájába beállít, 
beírják nevüket a történelembe s még elesve is, porba 
hullva is az ő dicsőségüknek egy sugarát hordozzák 
homlokukon. 

Az évforduló alkalmával méltán esik tekintetünk 
ti zürichi papra, az Istennek emez eszközére, aki tanított, 
oszlatta a sötétséget, felemelte a zászlót, akinek tudo-
mánya idők folyamán a köztudatba ment át, közkincse 
lett a protestáns, jóformán az egész művelt keresztyén 
világnak. 

Nekünk magyaroknak viszonyaink között ínég más 
okunk is van arra, hogy ma az egykori zürichi papra 
vessük tekintetünket. Hullámok ostromolnak bennünket, 
reánk nehezedett a sors keze, a gond és jövőnk felett való 
aggodalom. Prédikálására, példájára nagyobb szüksé-
günk van, mint valaha. 

Ügy áll előttünk bibliájára és 
kardjára támaszkodva, bátor szívvel tekintve az égre fel, 
mint a Gondviselőbe vetett bizalomnak a megtestesítése. 

És nekünk erre a hitből merített bizalomra fölöttébb 
nagy szükségünk van. Fölöttébb nagy szükségünk van 
tanítására, mely ereje századok folyamán sem fogyat-
kozott meg: ha a szenvedések megsokasodtak rajtatok, 
a bízó türelem és reménység legyen a ti oltalmatok, in 
siientio et spe erit fortitudo vestra, „Mert (így tanít) 
keresztyénnek lenni annyit tesz, mint nagy dolgokért 
bátran küzdeni, vidám, lélekkel viselni el mindent, ta-

náccsal és cselekedettel a nép barátjának lenni, rövidre 
íogva mindenkivel szemben, minden dologban okosan 
jó szívvel eljárni, állhatatosnak és erősnek lenni, mint 
olyannak, aki nem az embereknek tetszésére vágyako-
zik, hanem annak, aki az emberek fölött áll." 

Példátlanul nehéz viszonyok között az önzés és kis-
lelkűség közepette haladt; egyedüli vezetője a filosofia 
christiana egyszerű igazsága, amelynek útmutatása mel-
lett megtalálta az igaz ösvényt, ezen haladt visszafordu-
lást nem ismerő bátorsággal mindhalálig, egészen a kap-
pelni ütközetig; kiontott vére újra megszentelte azokat 
az igéket, amelyeket az idők teljességében a Legnagyobb 
hirdetett a földön. Róma embereinek (egy-egy VI. Sán-
dor pápának) nagy pogány bűneit megfelelő keresztyén 
erényekkel kellett ellensúlyozni, hogy a szennyes árvíz 
mindent 'el ne borítson a felülről vett példa nyomán." 
Krisztusnak kellett diadalmaskodnia. Éppen abban nyi-
latkozik meg a keresztyénség isteni ereje, hogy akkor, 
amidőn arra a legnagyobb szükség vala, „amikor sírt 
a föld, elerőtlenül mindenki, alá azon lakott" (Ef. 4. 3.) 
férfiak teremtek „kikre nem volt méltó e világ" (Zsid. 
11. 28.) akik rámutattak Arra, aki a lelkek útja. Nem 
magukat produkálták, neai szisztémákat, amelyek talán 
kápráztatnak, de bizonyosan elmúlnak, hanem azt a 
keresztyén bölcsességet, amely megnyugtat, boldogít 
egyeseket és nemzeteket. 

Zwingli Ulrik e küldöttek közül való, azok közül 
való, kiket providentialis embereknek nevezünk, aki kül-
detésében a szív alázatosságával, engedelmességével és 
hűségével járt el mind halálig s azok közül való, akik-
ről a próféta, szól, mondván: „Nem les zen egy is közü-
lök elfáradott, sem pedig fáradság miatt tántorgó, nem 
szunnyad, sem aluszik, az ő derekának öve meg nem 
oldódik, sem pedig saruja kötele el nem szakad". (Es. 
5. 27.) 

Ebben a hűségben "van Zwingli Ulrik jelentősége, 
munkájának elvégzésébe, amellyel forró lelket öntött 
az elalélt emberekbe. Földi pályájában mintegy tükör-
ben látja az ember, minő szerepe van az örök értékekért 
lángoló lelkesedésnek, mely fájdalmas áldozatok kö-
zött ég. 

Az évfordulón, midőn a zürichi pap felé fordul te-
kintetünk s midőn az elmúlt idők eme nagy emberének 
gondolataival és példájával enyhítgetjük lelkünk szom-
júságát és szomorúságát, hadd ragyogja be bízó hit a 
sziveket mindenütt, ahol reá gondolnak., hadd ragyogja 
be lelkünket a bízó hit, hadd hirdesse szánk az igazsá-
got, hogy nem halt meg az, aki milliókra költi élte dús 
kincsét, ámbár napja múl „az igazság hősén diadalt po-
kol kapui nem vesznek soha," 

Vitkóczy. 

J-épjünk be mindannyian * 
a Református Sajtóegyesületbe! 



50—52. szám. 

Politika. 
Különösen két okból kifolyólag írjuk ezt a cikket. 

Az egyik az, hogy egy kiváló budapesti református or-
vos, egyházunknak hű és buzgó tagja küldött be hoz-
zánk egy felhívást azzal a kérelemmel, hogy azt közöl-
jük. a másik, hogy az erdélyi és egész ref. egyházunk-
nak egyik legkiválóbb vezérembere, dr. Havas z László, 
az általa szerkesztett „Űt" című kitűnő folyóirat leg-
utóbbi számában „Hogyan állunk" című cikkében magas 
elvi álláspontú tájékoztatót adott lelkésztársai részére az 
új viszonyok követelte mostani politikai állásfoglalását 
illetőleg. Ez a cikk megérdemelné, hogy különlenyomat-
ban a maga teljes egészében eljusson minden lelkész és 
világi vezetőemberünk kezéhez, mert eltekintve egyes 
helyi, erdélyi vonatkozású részeket, általános megszívle-
lésre méltó direktívákat tartalmaz arra nézve, hogy kü-
lönösen faluhelyen milyen politikát kell követnie a lel-
késznek és a vele karöltve működőknek. 

Politika? Emlékezünk, hogy legutóbbi kálvinszö-
vetségi konferenciánkon is foglalkoztunk ezzel a kérdés-
sel: politizáljon-é a lelkész? Pro és kontra voltak, véle-
mények. Most sokkal aktuálisabb a kérdés, mint akkor 
volt. Hiszen a most összeülő nemzetgyűlés munkája 
sorsdöntő lesz nemzetünk életére. A kérdések kérdése 
most, jhogy egyházunk, illetőleg ennek szolgái, képvi-
selői hova. merre forduljanak, kihez csatlakozzanak. A 
válasz erre a főbenjáró kérdésre elsősorban nem lehet 
más, ' mint azon elvi kijelentés, hogy egyházunk nem 
kötheti le magát arra. hogy politikai pártnak feltétlenül 
behódoló uszályhordozója legyen. A. pártpolitika már 
sok veszedelmet zúdított egyházunkra, úgy az egyház-
községek. mint a magasabb alakulatok életében. Gondol-
junk csak a botrányos presbiter-választásokra. Hány-
szor megtörtént, különösen a nagy egyházakban, hogy 
a jelölteket nem a hit és erkölcsi élet,cenzusa alá állí-
tották. hanem a politikai hovatartozás szerint mérlegel-
ték. A lelkészválasztásoknál is bizony nem egy esetben 
a különböző politikai pártok rendeztek inquiziciót és 
ennek eredménye szerint történt meg a döntés. De nem' 
csak lenn, hanem fenn is. a magasabb tisztségek betöl-
tésénél sokszor nem az egyház iránti áldozatos fiúi hű-
ség. hanem a politikai összeköttetésekből várható élő-
in- ök szerint osztogatták a győzelmi pálmákat. Arról is 
v^okat lehetne beszélni, hogv mennyi baj hárult egyhá-
zunkra abból kifolyólag, hogy a vezetők a politikai élet-
ből eredő ellentéteket bevitték egyházi működésük te-
rére is. Az Űr őrizze meg egyházunkat a jövőben min-
den ilyen politizálástól! 

Mert kell politizálnunk. Nem vonhatjuk ki magun-
kat ez alól. Hiszen most annyira élére van állítva minden. 
A. lét és nem lét kérdéseiről van szó. .Tói mondja R. L.. 
hogy „a református papnak ezekben a nehéz órákban 
kétszeresen, százszorosan ki kell tenni magáért. Még pe-
dig nem csak azért, mert magyar ember, mert keresz-
tyén. mert intelligens, meri született szocialista, hanem 

azért, mert be kell bizonyítania társadalmi nélkülözhet-
lenségét". 

Tehát kell politizálnunk, kell, még pedig jól ,polgár-
kod nunk"! És arra a kérdésre: hova menjünk* nem lehet 
más felelet, mint az, oda kell mennünk elsősorban, ahol 
exisztenciánk és feladataink súlypontja van: a magyar , 
földhöz, ennek népéhez. A mi kálvinista egyházunk zö-
mét ez alkotja és a jövőben még inkább ez lesz, a szónak 
még teljesebb értelmében a nemzet és egyház fen tartó 
elem. x 

Ha ezt nem értjük meg. ha ennek a lelkéhez nem 
tudunk hozzáférkőzni, ha megfeledkezünk arról, hogy 
mi, mint R. L. is mondja, „a népért és a népből valók 
vagyunk", ha ezt elveszik tőlünk, nem paradoxonban 
beszélünk, mindent elveszítünk. 

És mikor ezt mondjuk, ez alatt nemcsak azt értjük, 
hogy a falusi papnak, tanítónak közép- és nagyobb bir-
tokosnak, hanem, mint erre az alábbi .felhívás is reá-
mutat, egyházunk minden hű, intelligens fiának „fej-
munkásának" is oda kell állnia a „kisgazdák" mellé, 
hogy anyagi és szellemi téren teljes szívvel-lélekkel és 
önzetlenséggel és mindenekfelett istenes, példás munkás 
életükkel ennek útmutatói, nevelői legyenek. 

Egy hatalmas, egymást megértő, egymás kezét fogó 
református társadalomnak kell alakulnia, olyan politi-
kával. aelynek egyik főcélja az. hogy azoknak, akik ezt 
a most már kétszeresen drága magyar földet mívelik. ne 
csak lehető anyagi jólétben, hanem a keresztyén kultúra 
minden áldásában részük lehessen. 

Hogyan hiányozhatna a falu kálvinista lelkésze, 
tanítója, vagy buzgó, a kort megértő világi embere abból 
a körbő-l. pártból, „tanácsból" vagy bármi más néven 
nevezett alakulatból, ahol ilyen célokról van szó, ahol 
arról van szó, hogy, mint az „Űt" szerkesztője is mondja, 
a falu szocializmusa egyensúlyban tartsa a város szocia-
lizmusát. 

.Tói kell politizálnunk! De nem szabad felednünk, 
"hogy ez a politika, most mindenekfelett a gyógyítás mun-
kájában áll. 

Népünk most haragvó, beteg és lázas. Nem csoda! 
A háború rettenetes hatásai az ő gyermeteg lelkében vé-
gezték a legnagyobb pusztítást. Akik ott künn voltak 
és akik itthon maradtak, ott álltak a háború okozta, kár-
hozat os benyomások özönében. Az az igazi politika: 
Meggyógyítani a népet. Mert meg kell gyógyulnia! Ret-
tenetes lenne, ha ez meg nem történne! És kik lehetnek 
ennek a politikának igazibb, hivatottabb hordozói, mint 
azok, akik az áldott Orvos nevében járnak-kelnek a nép 
között? Nekik kell ott tartamok kezüket a nép ütő-
erén, nekik kell türelmes, imádkozó résztvevő lélekkel 
kihallgatni szíve minden dobbanását. És a lázas álmok 
multával az egyháznak kell megfogni a homályban bo-
torkálók kezét, neki kell kivezetni őket mindent feledő 
ós elfedező szeretettel, krisztusi érintéssel az igazi sza-
badságra, hogy megépülve lássanak mindent messze és 
világosan. (Márk 8, 25.) p. 



Testvéri szózat. 
Magyarország politikai átalakulásának küszöbén 

hangozzék szavam mindenüvé-, hol református magya-
rok lapnak. Adjon ez irányítást, mozgékony erőt a meg-
érett eszmék, az ú j Magyarország kiépítéséhez vezetés 
nélkül maradt testvéreinknek. Sajnos, ma így vagyunk. 
Nem tudjuk, kire hallgassunk, kire támaszkodjunk a 
fegyveres háborút követő zivatarban, midőn világot 
uraló eszmék, felfogások pusztultak el pillanatok köz-
ben. A múlt nagyságai elfelejtődtek napok alatt. 

A korral haladnunk kelf. Tétlenül mi sem marad-
hatunk. Eddig csendben voltunk, hallgattunk, mert fa-
junk hibái, bűnei első sorban a mienk voltak, színmagya-
roké. Az élettelenségig közönbösökké, petyhüdt vérűekké 
lettünk. Csendünket a halál jelének tarthatják; törjük 
meg ezt. Sürgősen elő a / munkára. Maradjon most egy 
kis időre egyhá^életi megújításunk háttérben, hisz ez 
aztán magától sorra jön. Most magyarságunk, hazánk 
megmentése az első. Ehhez adjunk segédkezet, sőt min-
denünket: erőnket. 

Az ú j Magyarország elismerését csak az életképesen 
kialakult politikai megnyilatkozás után fogadja el a 
győztes nyugat. Ennek hatása alatt a szélsőségi irány-
zatok máris letompultak. Még így is rengeteg a küzdő-
téren az egybeforrni nem tudó eszme, felfogás. A mi 
higgadt kritikánkra, józan felfogásunkra sürgősen szük-
ség van. Eddig a csendes, szerény hangú munka emberei 
voltunk. Most életképességünket, tehetségeinket eleven 
erőben, hangosan kell sa nyílt térre vinni. Forrongó idő-
ben csak a lüktető, lázas munka egészéges, miként izga-
tott állapotban csak az erőteljesebbé váló érverés mutat 
életet. Az új Magyarország megtartásáért, kiépítéséért 
folyó munkához adjuk oda egész erőnket, melyért mi 
nem a hiúságunknak tetszelgő, régi világi simogató el-
ismerést várjuk, de egyházunk részére jutalmat: jogolut 
követelünk. 

Dobjuk mától kezdve félre passzivitásunkat, tétlen-
ségünket, aminek sokan a ..protestáns liberalizmus" szép 
nevét adták. Ezzel Simogattak bennünket, ezzel tettek 
bennünket beteggé, minden iránt közömbössé, maradi 
holt egyházzá. Lépjen helyére a református aktivizmus 
jelszava. így még megmenthetjük magyarságunkat, egy-
házunkat, Vakokká, süketekké lettünk közönyünkben. 
Nem figyeltünk közben elnémult harangjaink megnöve-
kedett számára, pedig akadt jó magyar katholikus író, 
ki erre idejében figyelmeztetett. 

Nagyon tévedtünk, sok a bűnünk. Felfelé kerestünk 
érvényesülést, onnét vettünk vezetőket. Ezek közül töb-
ben nem élünkre álltak, de minket állítottak hátuk mögé 
személyes érdekeik, egyéni hatalmuk támogatására. 
Megszűntünk egyelőre népegyház lenni. De csak egy-
előre, mert nem haltunk meg. Felkeltünk ma a beteg-
ágyból a kiáll ott betegség minsen undorával. Megtalál-
tuk s megfogjuk erőnket, amelynek forrása lent vau a 
magyar népnél; azzal akarunk haladni, 

Az ipari és.kereskedelmi központokban, hivatalnok-
városokban kevesebben vagyunk; itt magunk önálló ér-
vényesítését nem igen vihetjük keresztül. I t t is meg kell 
azonban értetnünk az érvényesülésért küzdő pártokkal, 
hogy ellenünk dolgozni nem engedünk. Csak azt támo-
gatjuk, ki magyar egyházunk jogaiért, javáért, demokra-
tikus fejlődéséért nyílt pártprogrammal dolgozik. Egyéni 
Ígéretek nem kellenek. Ne felejtsük el, hogy az előre 
vetett árnyék szerint é városokban fog küzdeni egymás-
sal a legnagyobb számú párt, de épp ezért összetartásunk-
kal döntő faktorok leszünk és elismertethetjük jo-
gainkat, 

Szavam elsősorban ti hozzátok szól faluk, falusi 
városok református népe. A ti sorsotok mindig Össze-
forrott volt egyházatokéval. Szenvedéstek. elnyomatás-
tok, jó napjaitok mindig közös volt. Református falu-
siak, magyar földmívelők gondolkodjatok. Nemcsak 
nyers erőtöket, de szellemi képességeiteket is bebizo-
nyította a lezajlott háború, mikor a világhistória sze-
rint a legnagyobb feladatokat pompásan oldottátok meg. 
Szellemi értékeiteket egyházatok helyes nevelésének kö-
szönhetitek. A református földmíves értelmi értéke köz-
ismert, de eddig meg nem becsült. Ezt ismételten kiál-
tom oda nektek. Eddig a nyakatokra küldtek városi nagy 
urakat s még a küldők hangoztatták, hogy büszkék le-
hettek választásotokra. Ezután legyen önállóságtok, le-
gyen akaratotok. A falu. adta az országnak legértékesebb 
fiait. Mi , fejmunkások is nagy részben onnan jöttünk, 
Válasszátok meg a magatok értékes embereit s a ti ér-
dekeitekért s magyarságtokért küzdő fejmunkásokat. A 
falun és falusi városokban e két elemnek kell vaskézzel 
s kemény vállakkal Összetartani. A legönzetlenebb ösz-
szetartozást is az érdek teszi erőssé. A mi érdekeink: a 
magyar értelmiségi középosztály (fejmuiikás-osztály) és 
a magyar földmíves osztályé egy. A magyarságnak mi 
ketten vagyunk túlzó eszméktől át nem itatott nemzeti ge-
rince. Itthon ez időszerint hiba bevallani a nemzetiséget, 
de a legtávolibb nyugaton is a nemzeti egységes össze-
tartás üli diadalát. Mi nem tagadhatjuk meg őszinte, á . 
sovinizmus és elbizakodottság salakjától megtisztult 
nemzeti érzésünket. E hatalmas nemzetji- erőnek meg 
kell nyilatkozni politikai hitünk kinyilatkoztatásakor is, 
mely meg fogja adni az ú j Magyarország felépítéséhez 
a vezető többséget. Mi akarjuk ehhez adni a megszerve-
zés legértékesebb elmét, a szellemi értéket, és ehhez vár-
juk, reméljük tőletek az építéshez való erős fundamen-
tumot, a számbeli fölényt, .a tömegerőt. Együtt össze-
tartva. bennünket senki le nem győzhet. 

Hirdetem az eszmék életképességét, mely a magyar 
nép uralmát jelenti. A magyar parlament többségének 
e két elemből kell kikerülni, melyeket egymáshoz emelt 
a, háború. Ez a, középosztály erejét legyengítette, a föld-
művelőkét felemelte. E két társadalmi osztály egymás 
ellen ingerelt harca nem történhetik meg. Sem egyiket, 
sem másikat nem lehet nélkülözni a, készülő történelem-
ben. Református' aktivizmusunknak ezt az álláspontot 



kell ki le i ezni és'érvényre juttatni más felekezeti testvé-
reink előtt is. A vallási együttes érdpkek akadályozzák 
meg az elfajuló elemek magánérdekű harcát. • 

Álljanak össze sürgősen református vezetőink, éb-
resszék öntudatra népünket. Legyen irányítónk ez: Min-
dent a népért, a magyarságért, a magyar egyházakért, 
Legyen bár országos földmivesek, vagy kisgazdák pártja 
a szövetkezés, amely ez 'eszmékért harcol, a magyar fa-
lusi reformátusoknak vele kell menniök. A nép nélkül 
a népért nem dolgozhatunk. Szeretném, ha e felhívásról 
többi egyházi lapjaink is megemlékeznének és az ügy 
iránt érdeklődők egymással való kézfogás- és kölcsönös 
tájékozódás céljából dr. Lázár Andornál, a Prot Patro-
nage Egyesület főtitkáránál (Bpest, IV.. Szerb-u. 1.) 
jelentkeznének. 

Dr. Visonlay József, orvos. 

Lapunk legközelebbi száma a szent karácsonyi 
ünnepek közbejötte miatt január 5-én jelenik meg. 
Mai számunkhoz postautalványokat mellékelünk, a 
még meglevő régi készletből. Az utalványon jel-
zett összeghez egész évre még hat korona pót-
dijat kérünk csatolni A. megszállott térületeken 
(Bács és Baranya mj ha a pénzt utalvánnyal nem 
lehet hozzánk küldeni, úgy kérjük azt az illető 
esperes urakhoz küldeni; ők lesznek majd szívesek 
azt hozzánk eljuttatni. 

EGYHÁZ. 

Magyar protestánsok útja. 
Mult számúnkban már közöltük azoknak névsorát, 

akik hazánk és prot. egyházaink integritása érdekében 
a külföldi propaganda útra vállalkoztak. Tudósításunk-
ban £gy boszantó sajtóhiba maradt: a 11-ik sorban az 
„utóbbi" után ez. a szó' „öt" kimaradt, A nagyfontosságú 
ügy méltán számíthat egyetemes érdeklődésre és pro me-
mória most még egyszer egész pontosan ide iktatjuk a 
küldöttek névsorát. 

1. Az Északamerikai Egyesült Államokba: I f j . Yic-
tor János, az Ev. lver. Diákszöv. főtitkára Bpest, Ta-
karó Géza ref. lelkész Bpest, Felényi János (ev.) volt 
clevelandi alkonzul Bécs, Győrfi István unit, theol, tanár 
Kolozsvár, Hunenergardt dános* adventista prédikátor 
(amerikai állampolgár) Bpest. 

2. Nagybrittániába: a) Angolországba: György 
Endre ny. miniszter, ref. egyházm. gondnok nejével Bp., 
id. Yictor János igazgató Bp.. Boros György unit, theol. 
tanár Kolozsvár, Csopják Attila, a magyar baptisták 
elnöke Kispest, Scheífler Reinhold baptista lelkész Bp. 

b) Skóciába: Forgács Gyula ref. lelkész Pécel. Pou-
grácz József ref. theol. tanár Pápa; irl. Yictor János és 
Forgács Gyula Nagybrittániából még az Egyesült A11 • i -
mokba is átmennek. 

3. Franciaországba: Dr. Vass Vince ref. theol. tanár 
Pápa. Muraközy Gyula ref, lelkész Kecskemét. 

4. Svájcba: Keck Zsigmond ref. lelkész Cser-
venka, Megyeresy Béla Ker.N I f j . Egyes. orsz. titkára 
Bpest, 

5. Hollandiába: Dr. Antal Géza ref. theol. tanár 
Pápa, Miklós Ödön ref. lelkész Pápa, dr. Sebestyén Jenő 
theol. tanár Bpest. 

G. Bániába és Skandináviába: Dr. Leffler Béla ev. 
főgimn. tanár és neje Nyíregyháza. 

Amidőn jelentjük, hogy a delegátusok szerencsésen 
megérkeztek Hollandiába, illetőleg Bernbe, nagyjelentő-
ségű útjukhoz már most, mielőtt részletesebb tudósítást 
adhatnánk, néhány megjegyzést fűzünk. 

Hogy milyen eredménye lesz delegátusaink útjának, 
nem tudjuk. Bizonyára sok, befeketítések és rágalmak 
szülte előitélettel és terrorral kell meffküzdeniök. A Sco-1 

tus Yiatorok és egyebek . „alapos" munkát végeztek a 
háború előtt ,is. De mégis jó reménységgel vagyunk, 
hogy fáradságos munkájuk nem lesz hiábavaló és hogy 
már most is jó gyümölcsödet terem. Mindenekelőtt liisz-
sziik, hogy általuk újból létrejön az a testvéries össze-
köttetés nyugati hittestvéreinkkel, amelynek kötMél^eit 
a háború véres keze összetépte. Bizonyára megértik hely-
zetünket -azok, akik ugyanazokért az ideálokért küzde-
nek, mint mi, Megértik majd, hogy a mi prot. egyhá-
zaink közel négyszázadon át voltak itt keleten védbás-
tyái az evangéliumi keresztyénségnek és a legmagasabb 
vallási, szellemi kulturának. Megértik majd, hogy mi-
lyen nagy hivatás vár most a nagy világfelfordulás után. 
az ú j korszak hajnalán a magyar protestantizmusra; 
megértik, hogy ézt épen most legyöngíteni, jogosulatlan 
durva materialista, imperialista, bosszúra éhes naciona-
lista érdekek molochjának feláldozni Isten és ember 
elleni bűn lenne. 

De njmi szabad felednünk egy percre sem. hogy a 
mi küldötteink útja egyszersmind egy nagy el kötelezést 
is jelent reánk nézvet ízen etet, Ígéreteket visznek a mi 
részünkről. Megmondják, megígérik, hogy a mi ev. ke-
resztyénségftnk a jövőben fokozottabban fogja kiveami 
részét i t t abból a misszióból, amelyre ő t az Ur eleddig 
megtartotta, hogy életével, buzgóságával, munkájával 
valóban belekapcsolódik azokba a nagy munkákba, ame-
lyek a földkerekség prot? keresztyénsége szellemi egyes-
ségének a leghatalmasabb kifejezői és ápolói. 

Bízunk nemes munkájuk sikerében, ami alatt azt 
is kell értenünk, hogy bármilyen legyen is a sorsa most, 
vagy a közeljövőben hazánknak, egyházunknak, nekünk 
a jobb jövő előkészítésénél szükségünk van nyugati hit-
testvéreink szimpathiájára, annak átérzésére, hogy nem 
vagyunk egyedül, hogy Isten kegyelmén kívül számít-
hatunk azoknak a hitrokonoknak megértő támogatására, 
akik ezután még fokozottabb mértékben lesznek az em-
beriség haladásának vezérei. A róm. katholikus mellett 
csak még egy világvallás van: a kálvinizmus. Mi ma-
gyar reformátusok ehhez tartozunk, ebbe kapcsolódunk 
és dolgainkat úgy akarjuk intézni, hogy ne legyünk 



méltatlan tagjai az egész földkerekségre kiterjedő nagy 
szellemi közösségnek. 

Végül megjegyezzük, hogy a mozgalomnak máris 
megvolt az az eredménye, liogy a berni theol. fakultás 
a magyarországi protestánsaink táviratára a következő 
választ küldte: 

Fakultásunk együtt érez a magyar protestantiz-
mussal, amely áldozatos küzdelmei között hűségesen meg-
őrizte az evangéliumi hitet és mint annak előőrse nagy 
történelmi feladat betöltésére van hivatva. Bizik abban, 
hogy a viszonyok rendezése alkalmával a magyarországi 
protestáns egyházak és theológiák jogi. és létszükség-
letei teljes 'mértékben megóvatnak. Fakultásunk a ma-
gyar protestáns egyházak súlyos helyzetére való tekin-
tettel felkéri ,az amerikai Harward-egyetem hittudósait, 
appelláljanak az amerikai protestánsok evangéliumi lelki 
közösségére és együttérzésére. 

Nagybudapesti egyházmegye. Reméljük, hogyMarjay 
Károlynak lapunk legutóbbi számában közölt szép és 
égetően sürgős javaslata kedvező fogadtatásra talál a 
budapesti egyház vezetőségénél. A megvalósítását sür-
gesse a Református .Tanács. Mi most egy további fontos 
lépés megtételére mutatunk rá. Tizenöt paróchws lelkész 
lesz hát Budapesten. Budapesttel elválaszthatatlan egészet 
alkot területileg, közlekedési, élelmezési és rendészeti 
szempontból is a főváros közvetlen környéke. Nagy-
budapest közigazgatási megalkotása rövid idő kérdése. 
A sajtóban, a főváros intéző köreiben is napirenden 
tartják. E környék áll: Újpest, Rákospalota, Rákospalota-
ujfalu, Pestújhely, Rákosszentmihály, Rákosliget, Rákos-
falva, Kispest, PestszentlŐrincz, Erzsébetfalva, Soroksár, 
Sorpksárpéteri, Csepel, Albertfalva, Budafok, Budatéténv-
Nagytétény községekből. A legközelebbi általános köz-
ségi választások alkalmával a munkásság oly nagy szám-
mal, túlnyomó többséggel fog bekerülni a főváros, tör-
vényhatósági közgyűlésébe, hogy feltétlenül bizonyosnak 
vehetjük a fönti községeknek Budapesthez csatolását, s 
igy Nagybudapest megalkotását. Ez a tény sarkaljon 
bennünket is tevékenységre. Az egész országból Bűda-
pestre és közvetlen környékére történő özönlés magasra 
rúgtatta fel Budapestnek és a környékbeli néhány ek-
klézsiának lélekszámát. Egész sor új egyház keletkezett 
és "van keletkezőben. Ez új bevándorlással, alakulásokkal 
igen megnövekedett a pesti egyházmegye is. Más felől 
el kell ismernie mindenkinek, aki a viszonyokkal ismerős, 
hogy ezeknek a Pest melletti egyházaknak, legfőképpen 
pedig a nagy pesti egyháznak speciális viszonyai sajátos 
bánásmódot, gondozást, vezetést igényelnek. Ezeknek az 
egyházaknak javát szolgálná tehát, ha a Nagybudapest 
területén levő egyházak elszakadván a pesti egyház-
megyétől kiilön traktust alakítanának nagybudapesti 
egyházmegye névvel. Az új egyházmegye területén kez-
detben is már huszonöt rendes lelkész és paróchus ad-
minisztrátor szolgálna. Ez az egyházmegye intézhetné i 
igazán megértő lélekkel a gyülekezetek előhaladását, 
kormányozna és ellenőrizne nem papiroson, hanem apos-
toli módon a Lélek és az ige hatalmával is. Ma sem 
lehet a budapesti nagy egyházat egv vidéki kis faluból 
ellenőrizni, vezetni. Az esperesnek ez új egyházmegye 
területén nem lehet csupán a régi, avas eszközökkel, 
évenként egyszer történő kanonika-vizitációval es kör-
levelekkel kormányozni, „közigazgatni". Mindent látó 
szem és mindent meghalló fül kell ide. Meg kell értenie, 

hogy missiói terület ez, neki is missziói lélekre van 
szüksége. Speciális charizmákkal megáldott férfiút ültes-
setek a nagybudapesti egyházmegye esperesi székébe, 
aki helybén lakván személyes példaadással buzdítson 
mindeneket apostoli munkára, legyen hitben és szeretet-
ben széniora a pásztoroknak és a gyülekezeteknek. 

Szavazatbontás. A felsőbaranyai egyházmegyében 
több tisztség volt üresedésben. A kiküldött bizottság 
f. hó 12-én bontotta fel a beérkezett szavazatokat. Meg-
választattak : világi tanácsbírónak dr. Kenessey Aladár 
pécsi orvos, lelkészi aljegyzőnek Máté Ákos nagytótfalui 
lelkész, világi aljegyzőnek Mándy Sándor szentlőrinci 
földbirtokos és dr. Narancsik József szentlőrinci ügyvéd. 
Az üresedésben levő lelkészi tanácsbírói állásra abszolút 
többséget egyik jelölt sem nyert és igy pótszavazás 
rendeltetett el Sipos Lajos m. mecskei és Széles Sándor 
gyttdi Jelkészek közt. 

Uj bölcsészeti doktor. Máthé Elek, theologiánk volt 
kiváló hallgatója, a ref. főgymnasium tanára e hó 18-án 
a budapesti egyetemen a görög-latin filologia és archae-
ologia szakcsoportból „summa ami lande" doktori 
szigorlatot tett. Ősziiite örömmel gratulálunk és további 
munkálkodására is Isten gazdag áldását kívánjuk! 

f\ budapesti ref. theol. akadémián a karácsonyi 
szünet december 22-től január 5-ig tart. A félévi kollok-
viumok január 6-tól 27-ig lesznek. Január 28-án lesznek 
a lelkészképesitő írásbeli és 30-án a szóbeli vizsgák. 
A félévi február 4-én kezdődik. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Komoly percekben, egy egész világ összeomlásá-

nak, új világ fájdalmas születésének idején fordulok 
munkástársaimhoz, a magyar nemzEt nevelőikez. Köte-
lességemnek tartom, hogy biztató és irányító szavakat 
találjak az Önök számára, a kiktől biztatást és irányítást 
yár a nemzet. A gyüzelmes forradalom új jogokat adott 
mindenkinek, Önöknek is, de új kötelességeket is rótt 
mindenkire, s e kötelességek között talán a legszebb és 
legfontosabb az Önöké, mert Önöknek kell az új idők 
jelentőségét az ifjúsággal, az egész néppel megértetni. 

Az Önök helyzetét két irányban változtatja meg 
lényegesen a forradalom. Egyik: az erkölcsi felszaba-
dulás. Senkit sem fenyeget többé az a veszedelem, 
hogy gondolkozása, világnézete, politikai állásfoglalása 
miatt üldözhetik, politikai szolgálatok jutalmazása sem 
fogja többé keseríteni azokat, akik büszkén hivatkoz-
hatnak paedagógiai érdemeikre. Régi kívánságuk, a 
szolgálati pragmatika olyan szellemben fog megvalósulni, 
mely a méltatlan üldözést és a jogosulatlan érvénye-
sülést egyaránt lehetetlenné teszi. 

A másik lényeges változás az anyagi helyzetben 
fog bekövetkezni. A forradalom legmélyebb jelentősége 
éppen abban van, hogy a munkanélkül élvezett jövede-
lemmel szemben diadalra vitte a"' munka jogát. 

Bármily súfyos heh'zetben van is az állam, saját 
érdekébén arra kell törekednie, hogv munkásai kedvvel 
és teljes erejükkel szolgálják s a kultura munkásai 
megkaphassák a kulturális, élet anyagi eszközeit. 

De helyzetük e változása mellett kötelességeik is 
változni és szaporndni fognak. Az új idők az egész 

iskolaügy gyökeres reformját teszi szükségessé s Önök-
nek minden akaraterejüket, lelkük egész frisseségét és 
rugalmasságát fel kell használniok, hogy e reformot, 
— mely Önök nélkül holt betű marad — élettel töltsék 
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meg. A közszellem tökéletes átalakításáról van szó. És 
bármekkora változásokat okozott is az ötödféléves háború, 
félő, "hogy e változások egy része csak múló hangulati 
jelenség. Örök emberi ösztönöket, évezredes öröklött 
érzéseket egy világfelfordulás sem téphet ki gyökerestől, 
még enyhítésükhöz, átformálásukhoz is hosszú, lelkes, 
öntudatos nevelőmunkára van szükség és ez az Önök 
feladata lesz. 

Ma mindenki pacifista, a háború borzalmainak, 
saját szenvedéseinek közvetlen hatása alatt. De senki 

• se áltassa magát azzal, hogy az igazi pacifizmusra való 
nevelés most már fölösleges, vagy akár csak könnyű 
munkává is lett. Az ember alaptermészete, az önzés, 
akaratunk másokra erőszakolásának ösztönszerű vágya 
egy hajszálnyit sem változott. Csak alkalom kell, hogy 
az egyéni — vagy csoport — önzés ismét véres esz-
közökkel keresse kielégülését. A régi iskola nem is 
próbálhaiott őszintén és fenntartás' nélkül harcolni ez 
ösztön ellen, mert amit az egyénnél megrótt, azt dicsőí-
tenie kellett, mint az állam cselekedetét. Az új iskola 
sem olthat senkibe absolut önzetlenséget, de a termé-
szetes önzést kell abba a józan irányba terelnie, hogy 
saját érdekét másokkal való békés, kölcsönös megegye-
zésben keresse. Nyesegetnie keil a nemzeti hiúság 
kinövéseit, mert ezek más nemzetek jellemének, nyel-
vének, kultúrájának lenézésével akarják a magunkét 
dicsőíteni. A nemzeti önérzetet nem a harci erényekre, 
de munkára kell alapítani; a nemzeti sajátosságokat 
nem szabad arra használni, hogy kínai fal gyanánt 
válasszanak el más nemzetektől. Az új iskola ne csak 
a hazának, de az egész emberiségnek is neveljen jó 
polgárokat. 

Ma mindenki köztársasági érzelmű, de mennyi 
nevelőmunkára van szükség, mig a köztársaság eszméje 
a maga tiszta valóságában, teljes jelentőségében bele-
gyökeredzik a lelkekbe. A végtelen kiterjedésű emberi 
léleknek két ellentétes ösztönével kell itt megküzdeni. 
Egyik a féktelenség, a szabadsággal való visszaélés. Ha 
nehezen is, de meg kell értetni azokkal, akik a köz-
társaságban saját ösztöneik korlátlan felszabadulását 
látják, hogy az igazi emberi szabadság csak addig a 
pontig tart, ahol embertársunk szabadsága, joga kez-
dődik. A köztársaság nem jelent felszabadulást a társa-
dalom kötelékei alól, sőt még szorosabbra fűzi ezeket, 
azzal, hogy a többé-kevésbbé kiváltságolt osztályokat 
megszünteti. Csakhogy ezeket a kötelékeket örömmel 
viselhetjük, épen mert mind egyformán viseljük; mert 
a gyengébbet megvédik az erősebb túlkapásaitól és 
végül — itt ismét természetes önzésre lehet hivatkozni 
— mert a köztársaságot szolgálva, nem idegen érde-
keknek, de önmagunknak szolgálunk. 

A másik köztársaság-ellenes ösztön a szolgaság, 
a- bálványimádás ösztöne. A bálványdöntés nem ellen-
téte ennek: természetes velejárója. Nevelni kell a népet 
az önálló gondolkozásra, a jogokkal járó felelősség 
tudatára: annak a kötelességnek a felismerésére, melyet 
a választójog rótt reá. Ne esküdjék senki egyes sze-
mélyekre, ne várja tőlük a világ megváltását, ne bízza 
rájuk az egész gondot, .az egész felelősséget. Ennek a 
monarchikus 'világból származott ösztönnek meg . kell 
változnia. Vegyen részt mindenki a munkában és vál-
lalja a maga részét a felelősségből. Ez az igazi köz-
társasági szellem, erre kell Önöknek az ifjúságot és a 
népet nevelniök. 

Ma mindenki demokrata, de tudjuk, hogy a cím, 
a rang, születés, vagyon tisztelete sokkal mélyebben 
gyökeredzik a hagyományos érzésekben, semhogy egy-

szerre meg lehetne semmisíteni. A külsőségek nem fon-
tosak : hiába töröljük a címeket, ha az érzés meg nem 
változik. Önöknek a munka embereinek sajat érdekük-
ben is arra kell törekedniük, hogy a tekintély egyetlen 
alapja a végzett munka legyen, hogy egyéb jogcímen 
senki se tartson igényt semmiféle előnyre vagy meg-
különbeztetésre. Ez is a nevelés feladata lesz ! 

Ma mindenki liberális — de a felekezeti, faji 
elfogultságok, melyeket az eddigi hatalmak oly soká 
élesztgettek és így az embereket egymásra találni nem 
engedték: ezek sem szűnhetnek meg őszintén és igazán 
egyik pillanatról a másikra. Önöknek őrködniök kell, 
hogy semmiféle izgatás lángra ne lobbantsa ezt a pilla-
natnyilag kialudt tüzet. Ne engedjék, hogy a vallást, az 
emberszeretet hirdetését bárki is a gyűlölet fegyveréül 
használhassa fel. Járjanak elől jó példával a más fele-
kezetüekkel való barátságos érintkezésben, ott, ahol 
máig még társadalmi választófalat jelentett a felekezeti 
különbség. Az elfogulatlan érintkezés más felekezetű, 
fajú, nyelvű embertársainkkal a legbiztosabb eszköze a 
megértésnek, az ösztönszerű idegenkedés leküzdésének. 

Nagy vonásokban ezek azok a kötelességek, 
melyeket az új Magyarország javára teljesíteniük kell. 
De hogy e kötelességet teljes erejükkel eredményesen 
teljesíthessék, annak első feltétele, hogy az iskolát mai 
leromlott állapotából kiemeljük. A nagy közös munká-
nak e részéhez kérem első sorban segítségüket. Állítsák 
helyre az iskola belső rendjét, szervezzék meg azt a 
komoly és öntudatos munkát, azt a fegyelmet, melyet 
az ifjúságtól mai igőkben elvárhatunk. Bármi történjék 
is a múltak bűneiért vérző hazánkkal, erőseu hiszem, 
hogy ilyen szellemben irányítva és nevelve becsülettel 
fogja megállani helyét a népek eljövendő békés szövet-
ségében. És ebben a hazában Önök is megtalálják 
megérdemelt helyüket. 

Budapest, 1918. évi november hó 27-én. 
Lovászy Mártpn s. k. 

Ezen körlevélben foglalt felhívást, mely a mi egy-
házunk evangeliumi demokratikus szellémével általános-
ságban nem ellenkezik, Esperes és Középiskolai igaz-
gató úrak, egyszersmind a Tanító és Tanári testületek 
figyelmébe ajánlom. 

Budapest, 1918. december 12. 
Petri Elek 

4 püspök. 

Pályázat. 
A Protestáns Országos Árvaházban betöltendő egy 

nevelőtanítói állás. Pályázhatnak ref. és ev. vallású, 
nőtlen tanítók. Kötelessége: osztálytanítás és a fiúk 
egyik csoportjának vezetése. Javadalma: évi 1200 K és 
teljes ellátás. A Protestáns Országos Árvaegylet választ-
mányához intézett kérvények alulírotthoz küldendők 
1919. évi január 10-ig. Brocskó Lajos igazgató Buda-
pest, VII., Szegényház-tér 1. 

Hibaigazítás. „Budapest" cimű cikkünkben több éltelemzavaró 
sajtóhiba maradt. A főbbeket itt javít juk: 364. oldal I. kolumna 18. 
sor : visszhangolóan helyett: visszamenő ; sürgetik h. sürgetjük ; II. 
kolumna 4. sor : állókat h. állók; 17. sor : infkúó h. infekciónak; 26. 
sor : sajó h. sa já t ; népes h. képes; 27. sor : közönség h. közösség; 
.45. so r : testére h. testében; 365. oldal II. kolumna 27. sor : büsz-
keségben h. budgetben. 
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Bélyegzők és pecsétnyomők! 
fl köz tá r saság megalaku-
lása folytán szükséges 

bélyegzők és 
pecsétnyomók 

megrendelhetők 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatalában. 

D E B R E C Z E N . 

ÚJDONSÁGOK: 
A mí vallásunk* 

A magyar reformáció négyszázados évforduló-
jára írták: dr. Kecskeméthy István, dr. Bartók 

' György, dr. Révész Imre, Nagy Rároly és dr. 
Ravasz László. A művelt közönség részére. — 

* I. köte t : Az újszövetség vallása. Irta dr. Bartók 
György. Vallásunk a történelemben. A keresz-
tyénség fejlődése egyházzá alakulásától a jelen 
korig. Irta dr. Révész Imre. Ára J5 korona. 

Az értékelés fi lozófiája. 
Irta dr. Czakó Ambró. Ára 10 korona. 

Világbéke és az evangél ium. 
Irta Jahn Jakab. Ára 2 korona. 

A halál mys t e r iuma . 
Irta dr. Makkai Sándor. Ára 4 korona. 

M a g y a r P ro t e s t áns Unió . 
Egyháztörténelmi tanulmány. Irta dr. Patay Pál. 

Ára 5 korona. 

H a r a n g s z ó u t á n . s. 
„ A futkározó hamis atyafiak" támadása ellen a 
magyar református egyház tagjaínak számára az 
Írásból merített beszélgetések alakjában készült 
hitvédelmi munka. Irta Mészáros János loókí 
református lelkész Ára 4 korona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 %-át kérjük. Kaphatók: 

Scholtz Testvérek köíreCntt5ÍutBi9d2Te
s
szen' 

V Újdonságok* 
A keresztyén személyiség 

jelentősége a lelkígondozásban. 
Irta Páhy József ref. lelkész. Ara K 6.60. 

A mí örökségünk. 
A sárospataki ref. főiskolában a reformáció 
négyszázados évfordulója alkalmából tartott 
egyházi beszédek és felolvasások. Ara K íí.—. 

Protestáns Árvaházi Képes Naptár 1919-re, 
Ára K 2.20. 

A Biblia. 
Útmutató a Szentírás tanulmányozásához. 

Irta Dr. Makkai Sándor.. . Ára K 6.—. 

Prot, Papok és Hitoktatók Zsebnaptára 
I9Í9. évre . . . . . . Ára K 3,30. 

= K A P H A T Ó K : = 

KÖKAI LAJOSNÁL 
^BUDAPEST, IV„ Kamermayer Károly-utca 3, s z . ^ 

Megjelent! 
a Protestáns Árvaházi 
Képes Naptár 1919-re. 

» 

Szerkesztették Szabolcska Mihály 
és Bohus Károly. Ára 2 korona 
bérmentes küldéssel és a szoká-
sos ingyen példányokkal. Egyes 
példányokat csakis 2 kor. 20 fill. 
előzetes beküldése mellett expe-
diálunk. 10 példányon elüli ren-
deléseket utánvéttel is bérmen-
tesen intézünk el. Számlára a 
Naptárt ez idén nem küldjük. 

Hornyánszky Viktor 
B u d a p e s t , V., A k a d é m i a - u t c a 4. s z á m . 
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