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Újesztendő kezdetén. 
Máskor boldogan, mosolygó arcával köszöntgettük 

egymást újesztendő napján. Mindenki bízó reménnyel 
gondolt az elkövetkezendő napokra, hónapokra, jobb-
nak, kedvesebbnek képzeltük a jövendők, mint a multat. 
Soha szomorúbb, kétségbeejtőbb napokat ez a nemzet 
nem élt, mint most. Lehorgasztott főveí, dacosan össze-
szorított fogakkal, elboruló tekintettel, lábújjhegyen némán 
járunk; mint valami halottas házban. Siralom ház, ha-
lottas ház most minden magyar hajlék. Halálra Ítéltek 
„a népek önrendelkezési jogá"-val ajkukon minket gyű-
lölő, vagy nem ismerő emberek. A halottas házban már-
már kiterítve fekszik a, szívünk megszakadásáig is hőn 
szeretett édes anyánk, aki dajkált, táplált, felnevelt ben-
nünket. Jajszavait, hangos sirámát rajtunk kivül mások 
nem hallják, nem értik. Szent karácsony ünnepét most 
ünnepelte az egész világ. A karácsony tiszta, békés, 
boldog örvendezése, — ja j ! — de itt hagyott minket. 
Sirt a lelkünk, nem tudtunk örülni, mintha nem is ka-
rácsonyt, hanem nagypénteket ünnepeltünk volna! ? 
Mennyivel más, hangos örömtől zajos, boldogságos volt 
azoknak karácsonya, akik győzőknek, diadalmas hősök-
nek érzik magukat. Akik még most is ellenségeink 
vagytok, akik nem akartok testvérek".lenni, szerető test-
vérek : volt nektek karácsonytok ? Tudtatok ti, ünne-
pelni ? Hallottátok-e á karácsonyi angyalok énekét: 
békesség a földön és az emberekhez jóakarat ? Nem 
nyilait bele valami a szívetekbe ? Mutogatjátok továbbra 
is az eddigi „jóakaratot" ? Azt hirdettétek legkiválóbb 
nag}rjaitok ajkán keresztül, hogy a népek szabadságáért 
küzdőtök és mi ránk rettenetes bilincseket most raktok ? 

Jaj nekünk legyőzötteknek! De vigyázzatok mind-
nyájan ti örvendezők, ja j lehet néktek is és vigasságtok 
könnyen szomorúságra fordulhat. Mi most sirva meakul-
pázunk. Eddig, haj, sokunknak csak az ajkunkon volt: 
bűn . . . bűn . . . bűn, most egy nemzet, egy egész 

nép tanulta meg, hogy félelmetes hatalom a bűn, hogy 
ez a legkínosabb nemzeti, egyéni és sociális probléma, 

' amiről csak ideig-óráig feledkezhetünk el, de annál 
rettenetesebb aztán a jelentkezése. 

Újesztendő van. Új ? Csak a szám más, mit le-
irunk, de minden bajunk, nyomorúságunk, bűnünk, szo-
morúságunk, rettegő aggodalmunk átkísért bennünket ez 
újesztendőbe. Ennél is • fájdalmasabb, hogy remélni is 
keveset merünk. Mit hoz ismeretlen méhében ez esz-
tendő ? Mi van megírva számunkra az Örökkévaló 
könyvében? • # 

Apróra végig vizsgálhatjuk itt a" mi népünk és 
nemzetünk jelenét, életét, értékeit: biztatást senkiben és 
semmiben nem találunk, ha földiekre és a láthatókra 
nézünk. Most érezzük igazán, hogy a láthatók ideig-
óráig valók, csak „a láthatatlanok" örökkévalók. Ilyen 
rettenetes napokat, órákat élhetett át a legnagyobb ma-
gyar, amikor kétségbeesve eldobta magától az életet. 
Ismeretlen, elfedett arcú angyal, te újesztendő/ milyen 
jó, hogy mi nem félünk tőled minden rettegtetés ellenére 
is. Nekünk van reménységünk, nem magunkban, nem 
emberekben, hanem a bűnbocsátó, nagy irgalmasságú 
Istenben. „Mindenütt nyomorgathatunk, de meg nem 
szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 
üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el 
nem veszünk. . ' . Sőt, Istenre bízván magunkat és 
ügyünket, ez újesztendő kezdetén igv szólunk minden 
testvérünkhöz: Testvérek, elég volt a sírásból, fel a 
fejjel! Fel a szívekkel! Jöjjön, aminek jönnie kell, azért 
is mutassuk meg, hogy magyarok és reformátusok va-
gyunk. Programm ami nevünk a jövendőre is. Kimond-
hatlanul sokat árthat nekünk az ellenség, de annyit nem, 
mint saját magunk. Halálos sirunkat más meg nem ás-
hatja, csak mi csüggedő és civakodó magyarok. Tekint-
sünk a Golgotára, s ne legyünk önmagunk sírásói. Tíz-
milliós nemzetet, ha őmaga élni akar, megölni nem 
lehet. Kiújultak és véreznek, fájnak a régi sebek, vigyük 



ezeket is az áldott Orvoshoz, aki megérti ami néma 
szavunkat. A nagy nemzeti megaláztatásban legyünk iga-
zán alázatosak, hogy majdan felemelhessen bennünket. 

Most a szemünk láttára mond csődöt minden ma-
téria és matériáiizmus. Felséges apológia a Krisztus • 
mellett, ha mi református keresztyének nem csüggedünk. 
Ez a .nemzet soha sem fogja elfeledni, ha legjobb fiai, 
leányai ez újesztendőbén életük valóságával prédikálják, 
hogy amikor ami l^ülső emberünk megromolt is : a belső 
mindazonáltal napról-napra újult. A jobb jövő remény-
ségének hordozói, hirdetői mi legyünk e halálos derme-
désben. Voltunk mi már a múltban a magyarság ments-
várai; nyelvünket, fajunk minden virtusát mi tartottak 
fent. Ilyen, de a réginél is nagyobb szolgálatot vár tőlünk 
az Örökkévaló; sokat biz ránk, hogy hozzánőhessünk 
feladatainkhoz. Nekünk kiváltságos szerep osztatott ki, 
most élő nemzedéknek, túldiadaUnaskodnunk kell ma-
gunk és az elénk meredező nehézségek felett. E végre 
engedjük, hogy ez újesztendőben a kegyelem sokasodva 
rajtunk és bennünk, nemzetünk fiai .és leányai a hála-
adást bőségessé tegyék a magyarok szabadító Istenének 
dicsőségére. Marjay Károly. 

Mí lesz református iskoláinkkal ? 
/ 

Eddig csak élőszóval beszélgettünk róla, de a kér-
désre feleletet adni nem tudtunk. Aggasztó bizonytalan-
ság, vagy csüggedt bizonyosság üli meg lelkünket. Ideje 
már, hogy egyházi sajtónkban is felvessük a kérdést 
s megtárgyaljuk minden vonatkozásában. Az Országos 
Református Tanács először nem érintette programmjában 
az iskolák kérdését, később egyesek kívánságára a fele-
kezeti iskolák fenntartása mellett foglalt állást, de a 
részletkérdésekre, a melyek ezzel az üggyel kapcsola-
tosak, nem terjeszkedett ki- A Prot. Egyh. és Isk. Lap 
mindig nagy gondot fordított a ref. iskolaügyre^ meleg 
szeretettel és megértéssel kereste fel a nevelő munkások 
anyagi és erkölcsi érdekeit, mos sem hallgathat és most 
sem mehet el szótlanul azok mellett a törekvések mellett, 
amelyek az egész nevelési rendszert új alapokra akarják 
helyezni. Amikor a Néptanítók Lapja, az Újkorszak és 
egyébb tanügyi lapok telve vannak az iskolák reformját 
tárgyaló7 cikkekkel, amikor a szociálista és radikális és 
ker. Szociálista tanítók és Tanácsok, kath. Tanár-
egyesület stb. állást foglalnak és kultúrprogrammot 
adnak, mi reformátusok sem várhatjuk tétlenül a rólunk 
és nélkülünk való döntést. Mielőtt a ref. iskola ügyről 
részletesebben szólnék, megemlítek egy igen fontos tényt; 
ref. iskoláink közül a Baár-Madas ref. felsőleányiskola 
és nevelőintézet tantestülete dec. 10-én tartott ülésén 
egyhangúlag, lelkesedéssel csatlakozott az Országos 
Ref. Tanácshoz. A tanárkar vallja azt, hogy a magyar 
reformátusság .a demokratikus népköztársaságnak, az 
igazi jézusi szellemben fölépített^szociális államnak egyik 
erő*^ pillére, s a ref. iskolák, amelyek mindenestül egy-
há . jnk -testéhez tartoznak, az új Magyarországnak 

nevelnek olyan polgárokat, mint bármely más jellegű 
iskolák. A ref. nevelő munkások igazi egyéniségeket 
akarnak nevelni ref. ker, alapon, akiknek szociális szel-
leme, lelkiismerete, pacifizmusa és magyarsága kiállja 
a teherpróbát. A Baár-Madas intézet eddig -a vagyono-
sabb és „előkelőbb" szülők gyermekeinek iskolája volt, 
azt kívánja a tanárikar a felettes hatóságoktól, hogy 
nyissák ki a kapukat mindenféle társadalmi osztály 
gyermeke előtt, már a következő isk. évben alakítsák 
át az életképtelen felső leányiskolát leánygimnáziummá. 
Szeretné a tanárikar, ha a vagyonosabb szülők ezután 
is Baás-Madasba küldenék gyermekeiket. Megértik ők, 
hogy sok szülőnek és gyermeknek idegen és hideg ez 
az új világ, de éreznek felelősséget és hivatottságot 
arra, hogy szívük melegénél, lelkük tüzénél, az evan-
gélium világosságánál megértessék és megszeretessék a 
növendékekkel az ú j rendet, az új világot, megértessék 
velük azt, hogy az igazi vagyon, igazi kincs a szív 
tisztasága és nemessége, az igazi kiváltság a szeretetből 
szolgálni tudás és akarás, az egyetlen érdem, a becsü-

l e t e s munka és kötelesség teljesítés, a különböző fele-
kezetű egyéneknek kölcsönös becsülése, a társadalmi 
osztályoknak harmóniája, összetartása az igazi ma-
gyar jövő. 

Magáévá teszi a különböző világnézetű kartársak-
nak csaknem egyöntetű kultúrprogrammját, de azzal a 
megjegyzéssel, hogy a vallástanítás az iskolában meg-
tartassék és az egyházaknak is biztosíttassék az iskola-
fenntartás joga. A tanárkar a maga részéről ígér hűsé-
get az egyház iránt, ígér és ad, mint a múltban mindig, 
becsületes, lelkiismeretes munkát, de várja munkája 
megbecsülését, jogi és anyagi helyzetének az állami 
tanárokéval teljesen » egyenlővé tételét; kívánja, hogy 
az új zsinat a ref. iskolák alkotmányát, szervezetét, 
rendtartását, szellemét, tantervét s t b a z új időknek 
megfelelően alakítsa át. 

A Baár-Madast, — úgy reméljük — ref. iskoláink-
nak egész sora követi az Országos Ref. Tanácshoz való 
csatlakozásában. A hosszú szünet után hívják össze az 
igazgatók a tanári karokat gyűlésre, ismertessék meg 
velük az Országos Ref. Tanács programmját, jelentsék 
csatlakozásukat. Mozduljanak meg a ref. tanítfr egyesü-
letek, a ref. tanáregyesület, induljon meg •— ha kell, 
irodalmi harc egyházi sajtónkban, csak találjunk egy-
másra, az Istenért! Mindenki mozog, szervezkedik, 
agitál, mi hallgatunk, aluszunk, vagy más táborba me-
gyünk. Rettenetesen megbosszúlja magát a mi szerve-
zetlenségünk. Hol volt, hol van a mi egységes ref 
nevelőtörekvésünk, szervezetünk ! Most, talán-talán még 
van időnk, ébredjünk fel! A szociáldemokrata tanítók 
szakszervezetének hivatalos közlönye az Ujkorszak be-
kopogtatott minden tanítóhoz, csatlakozásra híván fel 
őket, a Néptanítók Lapja, amelynek a radikális tanító-
mozgalom régi munkása Zigány Zoltán a szerkesztője, 
olyan programmot ad, olyan szellemben ír, amely a. 
Középiskolai Tanáregyesület szerint 180% elhajlást mutat 



az eddigi iránytól. Van vagy 10 féle tanító- tanáregye-
sület, amelyek mindegyike a saját útját és módszerét 
tartja célravezetőnek. Igazán nem csudálom, ha a vidé-
ken élő tanító ember, aki nincs tisztában a kavargó 
áramlatokkal, tanácstalanul, zavartan áll és sokszor át 
nem gondolva egyik-másik irány programmját, hirtelen, 
pillanatnyi benyomás alatt dönt. A legszerényebb, leg-
csendesebb irány marad a vesztes. Ez az irány pedig 
a ref. nevelők iránya. Nem akarunk személyeket támadni, 
de annyi kétségtelen, hogy a mi nevelésügyünk volt 
csaknem a legelhanyagoltabb és a mi szervezetünk a 
legélettelenebb. 

Most persze az uralkodó felfogás halálra itéli, a 
Néptanítók Lapja feloszlatását kívánja a felekezeti tanító 
egyesületeknek. Zigány igen nagy rokonszenvvel ír 
rólunk, mert a ref. tanító egyesületek egy része leg-
először hódolt meg a radikális irány előtt. Viszonozzuk 
a rokonszenvet,, azt akarjuk mi is társadalmi, gazdasági 
téren, amit a radikális, irány, de ami ref. keresztyén 
világfelfogásunk alapján, saját iskolánk falain belől, 
életteljes vallástanitással kapcsolatban. Van sok kapocs 
köztünk és a szociáldemokrata tanítók között, de keresz-
tyén hitünket nem vagyunk hajlandók hetvenedrangú 
tényezővé lestilyeszteni. Van közös törekvésünk a ker. 
szociálista és a kath. tanárgyesülettel, de van eltérő 
véleményünk is övékétől. Mik vagyunk tehát! Eklekti-
kusok ? Nem. Ref. keresztyén nevelő munkások, akiknek 
külön útjuk van ugyanazon célhoz: az igaz ember 
neveléséhez és ne vegye senki rossz néven tőlünk, ha 
mi, a magunk útját tartjuk legrövidebbnek, legegyene-
sebbnek, legbiztosabban célhoz vezetőnek. Hiszen ezt 
tartja más is a magáéról. Nem hatalmi kérdés a mi ref. 
egyházunk részéről az iskolái fenntartásához vaip ragasz-
kodás. hanem felelősség és szolgálni akarás. Megvagyunk 
győződve arról, hogy a mi evangeliumi ker. világfelfo-
gásunk alapján lehet legjobban és legbiztosabban elérni 
azt a célt, amit a megváltozott helyzetben majdnem 
minden nevelőirány egyértelemmel tűzött ki. 

Egy-két szóval szeretném vázolni, hogy gondolnám 
en a ref. nevelők szervezését. A ref. tanáregyesület és 
a tanító egyesületek összeolvadnának és Ref. Nevelő-
munkások Szakszervezetévé alakulnának át, amely 
szakszervezet nem bodzafa puskával h a r c o l n i a tanítók 
érdekéért, hanem — ha szükséges — teljes szolidaritást 
vállalna más világnézetű kartársaik szervezetével. El-
szomorodva olvastam a Néptanítók Lapjának igen-igen 
sok esetben jogos kifakadását a papok ellen, akik 
— egyik tanító szerint — örök riválisai \a tanjtóknak. 
Nos hát, ennek a viszonynak meg kell változnia! Egy-
házunk hivatalos utasítása szerint is — a múltban is, 
nemcsak most — munkatársa a tanító a lelkésznek. 
A kötelező erős- szeretet az Ur Jézusban megszünteti az 
„átöröklött" ellenszenvet, amint meg is szüntette igen 
sok helyen eddig is. Az anyagi kérdést illetőleg az a 
véleményem, hogy jó munkát csak jól fizetett embe-
rekkel lehet végeztetni. Inkább ne legyen tanítója az 

egyháznak, mint hogy kiuzsorázott cselédeket tartson, 
akik a rossz munka mellett még meg is gyűlölik munka-
adójukat. Tudom, milyen alapos felfogás és világnézet-
beli változást követelek sok egyházi vezetőtől, de akik 
ezt meg nem értik, azoknak az egyház érdekében el 
kell hagyniok helyüket. Nem szabad félnünk az igazi 
evangeliumi radikálizmustól, sőt erre az alapra kell 
helyezkednünk, ha élni akarunk. Jelentsék csatlakozá-
sukat a ref. tanitó- -tanáregyesületek, tanárkarok az 
Országos Ref. Tanácsnak, — Budapest, IX., Ráday-
utca 28 —: képviselőinkből alakítsuk meg az Orsz.. Ref. 
Tanács alosztálya gyanánt a Ref. Tanügyi Tanácsot, 
amely értékes -előmunkálatot végezhet az új zsinat 
számára és az átmenetet képezheti a Ref. Nevelőmun-
kások Szakszervezetéhez. 

Dr. Patay Pál. 

KRÓNIKA. 

Megértés felé. > 

Ezzel a címmel írt vezércikket a Lelkészegyesü-
letbe a főszerkesztő. Arra kéri „a forradalmi tények 
úttörőit", hogy telítsék meg ők is miként a vezércikk 
írója megértésre hajló szeretettel a hazáért és egyházért. 
Nyugodtságot el nem sietést ajánl. ígéri, hogy szerető 
gondozással kész segíteni; reformtársaságnak kívánja 
látni az új reformációt sürgető mozgalmat, amely esz-
méket ad s nem arrogálja az alkotmányos szerv szere-
pét. Mindenesetre nem lehet más válaszunk, mint az, 
hogy örömmel és készséggel óhajtunk közreműködni a 
megértés útjának egyengetésére. Hiszen nem egyéni 
hiúságból, nem személyeskedő gyűlölködésből, hanem 
az egyház javáért, jövőjéért aggódó és annak megerő-
sítésére áldozatos munkára kész lelkek hevületéből szü-
letett a mozgalom eszméje. A magunk részéről nem 
egyszer reámutattunk arra, hogy a programmban mindaz 
ami forradalmi, vagyis ami a külső keretek, szervezke-
dés változtatását sürgeti, az a belső megújulás elősegí-
tésének lehetősége, az eddigi nagy mozdulatlanság, 
közönyös hidegség leküzdésé, hamis látszólagosságok, 
téves utakra terelődött irányzatok megszüntetése érde-
kében van. Hirdettük és hirdetjük, hogy a programmok 
önmagukban véve nem sokat érnek, a fődolog az egyéni, 
lelki forradalom, az újjászületés és hogy most már az 
egyháznak a maga egészében, minden egyes organuma 
által elodázhatlanul fel kell vállalnia azokat a megúju-
lást célzó munkákat, amelyek eddig annyi lekicsinylés-
sel, vagy legfeljebb olcsó erkölcsi támogatással talál-
koztak. Hogy gyors tempóban akarjuk á haladást ?! 
Hát vájjon nem mozdul-e körülöttünk minden!! Hát 
készületlenül találjanak-e bennünket az egymás nyomába 
taposó események ?! 

Ki hiszi el, hogy a forradalom lelke pont az egy-
ház kapujában áll m e g ! Nem mi visszük be egyhá-



zurikba a forradalom lelkét, hanem a korlátokat nem 
ismerő élet, a forradalom lázában élő milliók. Nem 
utána akarunk mi menni a forradalomnak, hanem elébe 
és pedig sietéssel. Elébe, amig nem késő. A forradalom 
annyi munkát talált, hogy még nem ért rá egyházunk 
ellen fordulni. Amíg hallgatnak ránk, amíg szavunk van 
híveinkhez : szóljunk, cselekedjünk, hogy senki se te-
kintsen ellenséges szívvel és lélekkel egyházunkra.-
Azokat a nagy reformokat, amiket kint és bent nélkü-
lünk, sőt ellenünk is meg fognak valósítani: ^készítsük 
mi elő anyagi és szellemi erőink számbavételével, meg-
szervezésével. Azoknak a reformoknak, amik a keresz-
tyénség természetével nem ellenkeznek, sőt annak 
lényegéből va lók: mért szegülnénk ellene akár tunya-
ságból, akár tehetetlenségből, akár elbizakodott optimiz-
musból ? Mi magunk és programmpontjaink ezt a refor-
mációt szolgálják. Ismételjük : személyeskedés és gyű-
lölet nem vezetnek bennünket, ilgaz, hogy ha majd 
személyek rosszakaratból, maradiságból, lehetetlenségből 
akadályozzák s munká t : szavunkat fel kell emelni elle-
nük. A nyugodtságot, szeretetet, objektivitást a bölcs 
megfontoláásal, a rend megtartásával fékezett okos sietést 
magunk is szükségesnek tartjuk, Ígérjük is, kérjük is. 
Szívesen látjuk a nyeső ollót is, csak bölcs és szerető 
kéz, s -sz ív vezesse. Nem kívánunk alkotmányos szerv-
ként sem szerepelni, sem viselkedni. Reformeszméinket 
valósítsa meg az egyház, de nem -látszatra dolgozva, 
hanem a lényeget, hibákat, bűnöket, hiányokat, szük-
ségeket tekintve. Adja Isten, hogy mindez az egész 
reformáció későn ne legyen és ez az eleddig szinte 
mozdulatlan és mozdíthatatlan, egyház felismerje, melyek 
az ő életének megtartására, megújítására valók. Sür-
getni, követelni, agitálni nem szününk meg. Ne tudjon 
most senki se nyugodtan aludni puha párnáján, amíg 
az ítélet e vihara tart. 

Értsük meg egymást," fogjunk össze és azután 
hangozzék a nagy felhívás mindenfelé: vezérek a kor-
mányrúdhoz, legények a fedélzetre mind ! 

IRODALOM. 

Halotti beszédek. I r t a Göde Lajos szekszárdi ref. 
lelkész. A mult hóban jelent meg ez az Ízlésesen, szép 
nyomással kiáll í tóit könyv, amelyben az ékesen író és 
szóló szerző 24 beszéddel kopogtat be" pályatársainak 
és barátainak a j ta ján . Ezekkel akar, mint kedves, szép 
előszavában mondja, csendesen, melegen beszélgetni. És 
'va-lóba.n ' a kötetnek minden egyes darabja bizonyság 
amellett, hogy Göde Lajos meleg, érző szívvel . 'a fájó 
sebekbe balzsamos' vigasztalást adó. élő reménységet 
keltő hittel, szóval kezével ós lelkében az evangélium-
mal lépett minden egyes esetben a gyászoló gyülekezet 
körébe. Cgy lát juk .itt, mint a jó pásztort, aki ismeri 
azokat, akikről és akikhez szól. Bene — jól és tapinta-
tosan, nemes diszkrécióval beszél minden koporsónál és 
sírnál. Milyen szép -emléket emelt a dr. Kiss Ernő felett 
tar tot t beszédében az egyház e hű, felejthetlen fiánali: 

és szolgájának, akit például állí tott a gyászoló közönség 
elé. A helyzet igazi megértéséből és átérzéséből fakadó 
közvetlenség, egyszerűség mellett evangéliumi emelke-
dettség, az abrupt mondatokban is kifejezésre jutó nemes 
hevület jellemzik e kötet tar talmát . Mintául szolgálhat 
különpsen abban is. hogy minden beszéde találó textu-
son épül f e l ; ez is mutat ja , hogy a szerző -azt a vigasz -

• takist nyúj t ja , amely onnan felülről, a viga.sztalásnak 
Atyjá tó l való. Ara 6.50 I \ . 

Próbák tüzében. Czinhe Is tván rimaszombati lel-
kész. egyházkerületi főjegyző a „Próbák tüzében" e. 
ala t t egy egyházi beszédet adott k i a. csüggedő lelkek 
bátorítására s a lelkészek nyugtatgató igehirdetésének 
megkönnyítésére. A fájdalmasan alkalmi beszédet nem-
csak a lelkipásztorok használhatják fel az egyházi szó-
széken,' hanem alkalmas az a hívek között való elter-
jesztésre is. Ara 1 korona. Megrendelhető a pénz előle-
ges beküldése mellett: Czinyér^ Barna tanárnál Miskol-
czon, Szemere-utea 15. sz. 

A Dunántuli Protestáns Lap életében az ú j esz-
tendővel jelentős változás köszönt be. A lapnak 21 éven 
át volt szerkesztője, Kiss József pápai esperes és fő-, 
mnukatársa, Faragó János főgimn. tanár , vesznek bú-
csút a szerkesztés munkájától . A búcsúszóban keserű 
hangok is csendülnek fel. Nem csoda! Az„ egyházi lap-
szerkesztés munkája nem sorolható a hálás feladatok 
közé. A megválás alkalmával testvéri szeretettel kö-
szöntjük a búcsúzókat és a szerkesztőség ú j tagja i t ! 

Máthé Elek: A logos-eszme Platónnál. Bp. Stephan. 
1918. A szerzőnek bölcsészetdoktori értekezése ez a mű-
vecske. Vázlat ; ennélfogva nem részletezi. • nem boncol-
gat ja a tárgyköréhez tartozó kérdéseket. Súlyos, tömör 
mondatai sokatmondók. Tömörségében néhol Szűkszavú 
is lett, ahol a vázlat keretén belül is mondhatott volna 
többet (Platónnak a vi lág dualisztikus természetének 
a szemléletében a transoendentális és logikai dualizmusig 
való jutása). Mindazonáltal egy vaskos kötetet betölt-
hetne e 28 oldalas füzetke tar talma. A logos gondolat 
általános ismertetése után megmutat ja a jelentősebb tör-
téneti nyomokat (Parmenides, Herakleitos) s e rövidke 
bevezetés után rátér a logos szerepére Platón filozófiá-
jában s főként természetesen ismeretelméletében. Mun-
kája közbeii .olvasmányainak a megválasztásában is 
legszerencsésebb (Oompcrz. A. Aall, Natorp, Heintze, 
Éneken stb.) s már ez is, de főként Platón műveinek 
szorgalmas tanulmányozása, amely minden sorából ki-
tetszik, eredményezte, hogy kis füzetkéjében valóban 
nagy munkát végezhetett. Stílusa komoly, szigorúan 
tárgyilagos, teljesen hozzáillő filozófiai gondolkodásá-
hoz. Egyet len felesleges vagy éppen helytneraálló szava 
nincs. Müvecskéje a legnagyobb várakozásokra, jogosít. 
Mily nyereséget jelentene keresztyén irodalmunkra, ha 
pl. a patrisztika ker. filozófiájának a beható feldolgo-
zására vállalkoznék, amelyre- alig ta lá lunk ma egyhá-
zunkban hivatottabb munkás t Máthé Eleknél. 

Árókháty B. 
irodalomtörténet. Pintér Jenő szerkesztésében most; 

jelent meg a Magyar Irodalomtörténeti Társaság krit i-
kai szemléjének 1919. évi január-februári száma. E fo-
lyóirat nemcsak a magyar irodalomtörténet haladásáról 
nyú j t teljes tájékozást, hanem felöleli az egész, modern 
magyar irodalmat is. Gazdag kr i t ikai rovatában szá-
mon t a r t j a a magyar irodalmi vonatkozású könyvek és 
folyóiratok minden eredményét. Cikkei és bírálatai tel-
jes pártat lansággal adnak .számot az írók és munkák 
értékéről, vagy értéktelenségéről. A z irodalmi közmű-
veltség szempnotjából semmi esetre sem lehet közömbös, 



hogy a művelt nagyközönség a mai reklámszerű kriti-
kák korszakában helyes tájékozódással forduljon a mo-
dern magyar irodalom felé. A most megjelent gazdag 
tartalmú füzet nagyobb tanulmányai Zsigmond Ferenc-
től: Vas Grerebeii; Gyöngyösy Lászlótól: Pósa Lajos; 
IjOÓsz Is tvántól : Endrődi Sándor. Számos kisebb köz-
lemény Az Irodalom rovatban az újonnan megjelent 
magyar könyvek bírálatai. Értékes folyóiratszemle és 
Figyelő-rovat. A folyóirat évi tizenöt koronáért meg-
rendelhető az Irodalomtörténet kiadóhivatalában: Buda-
pest I., Bors-utca 10. 

EGYHÁZ. 

Püspök beiktatás. Dr. Révész Kálmán kassai lelkészt 
a tiszáninneni ref. egyházkerület u j püspökét dec. hó 
19-én iktatták be hivatalába a Miskolcon tartott kerületi 
közgyűlés és ezzel kapcsolatos istentisztelet keretében. 
Dókus Ernő főgondnok gyengélkedése miatt távolmaradt, 
Ragályi Béla legidőöb gondnok helyettesítette. A beikta-
tást Tóth Béla esperes imája, a miskolci dalárda éneke 
utáii Vadászy Pál legidősb esperes végezte! Az új 
püspök 1. Kor. 4 : 2 0 alapján mondott beköszöntő be-
szédet és u tána imát. A folytatólagos közgyűlésen 
200,000 K-t szavaztak meg a miskolci felső leányisko-
lának telekvételre. Sárospataki vallástanárrá Bódy Dénes 
kunszentmiklósi tanárt választották, aki helyét a jövő 
tanév elején foglalja el. Az esperesi látogatás korszerű 
reformja érdekében a zsinathoz irnak fel. Ezzel kapcso-
latban jelentik, hogy dr. Révész Kálmánt a miskolczi 
egyház lelkészéül meghívta ; állását előreláthatóan május 
hónapban foglálja el, de a püspöki hivatal addig is Mis-
kolczon marad és csak a személyes, sürgős intézkedést 
igénylő ügyeket kell direkt Kassára küldeni. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma december hó 
22-én tartott ülést Petri Elek püspök és dr. Kovácsy 
Sándor főgondnok elnöklésével. A gyűlés főtárgya a 
jövő évi költségvetés tárgyalása volt, amelyet Nemes 
Árpád, a gazdasági fiivatal ú j igazgatója terjesztett elő, 
és amelyet a presbitérium változtatás nélkül elfogadott. 
Ennek főbb részletei a következők. Az egyházi költség-
vetésnél a rendes szükséglet 568.782 K 70. f ; a rend-
kívüli szükségletek: a lelkészek háborús pótléka: 16.800; 
hitoktatóké 23.800; egyébb alkalmazottaké 8500; külön 
kiadások .15.000 K. A Kálvin-téri építkezéssel kapcso-
latos rendkívüli kiadások 11.416 K. Az összes szükséglet 
629.298 K 70 f. A fedezet erre 581.030 K 72 f. A fő-
gimnázium szükséglete 178.725 K 34 f ; a fedezet erre 
187.770 K 71 f. A költségvetési hiány 39.223 K 21 f. 
A Kálvin-téri építkezés félbenmaradása folytán előállott 
hiány fedezése céljából az egyház újból meleghangú 
kérő szózatot bocsátott ki a hívekhez, amelyet az ünne-
pek alkalmából minden istentiszteleti helyen osztogattak ; 
hisszük, hogy most is meglesz a kedvező eredménye. 
A hitoktatók fizetésrendezésére vonatkozó memorandu-
mot dr. Kósa Zsigmond gondnok terjesztette elő. A pres-
bitérium a memorandumban foglalt méltányos kívánal-
mak teljesítése elől nem zárkózik el. Az ülés elején B. 
Pap István reámutatott az egyházra váró nagy nehéz-
ségekre és feladatokra és kérte az elnökséget, hogy 
ezeknek megbeszélése céljából hívjon össze külön érte-
kezletet. Az értekezlet e hó folyamán lesz. 

Külföldi propaganda útra indult barátainktól még 
kevés értesítést vettünk. Hogy útjuk már eddig is ered-
ményes volt, mutatják azok a szimpatikus válaszok, 

amelyek a svéd királytól, berni és baseli egyetemtől 
érkeztek. Webster James, a skót misszió volt vezetője is 
irt dr. Nagy Sándornak a misszó vezetőjének, -hogy a 
lapunkban is megjelent távirat az edinburghi nagy lap-
ban a „Scotsman"-ben is 'megjelent, és hivja ki dr. Nagy 
Sándor informálás céljából. Azt sajnálattal jelentjük, 
hogy a Franciaországba elindultak (dr. Yass Vince és 
Muraközy Gyula) nehezen kapnak engedélyt a bemenetelre 
és nemsokára visszatérnek. De Genfben a francia 
nyelvű prot. körökben jó szolgálatot teljesítenek. Mint 
az Evangélikus Őrálló-ben olvassuk a világ összes evan-
géliumi egyházainak szövetsége konferenciára készül és 
Sőderblom upsalai (svéd) ev. érsek szeretné, ha ez 
Budapesten lenne megtartható. 

Lelkészválasztás.-A budai ev. egyház, eperjesi Schöltz 
Gusztáv nyugalomba vonulása után két körre oszlott. 
Az újonnan alakult kelenföldi lelkészi kör Szűcs Gábor 
vallástanárt, a másik dr. Varsányi Mátyás püspöki má-
sodlelkészt, a belmisszió munkák egyik lelkes vezérét 
választotta meg lelkészéül. 

Értesítés. A december 21-iki minisztertanács 1918. 
január 1-től kezdődő hatállyal a családi pótlékot és a 
ruhabeszerzési segélyt, hasonlóképen a 600 K-ás' rend-
kívüli segélyt mindama lelkészeinknek, vallástanító-lelké-
szeinknek és theologiai tanárainknak megadta, akiknek 
a javadalma —- készpénzbeli járandóságaik 30°/o-ának 
leütése mellett — a 7000 K-t felül nem múlja. 

KovátS, kormánybiztos. 
Népmozgalmi adatok a budapesti ref. egyházban-

Kereszteltek 982 fiút, 791 leányt, összesen 1773 (1754)-
Egyházi , szertartással eltemetetett 911 férfi, 966 nő, 
összesen 1877 (1570). Könfirmáltatott 330 fiú, 414 
leány, összesen 734 (816). Házasságot kötött 581 pár 
(413). Ezek közül mindkét fél ref. 128, a többi 452 
vegyes vallású; a ref. egyház javára megegyezés volt 
64 esetben. Hozzánk áttért 77 férfi, 67 nő, összesen 
144 (119), tőlünk kitért 38 férfi, 97 nő (!), összesen 135. 
Érdekes jelenség, hogy a róm. katholikus egyházból 
hozzánk mindössze 23 (25), tőlünk oda 108 .(78) egyén 
tért. Hozzánk 90 zsidó tért át (80), sorainkból 8 férfi 
és 2 nő lett zsidó (10). Kelekezetnelküli lett mindössze 
3 (6), baptista 11 (2). A zárjel közötti számok a műit 
evi adatokat tüntetik fel. Megemlítjük meg, hogy a 
Kálvin-téri (IV., V., VIII. ker.) parochián 1192. keresz-
telés, 297 házasságkötés, • összesen 2425 funkció volt. 

Új alakulás. A budapesti prot. nőegyesületek ve-
zetői f. hó 2-án a Ráday-utcai könyvtárteremben együttes 
ülésben kimondották, hogy a jövő nagy feladataira való 
tekintettel a protestáns nőket egy táborba egyesitik és 
megalkotják a Protestáns Nők Országos Szövetségét. 
Az ügyek e lőkész t é séve l egy 5 ' t agú igazgatósagof bíz-
tak meg, amelynek tagjai: dr. Szilassy Aladárné, dr. 
Raffay Sándorné, dr. Vargha Gyuláné, Dessewffy E m m a 
és Perczelne Kozma Flóra. Örömmel üdvözöljük e nagy-
jelentőségű alakulást és hisszük, hogy sokan adnak 
kedvező választ a csatlakozásra felhivó szózatra, amely 
rövidesen megjelenik. 

Ünnep után. Igazán tanulságos lenne, ha itt e 
lapban tudósításokat közölhetnénk arról, hogy miként 
folyt le nagyobb és kisebb egyházak körében ' a kará-
csonyi ünneplés. Hiszen olyan szomorú híreket hallot-
tunk előzőleg arról, hogy mennyire elfordultak hiveink 
a templomtól. A háború kezdetén zsúfoltak, végén 
ürességtől kongók- voltak igen sok helyen'. Hát most a 
karácsonyi ünnepek alkalmával ? Megszelídültek, lecsil-
lapultak-e valamennyire a haragvó, dúzzogó lelkek váró-



son és falun ? Úgy hisszük, hogy még azok is, akik 
más alkalommal hátat fordítottak, most mégis csak ott 
voltak, ahol felcsendült a régi karácsonyi ünnepi him-
nusz. Micsoda alkalom lehetett ez evagelium hir-
detői részére! Előhozni az éléstárból ót és úja t ! Buda-
pesti ref. egyházunkban 26 istentisztelet volt karácsony 
első ünnepén. A templomok és istentiszteleti helyek 
bár nem voltak oly zsúfoltak, mint az előző években, de 
telve voltak; az úrvacsorázók száma a járványtól való 
félelem miatt is kisebb volt. Jó alkalom volt a karácsony 
arra is, hogy a hívekhez a szószéken kívül is szóljunk 
felhívásokban és buzdító, kérő intelmekben. Ilyen fel-
hívást adott ki a budapesti egyház Csűrös István vallás-
tanár és az Egyházi Értesítő h. szerkesztője, vala-
mint a sárospataki is, Radácsi György nyug. theol. 
tanár tollából. Bizony szólnunk kell híveinkhez most 
alkalmas és alkalmatlan időben! 

A Skót Ref. Misszió Nőszövetsége a d e c e m b e r 22-én , 
istentisztelet keretében osztotta segélyeit a szegényeknek. 

Új jogi doktor Kacsóh Lajos gyóni ref. lelkészt a 
bölcselet és államtudományok doktorát december hó 
21-én a bpesti tud.-egyetemen a jogtudományok dok-
torává promoveálták. 

ISKOLA. 

A valláserkölcsi oktatás hivei egv bizottságot ala-
kítottak, amely a népnevelés valláserkölcsi és nemzeti 
alapon' való megóvása érdekében agitál. Egyesek és 
testületek jelentsék be csatlakozásukat a mozgalomhoz. 

.(Valláserkölcsi oktatás hivei Budapest, IV., Piarista-u. 
5. sz.) A nyilvános gyűlés f. hó 12-én lesz. 

Az iskolák és a vallástanítás. A küzdelem ebben 
az életbevágó kérdésben már nálunk is indulóban van. 
A szociálista tanítók szakszervezetének alakuló köz-
gyűlésén haladéktalanul megvalósítandóknak jelentették 
ki a következőket: Az iskolák államosítását és az iskolai 
hitoktatás megszüntetését. Követelik, hogy ennek végre-
hajtását be nem várva, a k o r m á n y a mostani állami és 
községi iskolákban rendeleti úton azonnal szüntesse 
meg a hittani oktatásban és vallási gyakorlatokban való 
kötelező részvételt azokra a tanulókra nézve, akiknek 
a szülei ezt kifejezetten kívánják. Rendelje el továbbá 
a kormány, hogy hittanból már*a folyó tanévben sen; 
szabad osztályzatot adni. Azonnal be kell szüntetni a 
tanítóknak a tanulóknak vallási lgyakorIaton való köte-
lező jelenlétét is. Kívánják a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumból a vallási ügyek kikapcsolását, a köz-
oktatásügyi minisztérium élére dilettáns és konzervatív 
férfiak helyett szociáldemokrata szakférfiak állítását. 
Ugyancsak progresszív szellemű embereket akarnak a 
főigazgatói és tanfelügyelői karba. Ehhez a tudósításhoz 
még hozzátesszük, hogy Zoványi Jenő a debreceni 
theol. fakultás tanára az ottani radikális pártgyűlésen a 
tőle megszokott hangon követelte az iskolai vallástanítás 
megszüntetését. — Hisszük, hogy a mostani kormány 
nem követi a német példát és ebben a nagy ügyben 
bevárja a nemzetgyűlés döntését. Bármilyen irányban 
történik ez, az egyháznak fel keil készülnie a lelkeket 
megtartó nagy munkára, a vallásos nevelés új rend-
szerének megalkotására. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 

GYÁSZROVAT. 

Nagysarlói Magyary-Kossa Ferenc, a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesület volt tisztviselője, a bu-
dapesti ref. egyház presbitere, Tolna vármegye törvény-
hatósági bizottságának és a gyön ki ref. gimnázium igaz-
gatóságának tagja, dee. 23-ikán rövid szenvedés után. 
a járvány áldozataként 58 éves korában meghalt. Az 
elhunyt, aki hű és buzgó fia volt egyházának, a háború 
alatt értékes szolgálatot teljesített, mint a Ker. I f júsági 
Egyesületek nemzeti bizottságának tagja a hadifoglyo-
kat gyámolító munkában. Legyen áldott emlékezete! 

Beregszászi Ferenc szendrői ref. lelkész életének 
50-ik évében elhunyt. 

A spanyol betegség áldozatai lettek: Dósa Gyula 
sárospataki I I é. theológus és néh. Szuhay Benedek 
leánya; S/iiíiay Jolánka. 

Biró Endre, az 5/38. honv. tábori ágyús ezred tar-
talékos zászlósa, Biró András marosvásárhelyi ref. lel-
kész fia, 20 éves korában, a harctéren szerzett betegsé-
gében. két heti kínos szenvedés után meghalt. 

Kenessei Kenessey Móric veszprémi állami köz-
jegyző, az ottani ref. egyház főgondnoka, áldásos életé-
nek 82-ik, házasságának 44-ik évében dee. 26-án meg-
halt. Az elhunyt, mint a gyászjelentés is mondja, a puri-
tánságnak. kötelességtudásnak és emberi erényeknek 
mintaképe volt. Özvegye, szül. Pap Emília, 13 élő gyer-
meke, közöttük Kenessey Anna dr. Major Ferenciig, a 
Baár-Madas intézet igazgatója, 12 veje és menye, test-
vérei, unokái, unokavejei, dédunokái és nagy rokonság 
gyászolja a kiváló férfiú elhunytát. 

Br. Kemény Kálmán volt főrendiházi alelnök, az 
erdélyi ref. egyházkerület egyik volt főgondnoka, éle-
ténái 80-ik évében Kolozsváron meghalt. 

Csikszentmihályi Sándor Jánosné borosjenői Tisza 
Anna, a volt belügyminiszter felesége, özv. gróf Tisza 
Istvánné, Tisza vllona testvére, életének 56. évében meg-
halt. Mint az erdélyi Ref. Szemle írja, az elhunyt bő-
kezű patronája volt a 'mezőkapusi kis magyar ref. gyü-
lekezetnek. Rövid időn belül ez a 3-ik gyászeset a Tisza-
e saladban. 

Koróssy Dezső szabadkai ev. lelkész, aki pár hó-
nappal ezelőtt lépett nyugalomba vonult atyja, örökébe, 
életének 27-ik évében hirtelen elhunyt. 

Súlyos veszteség érte Balla Endre csetényi (Vesz-
prém m.) ref. lelkészt. Fia, Balla Gábor hoftvéd főhad-
nagy tragikus körülmények között meghalt. Az Adrián 
jöttek hazafelé hajón, amelyen tűz ütött ki. Egy tiszt-
társával együtt mentés közben lezuhant az égő bajtársak 
közé, akikkel együtt megégtek. 

Kiss Károly runyai ref. lelkész életének 60-ik évé-
ben meghalt. 

SZERKESZTŐI Ü Z E N E T . 
V. L. Nem reflektálhatunk minden megjegyzésre, különösen a 

személyes természetűekre. Mi annak idején szóval is megmondtuk, 
hogy a régi B-al, annak vezetése mellett nem látjuk lehetségesnek 
az együttműködést. O is az újjászületést hangoztatja. — Igen, a 
programmódosítás a lapszerkesztő vezetése mellett tartott összejöve-
telen történt; költségkímélés szempontjáhól nem különlenyomatban, 
hanem az ,Új Reformáció"-ban jelent meg. Az Ú. R. közli majd a 
mozgalomhoz csatlakozottak neveit (ünnepekig mintegy 60), — Iga-
zad van : az „Epekövek" hangja nem méltó ezekhez a komoly idők 
höz. — —y. Köszönet és szives üdvözlet, a másik a jövő számban, 



Pályázat. 
A nagykőrösi ref. Arany János főgimnázium fenn-

tartótestülete egy mennyiségtan-természettani rendes tanári 
állásra pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak mennyiségtan-természettani szakcso-
porttá, református vallású, okleveles középiskolai tanárok. 
A rendes tanár javadalma a fenntartótestülettől évi 2400 
K törzsfizetés, amely ezen intézetnél eltöltött szolgálati 
idő sorrendjében 2800, majd 3200 K-ra emelkedik és 
öt izben 200-200 K ötödéves korpótlék, továbbá az ál-
lamtól a felekezeti tanárok részére biztosított fizetéski-
egészítés és családi p&tlék. A lakáspénz a helybeli állami 
tisztviselőkével egyenlő. 

A fenntartótestület fenntartja magának a jogot, 
hogy meg nem felelő pályázat esetén helyettes tanárt 
alkalmazzon, kinek a maga részéről 2000 K fizetést 
biztosít. 

A kinevezett rendes tanár az 1914. évi XXXVI. 
t.-c. alapján létesített nyugdíjintézetnek kötelezett tagja 
lesz. 

Minthogy e tanszékre a rendes tanár kinevezési 
joga a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat illeti, a 
folyamodványok ő hozzá címzendők, de. 1919 január 
15-ig a nagykőrösi ref. főgimnázium igazgatóságához 
küldendők be. A folyamodványokhoz a születési, orvosi, 
a képesítést, az eddigi szolgálatot és a családi állapotot 
feltüntető bizonyítványokat kell mellékelni. Az állást 
1919 február hó 1-én kell elfoglalni. 

Nagykőrös, 1918 december hó 16. 

Bakó József. 
a főgimn. ig.-tanács elnöke. 

dr. Kovács Lajos, 
főgimn. igazgató. 

Pályázat. 
A budapesti református főgimnázium fenntartótes-

tnlete pályázatot hirdet egy mennyiségtan-fizikai szak-
csoportú, s az állammal fennálló szerződés értelmében 
miniszteri kinevezés alá eső rendes tanári tanszékre, a 
melynek javadalmazása 2400 K törzsfizetés, ötizben 
ismétlődő 200 K ötödéves korpótlék, 1000 K lakáspénz, 
s ehhez járul a megfelelő állami fizetéskiegészítés, há-
borús segély és családi pótlék. — Református vallásúak 
pályázhatnak. A kötelező heti óraszám 18. A megvá-
lasztott tanár az országos nyugdíjintézetnek kötelezett 
tagja. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz inté-
zett folyamodványhoz, amely a ref. főgimnázium igaz-
gatóságához nyújtandó be (IX. Lónyay-utca 4/c) mel-
leklendő anyakönyvi kivonat, tanári okievél hiteles mása, 
működési bizonyítvány, a katonai kötelezettség igazo-
lása. Pályázati határidő 1919 január 15. 

A fenntartó testület elnöksége 

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

CSUHA ANDRÁS m \ m 
BUDAPEST, IX, RÁDAY UTCA 43. SZ. 1, 4. 
Dutányos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat . 

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. Igazga tóság: 

Budapest, IX., Kálvin-tér 10., sa já t székházában 

Biztosításokat elfogad tűz, jég, baleset, szavatosság és betöré-
ses lopás ellen, úgyszintén az ember életét® a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban része-
sülnek. } 1 

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. 3 t - é n : 
Alaptőke 2.551,120-— K 

, Tartalékok 9.349,672' 71 K 
A szövetkezet kötelezettségeinek fedeze-

tére mindenek előtt az évi dijbevétel 
és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 
1917-ben, tehát legalább . . . . . 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 életkárokbatT 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 

„GONDVISELES" t 

O r s z á g o s Kozp . S e g é l y z ö - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt , népbiztositási 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 
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 meghalad ja az évi 

80,000.000 koronát. 



Bélyegzők ís pecsétnyomók! 

fl köztársaság megalaku-
lása folytán szükséges 

bélyegzők és 
pecsétnyomók 

megrendelhetők 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könywkiadóKivatalában. 

D E B R E C Z E N . 

V 

ÚJDONSÁGOK: 
A mi vallásunk* 

A magyar reformáció négyszázados évforduló-
jára írták: dr. Kecskeméthy István, dr. Bartók 
György, dr. Révész Imre, Nagy Károly és dr. 
Ragasz László. A müveit közönség részére. — 
I. kötet ; Az újszövetség vallása. Irta dr. Bartók 
György. Vallásunk a történelemben. A keresz-
tyénség fejlődése egyházzá alakulásától a jelen 
korig. Irta dr. Révész 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 myster íuma. 
Irta dr. Makkai Sándor. Ára 4 korona. 

Magyar Protes táns Unió. * 
Egyháztörténelmi tanulmány. Irta dr. Patay Pál. 

Ara 5 korona. 

H a r a n g s z ó u tán . 
„ A futkározó hamis atyafiak" támadása ellen a 
magyar református egyház tagjainak számára az 
írásból merített beszélgetések alakjában készült 
hitvédelmí munka. Irta Mészáros János loókí 

" református lelkész Ára 4 korona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 %-át kérjük. Kaphatók: 

Scholtz Testvérek 

Újdonságok. 
A keresztyén személyiség 

jelentősege 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.. . Ara K 6.—. 

Prot, Papok és Hitoktatók Zsebnaptára 
Í9J9. évre Ára K 3.30. 

= KAPHATÓK: = 

KŐKAI LAJOSNÁL 
^ B U D A P E S T , IV., Kamermayer Károly-utca 3. sz, 

«>«MI>»I — 
- • W.W.  

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 fül. 
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. 



P R O T E S T Á N S 

Megjelenik minden vasárnap. 

' Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX.. Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előiizetési ós hirdetési dijak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

Felelős szerkesitő 

B1LKEI P A P ISTVÁN. 
Belső munkatársak 

Marjay Károly, Murakőzy Gyula, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő dr. 

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

negyedévre: 6 k o r . 
Kálvin-Szövetségi tagoknak egész évre 

18 korona. 
Egyes szám ára 50 f i l l é r . 

TABTALOM: I. c ikk: Theologiai intézetünk ifjúságának érdekében. Dr. Pruzsinszky Pál. 
Ref. Tanácsra. Marjay Károly. — III. o ikk: A francia szeparació. p. — Egyház. — 

Pályásat. — Hirdetések. 

— II. c ikk: Van-e szükség az Orsz 
Külföldi hirek. p. — Gyászrovat 

/ 

Theologiai intézetünk ifjúságának 
érdekében. 

Theologiánk i f júsága mindig küzdőit és becsülettel 
megküzdött a szegénységgel; azok között, akik ma egy-
házunk érdekeit gondozzák, talán senki sincsen, aki a 
szegénységet tapasztalásból nem ismerné: kezdettől 
fogva, kísérője a magyar református jegy háznak a tisztes 
szegénység, kísérője és tanítómestere. Ámde az utóbbi 
időkben olyan napokra virradtunk, amelyek az élet 
gondjait mód nélkül megnövelték, amelyek, ami az i f jú-
ságot illeti, a szegénység és a nyomor között álló válasz-
fala t könnyem ledönthetik. Nem elszigetelten felmerülő 
gondolatok ezek. Az igazgatósághoz érkezett levelek azt 
mutat ják, hogy a hirtelen megváltozott viszonyok között 
sokan önkénytelenül is foglalkoznak azoknak sorsával, 
akiikre az egyház jövendő gondjai várnak, akik végre is 
az egyház jövőjét képviselik. Az egyik levélből olvassuk 
el az idevonatkozó részt, olvassuk el annyival is inkább, 
mert a teendőkre is reámutatván, megvalóstíható pro-
gramot ad. 

„A mai postával — így szól a levél — küldök cí-
mére 200 koronát. Megközelítőleg ennyit tesz ki az az 
összeg, amit én, ki egy évig voltam a budapesti theolo-
gia hallgatója, az intézettől segélyként nyertem. 

„Mindig úgy tekint/ettem ezt az összeget, mint ka-
matmentes kölcsönt, amit, mihelyt módomban van, visz-
szafizetni erkölcsi kötelességem. Ennek a kötelességnek 
teszek most eleget és csak sajnálni tudom, hogy nem egé-
szíthetem ki akkora összegre, mely megfelelne az én 
általam élvezett segély mai értékének. De egyházaim ad 
annyi munkát, hogy nem foglalkozhatom gazdálkodás-
sal, másrészt pedig elég szűkkeblű ahoz, hogy papját 
ne fizesse túlságosan. E mellett az idei betegeskedésem 
is oly sokba került, hogy egy igen értékes tehenemtől 
kellett megválnom, hogy fizetési kötelezettségemnek meg 
tudjak felelni. De úgy érzem, hogy tovább nem halogat-

hatom tartozásom lerovását, mert mindenkinek meg kell 
tennie a legnagyobb megerőltetés árán is a magáét 
avégre, hogy az anyagiak miatt theologiánk el ne nép-
telenedjék s a szegény theologusok nyomorúsága enyhü-
lést nyerjen. 

„Ezért, bár magam is inkább segélyre lennék utalva, 
nem halasztóm tovább az intézettel szemben való tarto-
zásom visszafizetését. 

„A küldött pénzt fordítsa a nt. tanári kar valame-
lyik — mindenesetre csak egy - szegény theologus 
segítésére. Ha azonban meg lehetne csinálni (meg kel-
lene minél előbb!) a volt theologusok segítő alapját, 
amelynek jövedelmét az ilyen régebben kiosztott segé-
lyek visszafizetése alkotná, —- akkor adományom foly-
jon bele ebbe az alapba. 

„Meg vagyok győződve afelől, hogy papságunknak 
legalább a fele jobb anyagi viszonyok között él, mint én, 
tehát annak a segítő alapnak a megteremtése és pénzzel 
való megduzzasztása igazán nem ütközik lehetetlenségbe. 
A súlyos helyzetben, levő i f júság s a nehéz jövőnek 
szembe néző intézet igazán elvárhatja meleg szeretettel 
gondozott és segélyzett volt növendékeitől azt a minimu-
mát, hogy visszaadják neki azt az összeget, amivel tar-
toznak. " 

„Nevem, adományom, mely nem vár semmi elisme-
rést, csak akkor hozható nyilvánosságra, ha az előbb 
említett segítő alap csakugyan megalakul." 

Az idézett sorok arra a munkás áldozatkészségre 
emlékeztetnek, amelynek példáival a múltban, a jelenben 
gyakran találkozunk, mely valamikor az egyház funda-
mentumának megvetése idejében szerepet játszott épen 
úgy, mint az egyház nagy küzdelmei között. Ma, amikor 
a fájdalom a veszteségek miatt sokkal nagyobb, mint 
bármikor volt, a régi áldozatos léleknek a megnyilatko-
zása mindennél fontosabb: világosságot és reményt hint 
útjainkra, lelket visz a hétköznapokba, hogy ne legyen 
üres az élet. 



A levelet — írójának óhajtását tiszteletben tartva 
— névtelenül egyelőre szűkebb körben megismertettem 
•is a közvetlen szavak nem hangzottak el visszhang nél-
kül. A. levél írójának adományával együtt több mint 

.ezer korona gyűlt az említett célra, a volt theologusok 
segélyalapjára. 

Az eddigi adományokat a legközelebb hozom a nyil-
vánosság elé, a megindult mozgalmat az intézet volt nö-
vendékeinek nagybecsű figyelmébe ajánlom. 

Bp. 1919. januárius 6. 
Dr. Pruzsinszky Pál, 

rek, i t t baj van. Csoda, hogy már eddig is, magától 
a felgyülemlett sok-sok baj miatt robbanás nem történt. . 
Van ott egyházfegyelem, ahol két lelkész egy évtizeden 
át halálos gyűlölettel támadja, marcangolja egymást s 
a nagy ünnepen ez a két lelkész együtt oszt úrvácsorát, 
egymásnak is, bűnbocsánat i hirdet, de egymásnak meg 
nem ,bocsát ós a felsőbbség tehetetlenül, vagy szemet 
hunyva tűri? 

Van-e szükség az Orsz. Ref. Tanácsra? 
Igen sokan vannak, akik rögtön készek a felelet-

tel: nincs. Ez t mondta dr. Makkai Sándor is az „Űt"-
banj. Nem célunk, terünk isem engedi, pontiólj-pontra 
vitába ^szállni vele. Néhány megjegyzést még sem hall-
gathatunk el. Makkai azt móudja, hogy az egyházi fe-
gyelem, belmisszió, missziói , egyház, szociális szellem 
és a többi, nem jelent ú j dolgot, egyike sem olyan, hogy 
radikális egyházalkotmányi reformot igényelne > . . ha 
hiányoztak, annak nem az egyházi törvények . . . vol-
tak az okai. A bélmissziói szeretet, munkát, stb. . . . 
forradalmi programúi pontjául csak azon fikcióval tudja 
elképzelni, hogy ezeket -a hivatalos egyház törvényesen 
tiltotta, vagy akadályozta. A belmisszió intézményes ki-
építését csak a szegénységünk, de nem törvény akadá-
lyozta. Ez ilyen formában igaz is és nem is. Betű szeL 

rint igaz; valóság és lényeg szerint nem így van. Hát 
lehet kom°lyan szó evangéliumi és kálvini értelemben 
egyházfegyelemről olyan egyházban, amelyiknek saját 
törvényei értelmében semmiféle orgánumáriak sem volt 
még csak annyi fegyelmező joga se, hogy a méltatlan-
nak. talált ós az összességre szégyent és gyalázatot hozó 
egyháztagot kilökje kebeléből? Takács József egyház-
ker. főjegyző a tanunk, hogy a háborús p°sztóosalók ki-
rekesztését kérő javaslatát a legelőkelőbb jogászok — 
a kúria volt I I . elnöke, a közig, bíróság I I I . elnöke, 
stb. — törvénykönyvünkre hivatkozva, elutasították, sőt 
kimondták, hogy a m°st érvényben levő törvények alap-
ján senkit, de senkit, légyen a világ legocsmányabb gaz-
embere: az anyaszentegyház a maga kebeléből ki nem 
zárhat. Még a mucsai kaszinó, a bukrosoldali gazdász-
egylet, a legkisebb kupaktanács se mond le ennyire fe-
gyelmező jogáról, a méltat lant kigolyózzák, a halálos el-
lenséget kitessékelik. Innen érthető, hogy ebből kifolyó-
lag még a nyiltari athejstásk°dók, Isten káromlók, cé-
géres paráznák, az egyháznak kimondottan halálos el-
enségei, stb., mind-mind ma is viselhetnek presbyter-

lséget és egyéb egyházi tisztségeket, az egyház nagyobb' 
dicsőségére. És mikor az ilyenek megválasztása ellen 
fellebbezést adnak be jó érzésű keresztyének, panaszukat 

,az egyházmegyei bíróság elnöksége formai hib^t miatt, 
— nem írták alá tizen — visszautasítja, noha ő maga is 
tudja, hogy a panasz szórói-szóra igaz. Bocsánatot ké-

altassuk magunkat és egymást. Nincs nálunk 
egyházfegyelem ós ilyen berendezkedés mellett nem is 
lesz, nem is lehet. A. szekták is tudják, fel is használják 
ellenünk. Hát volt nálunk komolyan szó belmissziórólr 

hiszen elnéztük, hogy, égy lelkészkéPző-intézet theoló-
gus i f jakat biblia-olvasásért, imaórák tartásáért kicsa-
pott a maga kebeléből (consilium abeundi formájában) # 

ugyanakkor, amikor a dorbézoló theológusoknak haja-
szálai sem görbült meg. Számoljuk csak. össze, hogy a ' 
hivatalos egyház mekkora összeggel, hivatalos pénzzel 
támogatja a belmissziói munkákat? A hivatalos egyház 
nem akadályozza a belmissziói munkákat, amikor úgy 
a vallás-, mint a theol. tanári állások betöltése alkalmá-
val is, eleddig jóf°rmán mindig óvakodtak a „pietista 
bemissrziós" • jelöltektől. Törődik az az egyház & bei-
misszióval, amelyiknek fejei, vezérei eltűrik, sőt. meg-
engedik, hogy a lelkészképzői főiskolájuk egyetlen „bel-
missziói tanszték"-ón ülő professzor egész féléven ke-
resztül egyetlen egy előadást nem tart, sőt, amint tud-
juk, nem is hirdet? Theológus nemzedékek nőnek fel, 
akik eleven vasárnapi iskolát, bibliaolvasó kört, i f júsági 
egyletet, stb. .stb. nem is látnak, nem is láthattak és ez 
az egyház missziói? V 

Miért folytassuk? Hosszabbakat is felsorolhatnánk. 
És mégis a Ref. Tanács pr°grammja felesleges? 

A ,,hitkényszer" eltörlése is kifogásoltatott. Tehát 
ezt kérdezhetjük, ti még. mindig a keresztlevélnél tarto-
tok, ez dönti el az egyliáztagságot? Van ennek, ma több 
értelme, mint a római katholikusok azon szokásának, 
hogy stat isztikát készítenek az alkaholikusokról, heri-
tikusokrpl ? Csak azt kérdezzük, mit csináltok azzal az 
egyháztaggal, aki megtagadja az egyházhoz való tarto-
zását és ennek kifejezést ad,.abban is, hogy az egyházi 
adófizetést megtagadja? Mert most az államhatalom nem 
fogja végrehajtani /az adókövetelésünket. 

A Ref. Tanács ném f°gja az egyház és állam szét-
választását kimondani sem a maga, sem az egyház ne-
vében. A Ref. Tanács azt mondja, hogy résen legyünk, 
készülődjünk, sült galamb várás, sóhajtozás és szemre-
hányás helyett. Ha munkához látunk a szeparáció „fo-
kozatos és méltányos" lehet. Nálunk nélkül, ellenünkre 
feltétlenül igazi forradalmi lendülettel nagyon nagy ug-
rás lesz, s akk°r esünk csak hanyatt. Készülés! Lát juk 
a földreformról, hogy a'szociáldemokraták kemény legé-
nyek és öntudatos politikusok. Szedjük számba és ok-
mány °kkal előre készüljünk el a bizonyításra, hogy 
egyházi vagyonunk honnan, kitől eredt? Mikor és miért 
s milyen célra kaptuk? Nem végzünk haszontalan mun-
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kát, ha mindez a bizonyíték kéznél lesz. Kényszerhely-
zetben vagyunk. A forradalmat senki sem tudja vissza- v 
osinálni, sőt meg szemünk láttára folyik tovább. 

öngyilkossági kísérletről píncs $zó sem! Okos, kö-
rültekintő készülődésről, mert a szeparáció talán hama-
rább' jön, mint szükséges és kívánatos, Önerőnket már 
m%t — minél előbb, 'annál jobb! — vegyük számba és 
szervezzük. Ha tőlünk telhetőleg a. legjobban előkészü-
lünk is rá, bizony sok helyütt, sokakra nézve katasztro-
fális lesz ez! De ez bennünket talán csak nem az elő-
zetes jajgatásra, nem a kézösszetevő várakozásra indít? 
A Ref. Tanács is, amikor a szeparációt, programmjába 
vette: ily értelemmel cselekedett, s a kimondását mások-
nak hagyja. Álmodók azért ébredjetek, mert rátok dől 
a ház, ha bent vagyt°k is és készülődés nélkül maga alá 
is -temethet benneteket. 

A - hitkényszer, a szeparáció kimondására szerin- . 
tünk is dehogy ért meg az idő, dehogy is alkalmasak a 
híveink!! Kellően elő-nem készítettnek, egyházi öntu-
datában elsorvadtnak tar t juk mi is híveink többségét. 
De érmen ez késztet minket munkára, felvilágosításra, 
készülődésre. Talán, lia mi magunk magv árazzuk meg 
nékik az elkövetkezendő roppant változásit, ennek igazi 
értelmét qs_ jelentőségét: talán más lesz az eredménye, 
mintha akaratunk ellenére, a papokat, egyházat gyű-
lölő agitátorok, akiket elhallgattatni, de még megcáfolni 
is nem áll módunkban?? Pedig, ha a sz°ciáldemőkrata 

'pár t a szeparációt napirendre tűzi: rettenetes munkát 
fognak végezni ellenünkre az agitátorok. Nem lenne 
jobb. ha mi már előzőleg, mint népegyház készülnénk 
rá előre? Készülne a hivatalos' egyház összes szerveze-
tével? ' \ 

Makkili „naiv dolognak" tar t ja a hitkényszer el-
törlése után még ..taPintatos és bölcs" egyházfegyelem-
ről beszélni. Csodálkozunk raj ta. A hitkényszer magá-
tól megszűnik, amikor a sz°cíálísta állam a szeparációt 
kimondja. Szerintünk éppen ekkor lehet majd komolyan, 
evangéliumi értelemben egyházfegy elemről beszélni. Az 
ős keresztyén gyülekezetekben volt hitkényszer? A nyu-
gati evangéliumi nagy egyházakban meg van a hit-
kényszer ilyen magyar értelemben? Mi is tudjuk, "hogy 
a fegyelmezetlen, a kényszer által itt tar tot t ,.hívek" 
közül igen sokan nem kívánkoznak semmiféle ak°l után. 
Ezzel le kell számolni. Lelkipásztorok és családjaik 
exiszteneiájárói lesz szó sok helyütt. Bölcsebb dolog, 
jobb politika lesz a várakozás? \ 

A m°stan érvényes törvények ós szabályrendeletek 
annyi ós olyan adminisztratív teendővel terhelik meg 
egyházi gyűléseinket alant és fent, hogy bizony csak 
..törekedni", de megvalósítani nem lehet .azt a helyes 
kívánalmat, hogy a gyűlések főtárgya a gyülekezetek 
bblső élete legyen, s ne az adminisztráció. Ennek okai 
a mi hivatalosaink is, meg a törvénykönyvünk is. Aki 
egyházi bíráskodásunk rendszerét ismeri, csak örülni tud 
a kormányzás és bíráskodás elválasztásának is. 

,,Mi is kívánjuk az egyház aovábbi demokratizálá-

sát, hitéletének mélyítését, sz°ciális erőinek felébreszté-
sét és munkába állítását', legfőképpen pedig az életerős 
gyülekezeti szellemek felébresztését arra a célra, hogy 
a jövőben bekövetkező magárautaltságban saját erejéből 
meg tudjon élpi." Okos..beszéd! Mi is ezt mondjuk. Ez t 
a munkát nem forradalmi tanácsok, hanem maga az 
egyház által kívánjuk elvégeztetni. Az Országos Ref. 
Tanács, mint szabadszervezet csak 'sürget, javasol, éb-
reszt, agitál, toboroz, felvilágosít-. A nagy, ú j reformá-
ciót magának az egyháznak kell elvégeznie magán és 
tagjaiban. Köszönje meg az egyház hű fiai és-leányai 
segítő munkáját. Lásson hát munkához. Nem mi, az 
idő sürget. Meglevő szerveit végig az egész vonalon fej-
lessze át normális úton, rendezkedjék be anyagi és szel-
lemi erőinek összeszedésére, megfelelő munkába állítá-. 
sára alakítsa át alkotmányát korszerűen, belső életéből, 
legspeciálisabb hivatásából eredő szükségleteinek kielé-
gítésére. Ne: csak a lelkipászt°rok, hanem minden rendű 
és rangű hivatalosok ós választattak menjenek szót „a 
nép közé és a saját gyülekezeteikben személyes bizony-
ságtételükkel, az evangélium nélkülözhetetlenségének 
még-bizonyításával, életük Példájával igazolják be a ref. 
egyh/iz komoly szükségességét és mással nem pótolható 
voltát." ÍJzt hirdeti a Ref. Tanács is, ebben nyú j t se-
gítő, munkás kezet az egyháznak, ezért „erőt gyűjt , lel-
ket tart, résen van, ügyel a hasznavehető bástyákra" és 
nem romb°lja a bástyákat, sőt az idők jeleit megértve. 
új hástyúkqb kezd építeni. Ez t kiál t ja: ébredjetek, vir-
rasszatok, minden ember ki. a bástyákra, a gátra., vihar 
jön, talán árvíz, talán tűz, bennünket készen találjon! 
A vészharang kongatása, helyett dolgozzunk, előre és 
felfelé nézzünk! Marjay Károly. 

A francia szeparáció. 
Hadom, a berni egyetem theol. fakultásának tanára, 

érdekes cikket közöl a Reformirte Kirchenzeitungban 
a francia szeparációról és ennek következményeiről, ame-
lyet rövid kivonatban ismertetünk. 

Franciaország volt az első európai állam, amely a 
szeparációt, az állam és egyház különválasztását meg-
valósította, még pedig határozott ellenséges érzülettel, 
amely természetesen első sorban a kath. egyház ellen 
irányult. Ezzel akart az a francia, köztársaság megsem-
misítő hatást gyakorolni a kath. egyházra. Az 1905. 
dee. 9-én hozott törvény nemcsak hogy egy tollvonással 
megszüntetett minden addigi államsegélyt, hanem még 
az „egyház" szót is törölte, amennyiben csak „kultusz-
egyesületek" alakítását engedélyezte és ezeknek az egye-
sületeknek lehetett átadni használatra az állaimi tulaj-
dont képező egyházi épületekét. Ha ilyen kultuszegye-
sületek nem alakulnak, az épületeket más jótékony célok 
szolgálatára kell bocsátani. 

A pápa a „Vehementer nos" c. encyklikájában átok 
alá vetette a törvényt és megtiltotta, a kultuszegyesüle-



tek alakítását. Ennek következménye teljes egyházi anar-
chia volt; -sok egyházi épületet elkótyavetyéltek, sok, 
amit (másra nem használhattak, el is pusztult . Később 
egy kölcsönös elnézésen alapuló modus vivendi jött létre 
úgy, hogy az állam nem erőltet te a kultuszegyesületek 
alakításának kényszerét és elnézte az egyházi épületek 
felhasználását. 

A protestánsok alkalmazkodtak a törvényhez, amely 
kezdetben különösen nagyon válságos helyzetbe sodorta 
őket. Képzeljük csak el a dolgot. E g y szeri'e megszűnt 
minden állami segítség, holott a lelkészeket, theol. fakul-
tásokat is az állam fizette. A francia szeparáció-törvény 
ellenséges tendenciáját még az is mutat ja , hogy eltil-
totta a nagyobb hagyományok és adománypk elfogadá-
sát és azt csak abban az esetiben engedélyezte.^ ha a költ-
ségvetésben deficit mutatkozik. 

Sokan vár ták az egyház kimúlását és pedig nem-
csak az ellenséges táborban, hanem magában a- prot. egy-
ház körében is. De az egyház nem hal t meg. Győzelme-
sen kiál l ta a nagy krízist . Igaz, hogy mindjár t kezdet-
ben szakadások álltak be. Szétváltak, külön-külön tömö-
rültek azok, akiket eddig a mély elvi ellentétek mellett; 
az ál lamiság jellegéből eredő anyagi javak kapcsoltak 
össze. Tgy jött létre a f rancia reformátusok 3 csoportja. 
A legerősebb ezek között az ,,Eglises reformées evange-
liques", ezek az orthodoxok. ide tartozik Doumerque 
E m i l ; ennek Moutaubenban van a theol. f aku l t á sa ; a 
balszárnyon vannak az ,,Eglises reformées liberales*'; a 
középen : az , ,Eglises reformées de J a rnac 4 ' ; ezeken kívül 
vannak a lutheránusok és még 25 ú. n. független egyház. 

Az összes protestánsok 1911. évi budget je 3,130.000 
f rank . Az előbbi összes államsegély 1,700.000 f rank volt 
és így a protestáns egyházak a krízist szerencsésen ki-
állották. A szeparáció után kezdetben kevesebben men-
tek. a ..papi pályára, de ez a válság is szerencsésen elmúlt; 
a lelkészjelöltek száma a háború előtt emelkedőben volt 
és pedig, mint Hadorn megjegyzi, nemcsak a számot, 
hanem a minőséget illetőleg is. 

A háború előtt és a la t t is több kísérlet történt a 
mintegy (500 ezer lelket számláló reformátusok egyesí-
tésére. í g y alakult Wi l f red Monod kezdeményezésére az 
,JTnion Nationaíe des eglises reformées de Francé", de 
a szélső jobb (vezére Doumerque) és a szélső bal {vezére 
Charles Wagner ) nem ment bele az unióba. A háború 
a la t t a reformátusoknak, «akik a francia nemzetnek iga-
zán az elitjét képezik, nagy veszteségeik voltak. Pap ja i 
közül is sokan bevonultak és elestek. A genfi „Semain 
Religiense" annak idején egész hasábokat adott a f rancia 
reformátusokat ér t nagy veszteségekről. Ezek is köze-
lebb hozták egymáshoz a különböző frakciókat. Súlyos 
szenvedéseken mentek á t az északkeleti Franciaország 
reformátusai az irtózatos mérkőzések idején. De a hatal-
mas, anyagi javakban is meggyarapodott Amerika majd 
bizonyára i t t sem késik megsegítésével, 

EGYHÁZ. 

Lapunk az egyre fokozódó akadályok (gáz- és 
villanyhiány) és emelkedő árak miatt minid nagyobb ne-
hézségekkel küzd. E mostani számunk, amely a múlt 
évi tartalomjegyzékkel, másfél ívnyi, kettős; a tegköIf 
zélebbi esetleg csak folyó hó 24-én jelenhet meg. 

A lelkészi kongrua 1919. I . félévi részletét ós a 
G00 koronás rendkívüli segélyeket a Dunamellóki ref. 
püspöki hivatal a pénzösszegek megérkezésének napján, 
január hó 7-én az Esperesi Hivatalhoz utalványozta. 
Csupán az alsóbaranyia—bács—szlavóniai esPeresi hiva-
talhoz szóló illetményeket tar tot ta vissza, ahova jelen-
leg pénzt ua.lványozni nem lehet. A magasabb jövedelmű 
lelkészek, thol. akadémiai tanárok és hitoktató lelkészek 
ruházatbeszerzési segélyeiről és egyszeri, rendkívüli se-
gélyeiről; — egyszersmind a lelkészek továbbmenő se-
gélyeiről (korpótlék) ez ideig a püspöki hivatal semmi 
hivatalos értesítést nem nyert . 

Külföldi propaganda ú t ra indult barátainktól már 1 

több értesítés érkezett. Egy részük Bernben, Genfben, a ' 
másik Hágában tartózkodik. A hágaiaktól együttes új-
évi üdvözlet érkezett. Mint lapjainkban is látható, Hol-
landiában sincs valami rózsás helyzet az élelmiszerek 
dolgában. Küldötteink is eléggé nélkülöznek, különösen 
a kenyérhiány nagy. Ki lá tás van arra, hogy többen 
mégis majd ki tudnak menni Angliába és Amerikába a 
velünk szemben sajnosan tapasztal t elfogult ellenséges 

'„ hangulat dacára is, amelynek enyhítésére küldötteink 
minden lehetőt elkövetnek. Svájcban levő küldötteink 
munkájának: eredménye az, hogy Német-Svájc egyházi 
tanácsa delegátusokat küld hozzánk az itteni helyzet ta-
nulmányozására . A tanács felkérte Wilson elnököt, hogy 
nemzetközi bizottságot, küldjön hozzánk. 

Kiutalás. Lapzártakor vettük a következő értesítést! 
A december 21-iki minisztertanácson lelkészeink, vallás-
tanitó lelkészeink, és theologiai tanáraink számára 1918 
(nyolc) január egytől megszavazott családi pótlékok, 
ruhasegélyek, és rendkívüli segélyek kiutaltattak a püs-
pöki hivatalokhoz. Kováts, kormánybiztos. 

A debreceni ref. presbitérium újból Juhász Nagv 
Sándor államtitkárt választotta főjegyzőjévé. Dicsőfi 
József lelkészelnök üdvözlő szavaira az államtitkár ki-
jelentette, hogy mint egyházának hű fia vállalja a tiszt-
séget ; kijelentette, hogy valláserkölcsi alapon áll, és 
ennek alapján óhaj t ja a demokrácia céljait elérni. Jel-
lemző, hogy a progresszív lapoknak nem tetszett ez a 
nyilatkozat, mert hát minálunk némely körök mindjárt 
rossz néven veszik, ha valaki „vallás-erkölcsi" alapot 

a merészel emlegetni. 
A dunamelléki ref. egyházkerület e lnöksége az es-

pereseket, gondnokokat, a joggazdasági és pénzügyi 
bizottságot az immár halasztást nem ttirő kerületi ügyek 
intézése céljából f. hó 16-án d. e. 10 órára ülésre 
hívta össze. 

Egyházmegyei értekezlet. Lapunk zártakor vettük 
a tudósítást, hogy a kecskeméti ref. egyházmegye Ceg-
léden Kiss Zsigmond esperes és Jalsoviczky Sándor ta-
nácsbiró elnöklésévcl értekezletet t a r to t t az Orsz. R e f o r 
mátus Egyháztan ács és ezzel kapcsolatos kérdések tár-
gyában. Az elnöklő esperes szép megnyitó beszédében 

kesen szólóan argumentált . a mellett, hogy az egyház 
reformálása érdekében nincs szükség semmiféle forra-
dalmi mozgalomra és az egyházon kívül álló (?) semmi-
féle tanácsra. NéPegyház vagyunk, úgymond ma is, a 
jog forrása a nép, a cél is a nép "boldogítása. Minden re-



farmot fokozatosan és nem forradalmi ,,lázzal" kell vég-
rehajtani. Az értekezlet az esperes megnyitója után ki-
mondta, hogy helyteleníti a helyi tanácsok megalkotá-
sát, az egyház-alkotmány /mindenféle megbolygatását és 
kijelentette, hogy mint a múltban, úgy ezentúl is meg-
cselekszi mindazt, ami az anyaszentegyház üdvét és ja-
vát szolgálja, akár bennfogl altatik az egyháztanács ál-
tal kiadott programmban, akár nem. Ez utóbbi kijelen-
tésre i t t a rövidre fogott tudósítás után reá mondjuk az 
úgy legyon-t, Mert bizony a kecskeméti egyházmegyé-
ben is sok lesz a reformálni való. Ott vannak p. o. a. mi 
kerületünk nagy tömeg-gyülekezetei.* a mostani beren-
dezkedés és munkások hiánya miatt gondozatlanul ma-
radnak tízezreivel. Az egy kissé gyorsabb tempójú r f ó r -
ra diai mi" lendületű haladás és előkészület a jövőre ott 
sem lesz ártalmára az egyháznak. 

A Katholikus Tanács gróf Apponyi Albert elnök-
lete mellett tar tot t ülésén elkészítette az országos auto-
nómiai szervezetet és ennek sürgős megalkotását mondta 
ki. Ezután több ú j taggal (nőkkel is) egészítette ki ma-
gát. — Budapesten is megalkották a parochilis tanácso-
kat, ebbe is választottak nőket. 

Felekezetközi szervezkedés. A bevttt vallásfeleke-
zetek lelkészei dr. Raffay Sándor püspöknél megbeszé-
lést tartottak egy az összes bevett felekezetekhez tar-
tozó lelkészeket magába foglaló egyesülés érdekében. 
Osernoch Prímást is meghívták, aki megígérte támogatá-
sát. A fontos ügyre még visszatérünk. 

Ellentétek. Wilson, Lloyd George, Ador a svájci 
szövetség tanács ú j elnöke buzgó prot. keresztyének. — 
Ezzel szemben, igy olvassuk sok helyen, hogy nálunk 
mindegyre hangosabbak lesznek azok, akik szinte tün-
tetnek a valláselleni kifakadásaikkal. Hit, remény, sze-
retet, olvastuk egyik lapban, csak bakfisoknak való ide-
ológiák. 

A göniöri ev. egyházmegye Tornaiján tartot t gyű-
lésén a demokratikus haladás érdekében kimondta, hogy 
kívánja a nők szavazati jogát és az összes egyházi tiszt-
viselőknek ciklusos, nem életfogytiglan tartó választását. 

Emlékistentiszteletek. 'Még a háború lidején szó 
volt arról, hogy énnek befejezte után külön istentiszte-, 
let keretében emlékezünk meg a háborúban elesett vé-
reinkről. A mostani izgalmas időkben sem szabad erről 
az ígéretünkről megfeledkeznünk! 

A dunántúli Protestáns Lap-ot újévtől kezdve 
Czeglédy Sándor pápai theol. tanár, a,ki eddig- Kiss Jó-
zsef melleit a lap belső .munkatársa volt, sztrkeszti. — 
Munkatársai: Faragó János főgimn., Pongrácz József, 
dr. Vass Vince theol. tanárok. 

Lévay József, az elhunyt költő, a miskolci ref. fő-
gimnáziumnak 1000, a sajószentpéteri egyháznak 2000 
koronát hagyott végrendeletileg. Könyvtárának örököse 
a miskolci főgimnázium, emléktárgyait a borsod—mis-
kolci múzeumra hagyta, 

A katholikus papi fizetések javítására a püspökök 
50 milliót ajánlottak föl háborús segély fejében. Ez t az 
összeget a nagyjavadalmasok törzstőkéjéből akarják ..ki-
kerekíteni". Jól jegyzi meg a kath. papok lapja, az Egy-
házi Közlöny, hogy ez a segítség „nagy tsemény" lett 
volna 10 évvel ezelőtt, ma azonban csak injekció. Ezen-
túl minden Papnak létminimuma 4000, a hitoktatóé 
5000, a kplánoké 1500, a theol. tanároké ellátáson kívül 
3600 korona. 

Lepjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
A német protestáns egyházak körében a nagy fel-

borulás gyökeres válozásokat hozott már eddig is. Hogy 
milyen változások estek az onnan is megítélhető, hogy 
Braunschweigban, amelynek hercegé az ex-császár veje 
volt, most egy szabómester a köztársaság elnöke, aki egy 
Eausshauer nevű gyári munkás feleségét nevezte k i a 
közoktatásügyek népbiztosává. Ez a csak elemi iskolá-
kat végzett asszony, aki mosogató és újságárus leány 
volt, fogadja mos t f a kultuszminisztériumban a braun-
schweigi kulturintézetek vezetőit kihallgatáson. A „re-
form-munka" már megkezdődött. Már jan. 1-én felosz-
lanak a régi iskolaszékek, amelyeknek falun a lelkészek 
voltak elnökei és tagjait a politikai és egyházközség vá-
lasztotta, Az iskolák igazgatását egy ad hoc bizottság 
intézi. A tanítók legnagyobb része nagy örömmel kö-
szönti a4 „felszabadulást". 

A porosz kultuszminiszter, Hoffmann, aki a „los 
von der Kirehe" mozgalomnak egyik leghangosabb ve-
zetője volt; „Zehn Gebote Hoffmaun"-na,k nevezik, mert 
a „Tízparancsolat ós a vagyonos osztály" címen jelent 
meg nyomtatásban is több mint 500-szor elmondott lá-
zító beszéde. A forradalom kitörésének napján nem mu-
lasztotta. el káromlásban is kifejezni vallásellenes érzel-
meit: Most mi vagyunk az urak, nincs szükségünk 
atyára, fiúra, szentlélékre. Az iskolákra vonatkozó ren-
deletei megfelelnek egyéniségének: eltiltotta az iskolák-
ban a tanóráknak imával való kezdését; az istentiszte-
leteken való kötelező megjelenést; az iskolai ünnepélyek-
nek nem szabad vallásos jellegűeknek lenni: a tanítók 
nem kötelesek vallást tanítani; a vallástan nem vizsga 
tárgy, a kötelező vallástanítás megszűnik: 11 éves ko-
ráig a szülők, azontúl maga a gyermek határoz a felett. 

Más államokban is vannak már hasonló rendeletek. i 
A szász kultuszminiszter rendelete szerint április 1-én 
megszűnik az- iskolai vallástanítás. Hasonló határozatot, 
hoztak Hamburgban is. Ezek a rendeletek természetesen1 

nagy ellenhatásokat is szültek. Az egyházak kebelében 
is mindenütt nagy mozgolódás s készülődés van a véde-
kezésre. Számtalan felvilágosító, hiterősítő és az ú j rend-
szerre előkészítő felhívást és röpiratot bocsátanak ki a 
hívekhez. Az evangélikus iskolaegyesület (Ev. Lutheri-
scher Schulverein) külön néplapot indított a mult hó 
folyamán, amelynek élén 8 .pontban sorolja fel a jövőre 
vonatkozó követelmény eket. Ezeknek főbbjei: az egy-
házaknak megadassék a jog, hogy az állami iskolákban 
a hit tant az iskolai épületekben taníttathassák; az egy-
házak állíthassanak és tarthassanak fenn iskolákat; az 
egyházaknak javai, alapítványai érintetlenül meghagyas-
sanak; nyújtson az állam anyagi támogatást az egyhá-
zaknak mindaddig, imíg az a terheket át nem vállalhatja.; 
az egyháznak ingatlanai csak megfelelő kárpótlás mel-
lett legyenek kisajátíthatok. Hasonló tartalmú felhívást 
bocsátott ki I). Müller Károly erlangeni ref. theol. tanár 
is. Szóval ú j kultúrharcokra van kilátás. 



Vigasztaló, .jelenségek is vannak. A hithű állami 
tanítók közül számosan ajánlták fel önkéntes szolgála-
taikat a gyermekek vallásos nevelésére és magában a 
szociáldemokrata párt körében is megalakult ,,az egyház-
hoz hű evangélikusok párt ja": A csatlakozásra való fel-
hívás jelmondata: „Egyházunkat és hitünket, nem en-
gedjük elvenni!" 

Wilson Parisban és Rómában. Az amerikai elnök 
Parisban is szigorúan megtartotta a vasárnapi munka-
szünetet. Délelőtt és délután is résztvett nejével és leá-
nyával az ottani angol nyelvű istentiszteleten. Délelőtt 
a presbiteriunások ós délután az amerikai püspöki egy-
ház templomába mentek. Mint a Semain Religieuse írja, 
az elnök élénk részt vett az istentiszteleten: bibliájából 
olvasta a lelkész által felvett részeket, emelt hangon éne-
kelt és hangosan mondta az Úri imát és a Credót. — 
Rómában meglátogatta a pápát, akinél a könyvtárterem-
ben negyedóráig időzött. Azután (xasparri bibornok-
államtitkárnál tett rövid látogatást, aki az ú j Codexet 
nyújtotta át neki. Ugyanaznap délután elment a Szent 
-Pál prot. templomba, ahol az üdvözlő beszédre adott vá-
laszában kijelentette, hogy azt az erőt, amelyre súlyos 
kötelességeinek teljesítésében oly nagy szüksége volt, 
egyedül hitéből merítette. 

A svájci köztársaság szövetségtanáesának ú j elnöke, 
Ador Gusztáv, a gejnfi -Szent Péter parochiának — amely-
nek temploma az ősi Kálvin-templom — buzgó és áldo-
zatkész tagja. Az ú j elnök élénk részt vett a genfi bel-
missz'iói munkákban. 

A hét semleges állam, Svájc és Hollandia is nehéz 
napokat élt át. Mindkét helyen felütötte fejét a minden 
eddigi rencjet gyökeres fel forgatással fenyegető bolseviz-
mus. Különösen Svájcban volt válságos a helyzet. I t t a 
vidéki szervezett parasztság és ennek, kebeléből alakuH 
karhatalom állította helyre a rendet. Hollandiában is a 
'polgári és munkáselemeknek a keresztyénség eszméihez 
hű része hiúsította meg Troestra felforgató kommunista 
terveit. A mozgalom után it t is gyökeres alkotmány-
reformok lesznek az államban és egyházban. Az egyház-
ban is szavazati joguk lesz a nőknek és nagyobb gondot 
fordítanak a- bélmissziói munkára. Az amsterdami sza-
bad egyház (a Knyper egyháza) meghonosította az utcai 
prédikálás!, amely munkát a legjelesebb prédikátorok 
végzik. 

A genfi nemzeti prot. egyház, amely az 1011. évi 
szeparáció után alakult, űem szedhet egyházi adót, mint 
a baseli szeparált egyház és a teljes voluntarizmus ál 
láspontján van. Alapítványaiból évi 58.000 frank jöve-
delme van, a közel 300 ezer f ranknyi évi szükséglet 
hiányzó részét önkéntes adoimánvokból kell összehoznia, 
A háborús évek alatt a genfi társadalom is sok oldalról 
volt igénybe véve és ez okozta, hogy az egyháznak most 
nagy deficitje (mintegy 250 ezer frank) van. Most a 
presbiterek gyűjtenek majd házról-házra. — A spanyol 
nátha miatt Svájc összes templomaiban egy ideig be-
szüntették a nyilvános istentiszteleteket. Sok lelkész ki-

nyomatta prédikációit és ezeket bocsátotta a házi áhíta-
tot tartók rendelkezésére. 

Az Evangelischer Wochmbrief legutóbbi számá-
ban, .amelyet Deissmann Adolf berlini egyetemi tanár 
szerkeszt, érdekes betekintést ad a forradalom utáni egy-

Jiázi viszonyokról és a jövő feladatairól. Ott ia forrada-
lom, mint a fentebbiekből is látható, mindjár t bontogatni 
kezdte az egyház falait. „Revolution und Kirche" című 
plakátokon izgattak az egyházból való kilépésre. Azt 
mondja Deissmann, hogy most fogják benyújtani az 
egyháznak a számlát az elmulasztottakért, különösen 
azért, hogy szekerét teljesen odakötözte az uralkodó osz-
tályéhoz és hiányzott belőle az igazi jézusi szociális 
szellem. Nem volt az egyháziban kezdeményező erő, 
együttérzés a néppel, nem volt érzéke az elkövetkező 
idők nagy Problémái iránt. Nem lehet kétségbe vonni, 
mondja D., hogy a német protestántizmus erőit nem hi-
vatalos egyházi munkában, hanem a belmissziói egye-
sületek körében fejtette ki. A jövő feladatai szerinte : 
a zsinatpresbiteri elv megvalósítása, széleskörű, a nőkre 
is kiterjedő választói ' jog megadása ú t j á n ; a világi ele-
inek bevonása az istentiszteleti élet és a vallásnevelés 
munkájának körébe, a lelkészi kar szellemesítése (Ver-
geistlichung der Greistlichkeit) vallásos és kulturális 
feladatainak növelés út ján. Az egyháznak demokratikus 
olajjal kell megkennie magát. Más országokban a ke-
resztyénség vezető emberei ott ülnek a demokrácia tá-
boraiban, így kell, mondja, nálunk is a megújítandó 
egyházban helyet adni a demokrácia, vezér embereinek. 
Valóban nagyon nagy ba j lenne, úgy az egyházra, mint 
a politikára nézve, lfa az egy házias és keresztyén embe-
rek csak a régiekhez ragaszkodó , konzervatív pártokból 
alakuló ú j csoportosulásokban találhatnának otthonukra. 
Megemlékezik a Wochenbrief az erdélyi szászokról és 
kijelenti, hogy ez a protestantizmusra, oly nagy jelen-
tőségű egyház csak úgy fejlődhetik zavartalanul, ha 
kapcsolatban marad Magyarországgal. 

Zsidó egyetem lesz Jeruzsálemben. Alapkövét. (12 
követ) már letették a Jeruzsálemhez közel fekvő Scopus 
hegyen, ahol már a háború előtt szereztek e célra meg-
felelő helyet. Az ialapkőletételnél jelen vo!1 az angol 
fővezér, Allenby tábornok is. 

Schleiermacher születésének 150 éves évfordulója 
volt november 29-én. A protestáns keresztyénség ezen 
egyik legnagyobb alakja, Boroszlóban született, ahol 
atyja, Adolf, a református tábori lelkész volt. Niagy-
atyja is református lelkész volt Elberfeldben. 

Kawerau, a berlini egyetem hírneves theol. tanára 
meghalt. , P• 

GYÁSZROVAT. 

( Néhai Sebestyén Pál, kórógyi ref. lelkész leánya, 
Nagyvázsonyi Sebestyén Etelka életének 43-ik évében 
a, csarnotai paplakon meghalt. Testvérei és széleskörű 
rokonság gyászolják elhunytát, 



Kónya Gábor, a mezőtúri (újvárosi) ref. lelkész 
hosszas szenvedés utá'fi életének 39-ik, hűséges lelkipász-
torkodásának 10-ik évében meghalt. Az elhunyt a tlieo-
lógiát Debrecenben végezte, azután mint a genfi egye-
tem hallgatója élénk részt vett az ottani belmissziói és 
különösen . i f júsági egyesületi munkákban. Hazatérte 
után mint á Keresztyén I f júsági Egyesület Nemzeti Bi-
zottságának t i tkára fejtett ki áldásos úttörő műkö-
dést. A háború elején tábori szolgálatra hívták be; ott 
volt hős honvédeinkkel Szerbiában és a Doberdón, mint 
a katoiíák igazi hű lelkivezére és atyja. Elhunyta nagy 
veszteség gyülekezetére és egyházunkra. Özvegye és 
árvái siratják kora halálát, amelyről a gyászoló csalá-
don kívül a mezőtúri presbitérium is adott ki gyász-
jelentést. 

Pályázat. 
A nagykőrösi ref. Arany János főgimnázium fenn-

tartótestülete egy mennyiségtan-természettani rendes tanári 
állásra pályázatot hirdet. 

Pályázhatnak mennyiségtan-természettani szakcso-
portu, református vallásu, okleveles középiskolai tanárok. 
A rendes tanár javadalma a fenntartótestülettől évi 2400 
K törzsfizetés, amely ezen intézetnél eltöltött szolgálati 
idő sorrendjében 2800, majd 3200 K-ra emelkedik és 
öt ízben 200-200 K ötödéves korpótlék, továbbá az ál-
lamtól a felekezeti tanárok részére biztosított fizetéski-
egészítés és családi pótlék. A lakáspénz a helybeli állami 
tisztviselőkével egyenlő.4 

A fenntartótestület fenntartja magának a jogot, 
hogy meg nem felelő pályázat esetén helyettes tanárt 
Alkalmazzon, kinek a maga részéről 2000 K fizetést 
biztosít. 

A kinevezett rendes tanár az 1914. évi XXXVI. 
t.-c. alapján létesített nyugdíjintézetnek kötelezett tagja 
lesz. 

Minthogy e tanszékre a rendes tanár kinevezési 
joga a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat illeti, a 
folyamodványok ő hozzá címzendők, de 1919 január 
15-ig a nagykőrösi ref. főgimnázium igazgatóságához 
küldendők be. A folyamodványokhoz a születési, orvosi, 
a képesítést, az eddigi szolgálatot és a családi állapotot 
feltüntető bizonyítványokat kell mellékelni. Az állást 
1919 február hó 1-én kell elfoglalni. 

Nagykőrös, 1918 december hó 16. 

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. Igazga tóság: 

Budapest, IX., Kálvin-tér 10., sa já t székházában 

Bakó József. 
a főgimn. ig.-tanács elnöke. 

dr. Kovács Lajos, 
főgimn. igazgató. 

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

Ellenség a front mögött. 
Építő erejű erkölcsi olvasmány ifjúság számára. A Kálvin-
Szövetség kiadványa. Ára 30 fül. Megrendelhető a Kálvin-

Szövetség titkárságánál (IX., Ráday-u. 28.) 

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 ielvilágosítással 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 

11.826,880-92 K 

23.727,673-63 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett tűzkárokban több mint . . . . 22,800,000'— K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifizfi-

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 K ö z p . S e g é l y Z Ö - T á r s u l a t Budapest, IX., Kálvin-tér 10., 
mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 kor.-ig ter jedő temetési 
segélybiztosítást nyúj t , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 
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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 



Bélyegzők és pecsétnyomók! 

fl köztársaság 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 Károly és dr. 
Ravasz László. A müveit 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 15 korona. 

Az értékejés filozófiája. 
Irta dr. Czakő Ambró. Ára 10 korona. 

Világbéke és az evángéííum. 
Irta Jahn Jakab. Ára 2 korona. 

A halál myster íuma. 
Irta dr. Makkai Sándor. Ara 4 korona. 

Magyar Pro tes táns Unió. 
Egyháztörténelmi tanulmány. Irta dr. Patay Pál. 

Ára 5 korona. 
Harangszó u tán . 

„ A futkározó hamis atyafiak" támadása ellen a 
magyar református egyház tagjainak számára az 
írásból merített beszélgetések alakjában készült 
hitvédelmi munka. Irta Mészáros János loókí 
református lelkész Ára 4 ltorona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 °/0-át kérjük. Kaphatók: 

QnhnHu fFflötlTüUfll/ könyvkereskedésében, Budapesten, OtílUlU ltfotmöll ix . , Ferenc-körút 19-21. sz. 

W Újdonságok, 
A keresztyén személyiség 

jelentősege a lelkígondozásban. 
Irta Páhy József ref. lelkész. Ára 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 
1919. évre Ára K 3.30. 

= KAPHATÓK: = 

KŐKAI LAJOSNÁL 
BUDAPEST, IV,, Kamermayer Károly-uica 3. sz, 
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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. 

\ 



Hatvankettedik évfolyam. 4 - i k s z á m . Budapest, 1919. január 26. 
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P R O T E S T Á N S 

ItsISKOLAI 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. 
Belső munkatársak 

Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr. 
Sebestyén Jenő dr. 

Előf ize tés 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: I. c ikk: J
RSvájc és Magyarország. Muraközy Gyula. — II. c ikk: Református p o l í f ^ gondolatok, dr. Visoníay 

József. — III. c ikk: Látogatás. — /. — Belföld. — Egyház. — Egyesület . — Gyászrovat. — Hirdetesek. 

Svájc és Magyarország. 
Egy boldog országból, a hová csak éppen áthal* 

látszott ennek a vonagló emberiségnek dühbe, fájda-
lomba futó csatakiáltása; ahol fehér havasok, mint egy-
más kezét fogó aggastyánok mély csöndbe hallgatják a 
völgyekben kavargó élet békés lármáját, ebből az ' 
országból, Kálvin városából távoli testvérek értünk 
aggódó, biztató üzenetet küldenek általunk a magyar 
protestánsoknak. i 

Jól esnék elmondani a svájci két hónap minden 
élményét, de egyelőre — a siker érdekében, — csak 
szordinóval lehet tovább adni azokat a nemes szavakat 
és tetteket, miket a mi egyházai nkatvégető igazságtalan-
ság a genfiek lelkében inspirált. Később talán lesz alka-
lom, hogy részletesei, megrajzoljuk azokat a nemes 
arcokat, melyeken annyiszor láttuk a rokonszenv, a 
szenvedéseinken való megindulás megható vonásait. 
Okmányokkal, messze kiható eredményekkel mutatha-
tunk rá majd a Jézus Krisztusban való egység hatal-
mára. Van egy szent „ I n t e r n a t i o n a l e m e l y a kölcsö-
nös kereszthordozás és szeretet alapszabályaival végte-
lenül tisztább, erősebb mint a gyűlöletről, vértől piros 
nemzetköziség. 

Mind e tények egyelőre a tollszárban maradnak. 
Akik érettünk dolgoznak, határozottan kértek a hallga-
tásra. — Mindezek dacára azonban egy-két hatalmas 
tanulság már is felénk hangzik Genfből, mint valami 
letargiából felrázó „sursum corda" — Főként az, hogy 
nem is sejtjük mi, hatalmas „államvallás" mellett szá-
zadokon tűrt magyar protestánsok, hogy micsoda hata-
lom vagyunk mi a nyugat szemében ! Ha Magyarorszá-
gon tiz-tizenöt millió protestáns volna, most nem kellene 
tehetetlenül néznie, hogy készülnek martalóc kezek még 
életében — a felboncolásához. — így is — úgy látszik, 
— ha van segélykiálltás, mely a béke-intéző hatal-
mak szívébe markol, az csak a hitét, lelke szabadságát 
féltő négy millió, eddig nem ismert és félreismeri;magyarV, 
protestánsé lehet! f . t 

Ez a magyar protestánizmus tragikusan megis-
métlődő történelmi szerepe : most is, mint századokkí 
ezelőtt csak ez mentheti meg a magyarságot, ugya -
akkor amikor hitének imádságának szabad szárnyalás . 
biztosítja a legvadabb, őrjöngő keleti fanatizmus ellen is! 
— A svájci prot. delegátusoknak a lelkében ez a külső 
tanulság maradt meg. 

Hárman voltak a francia Svájcba egyházi kül-
döttek, Dr. Miklós Elemér, Dr. Vass Vince és /e sorok 
írója. • Roppant nehézségek előtt álltak. A francia 
Svájc lelkeben régen belépett az entente hatalmai közzé. 
A Belgiumból ruhátlanul, otthon nélkül futó menekül-
teket ő fogadta be. Egy lelkésznél nevelkedik egy nyolc 
éves belga árva lány, ki apját, anyját elvesztette, szo-
morú kis öreg,, és az ő gyermekes fantáziájának bor-
zadva hiszik el Svájcban, hogy a német katonák lábuk-, 
nál fogva tépték szét Antwerpenben a zavargásban részt 
vett gyerekeket. — Jellemző egy svájci lap képe is, 
mely az álmából ébredő Vilmos császárt ábrázolja, ki 
önmagát látja akasztófán, megnyúlt nyakkal és az éb-
redő ex-császár rémülten dörzsöli szemét: " — Hátha 
még valósággá lesz! mormogja. A genfi nagy ifjúsági 
egylet titkárának irodájában két „Malin"1 újság lap van 
emlékül a falra szövegezve: Németország kapitulált. — 
Ezenkívül szomorú tudatlanság mindenről a mi magyar. 
A magyarságot a román térképekből, vádló könyvekből 
és ,,le comte Tisza"-ról ismerik „Mennyiben képviseli 
„le comte Tisza" a magyar protestanizmust — kérdezte 
Doumergue hozzánk írt hosszú, jóakaratú levelében — 
mert a francia közvélemény csak őt ismeri Magyaror-
szágból/ ' Egy genfi előkelő hölgy nem akarta elhinni, 
hogy négy millió magyar protestáns van. Ő — mondta, 
— mindig csupa katholikufenak ismerte Ausztriát . . . 

Wilson elnök egyik barátja, ki genfiek közben-
járására fogadott bennünket, legelőször azt kérdezte: 
— Milyen kötelékek vannak a magyar és a cseh pro-
testanizmust között? — Mindehez a tudatlansághoz 
hozzávehetjük az extázisban járó párisi sajtó uszítását, 



nemzetiségeink sajtó propagandáját (A „mártio Rumánie" 
stb. c. könyvek) s akkor még jobban Méltányolhatjuk 
a francia Svájc nemes gesztusát, mellyel a félreismerés 
és ismeretlenség Kinai falán át nyújtotta kezét a szen-
vedő magyar testvérekhez. A Magyarországon járt 
genfiek Fulliquet, Clioisy, Denkinger baráti szeretettel 
családi tűzhelyük melegségével igyekeztek pótolni a tá-
voli otthont. Bankárok, akik akkor láttak először, — tör-
ténelmi nevezetességű szalonjukat megnyitották ügyünk 
számára, összeköttetéseiset felhasználták és oly lelkes 
erővel tettek bizonyságot az irántunk való szeretettről, 
hogy nem egyszer meghatott köny szökött a szemünkbe. 
— Örvendetes hírül hozzuk azt az üzenetet is, hogy a* 
magyar theologusokat támogató genfi bizottság, amely, 
az áldott emlékű és ott kinn a Farkasréti temetőben 
pihenő Claparéde kezdeményezésére létesült. Hogy mi 
politikai sikere lesz — egyelőre nem tudjuk. Mi mint 
egyházi és nem politikai küldöttek mentünk ki. Két nagy 
feladat azonban kétségtelen biztonsággal bontakozik ki 
előttünk a svájci napok hatásaként: 

Az első, hogy nekünk magyar 'protestáns egyhá-
zaknak mindenkinél erősebben kell dolgoznunk egy nem-
zetközi protestáns egyházi világszövetség már különben 
tervbe vett, — megvalósításán. Külföldön annyit sem 
tudnak általában rólunk, mint mi pl. Paraguayról vagy 
Madagaszkáról. Küzdelmeink és templomaink tornya 
beleveszett eddig a távol kelet mesés, homályos káprá-
zatába. A mi országunk volt az „Óperenciás tengeren 
túl," mindent elhittek, mert semmit sem tudtak róla. 
A genfiek is ámulva látták a nagyszerű magyar kül-
döttséget felvonulni a Kálvin ünnepélyre 1909-ben akkor 
mondta híres lelkészünk, Fulliquet, mit még most is em-
legettnek. — Nous avons découvert la Hongíie! — Fel-
fedeztük Magyarországot! 

\ • Erős -hitünk,' hogy a magyarságot csak a protes-
tdnizM-usa mentheti meg, kapcsolhatja bele a nyugati 
népek társaságába — de ez ismét megfogja menteni! 
Rozsdás diplomáciának, sajtó-akciónak, politikusnak zárva 
minden a j tó ; nekünk nyitva vannak a szívek I — Egye-
düli ajtó nyugat felé a protestantizmus. Ez fogja a meg-
ismerés és szabadság áldott fényét bebocsátani erre a 
szomorú, életében koporsóba tett országra. — Másik fela-
dat a magyar protestantizmus politikai megszervezése. 
Súlytalanul forgácsolódunk két különböző táborba most. 

A protestantizmusunk egységes akaratáról, nem 
tudtunk számot adni külföldön. Pedig, ha lenne párt, 
minek szavát határokon túl Svájcban, Angliában, Ame-
rikában, Hollandiában, Svédországban — sőt talán né-
met földön — meghallanák, úgy a protestáns párt lenne 
az. És ha pillanatnyilag csakugyan bekövetkeznék a 
rémületes szétdarabolás, ez a párt lenne hivatva védeni, 
erősíteni a 'má r akkor „idegenben" elnyomottakat és 
belekiáltani a külföld lelkébe, elszakadt milliók pana-
szát és kivívni újra, mint annyiszor már ezerév alatt a 
magyar föld egységét, függetlenségéti 

Ez a két feladat az összes svájci prot. delegátusok 
előtt végtelenül fontosnak látszik. — A magyar protes-
tántízmus lelke mélyén roppant, ki nem bányászott kin-
csek vannák elrejtve. Alvó nagyhatalom ez, mely ha 
szervezné csapatait, önállóan, hatalmasan indulna a 
jövendők harcába, megmenthetné — és csak ő ment-
hetné meg — saját magát és hazáját! 

Fel a szívekkel! Svájci határokon át, küzdelme-
ken és messzeségen át felénk száll éltünk dolgozó, ag-
gódó és imádkozó testvéreink üzenete. . 

Muraközy Gyula. 

Református polgári gondolatok. 
Szomorú dolognak tartom, hogy nekem — kinek 

az írás nem mesterségem —- kell foglalkoznom a kér-
déssel, hogy egyházi részről a mai szomorú időben mi 
volna a tennivaló, milyen úton kellene irányítani híve-
inket az érvényesülésben ? A *nult évet befejező lap-
számunkban közölt testvéri szózatomnak is ez volt a 
célja. Sajnos, egyházi részről a megütött harang egyál-
talában nem talált visszhangra. Ezzel szemben megr 
nyugtató, hogy a református polgári társadalom részéről 
néhány jelentőséges hozzászólást kaptunk. Úgy látszik, 
hogy híveink között a talaj ma is jó, csak ki kellene 
ezt helyesén megállapított irányban használni. 

Hogy részemről az első szót második is követi, 
elsqsorban Csűrös István vallástanár úr buzdítására teszem. 
Az egyházi visszhang hiányát ő nem tartja a halál 
csendjének, de a sokszor csalódott emberek meghódítá-
sára a genfi tó. két halászának példázatát gondolja a 
legjobbnak. Az új halász reggel óta fáradott, mégse 
fogott halat, a réginek horgára rövid idő alatt a legszebb 
példányok kerültek. Könnyen é r tháő volt ez utóbbinak 
nagy eredménye, mikor elmondta a másiknak, hogy ő 
már napok óta ugyané helyre hangyatojásokat szórt a 
tóba. Másrészt felelős szerkesztőnk mentegette lelké-
szeinket, hogy a mai viszonyok közt, sok rossz tapasz-
talat után nem látják tisztán, hogy kit lehetne követni? 

Magám is papi családból származom és első sor-
ban a falu népét ismerem. Ezért beszélek a vidékről, 
mely a mi egyházunknak az ereje. 

A sociális haladáshoz tartozik, hogy a falu népe 
öntudatossá lett, érvényesülése erősebbé vált. Vezetésre 
hivatott emberei — sokszor lelkészeink is — nem szí-
vesen adtak ehez segédkezet, mert a'" régi rendszerű 
gondolkodás ezt hibának tartotta. Ezzel ellentétben a 
falusi tanítókat nehezebb, szegényebb viszonyai is köze-
lebb hozták az érintkezésben az egyszerű néphez. Ebből 
fejlődött ki a legtöbb faluban a lelkész és tanító káros 
vetélykedése, melynek eredménye az egyházi érzés gyen-
gülése volt. Lelkészeink nagy része ma is nehezteléssel 
beszél népéről, óhajai kielégíthetlenségéről. 

Engem másfél évtizedi fővárosi élet után a háború 
a kórházakban hozott össze földműves betegekkel. Azelőtt 
is kedveltem a falusi népet, a háború óta még jobban 
megszerettem a magyarság ez éltető elemét. Sok a 
hibája, de értékesebb, hálásabb rétege alig van nem-
zetünknek: csak az érzéseihez, szívéhez kell férni s 
mindig velünk lesz ; csak az kár, hogy igen sok helyen 
már elkéstünk ezzel. 

Visszagondolok gyermekkorom falusi népére. Három 
szomszédos falu népének szellemi irányítója, baráti 
tanácsadójuk a lelkész; boldogult apám volt ; mig kul-



turális egyesülésük végrehajtói, olvasókörük megszer-
vezői tanítóik voltak. A három tanító neve ott a kör-
nyéken ma is fogalom, mert Szalóky Dániel, Vecsey 
Sándor és Arany Bálint nevét ma sem feledték el. 
A nép szerette apámat akarata ellenére a képviselőházba 
küldte, a három faiu között sohse volt ellentét, minek 
jeleként a közadakozásukból emelt Széchenyi és Kossuth 
szobrát a középső fekvésű legnagyobb faluban állították 
fel. A nép, mely vezetőit, nagyjait így megbecsüli e 
külső jelekkel a maga kulturális értékének jelzőköveit 
építette fel. 

Mi volna ma-a tennivaló? Sajnos, most nincs itt 
az alkotás, az építés pillanata. Látjuk a református 
közönynek holt pontra jutását. Érezzük, hogy az utolsó 
tizenöt év alatt sociális irányban, híveink érdekeiért 
intézményeket nem alkottunk, jólétükért alig -tettünk 
valamit. Az eredmény: híveink részéről minden egyházi 
iránt , sivár közömbösség. Ez a fásultság híveink közt 
még a nemzeti létkérdések iránt' is aggasztóvá alakult. 
Ezzel ellentétben látjuk, hogy a katholikus egyház ki-
terjedt sociális intézményei és öntudatos egyházi neve-
lése mennyire gerinces középosztályt és hithű kisem-
bereket nevelt. A keresztényszocialisták megnövekedett 
tábora fogja ennek rövidesen bizonyítékát adrti. Pedig 
valóban mennyivel könnyebb lett volna a mi dolgunk, 
mikor még tétlen maradiságunk dacára is velür\k volt 
és van az ország közvéleményének sympathiája. Elég 
erre nézve a legelterjedtebb napilap, a Pesti Hirlap 1919. 
jan. 7-i vezércikkéből kiszakítanom a következő sorokat: 
„Szívesen hisszük, hogy a közelgő békét az igazság és 
lelkiismeret művévé számunkra is az angolszász fajnak 
diadalmas szelleme fogja avatni. Mindig büszkén hivat-
koztunk az angol és a magyar alkotmányosság hason-
latos ősi fejlődésére. De van közöttünk egy sokkal 
mélyebben ható, a nemzeti lélek politikai és kulturai 
gyökérzetét egyaránt átfogó közösség is. Ez a protes-
tantizmus folyton termékenyítő vallási ereje." 

Ezek a sorok bátorítást adhatnak nekünk, hogy 
vannak még, kik a protestantizmustól remélnek ered-
ményeket. Ennek módja csak az aktivizmus terére lépés 
lehet. Bármily szomorú időket élünk, mégis most rak-
juk le, vagy a közeli időben az új Magyarország funda-
méntumait. Legyen ez oly erős, hogy a réginél erősebb 
épületet megbírhasson. Ne legyünk félrehúzódok, még 
kevésbbé munkakerü lők /hanem vegyünk aktív részt 
az építkezésben. Kevesebb hanggal, de erős akarattal 
érvényesítsük nemzeties akaratunkat. Támogassuk az 

t építkezésben egymást még akkor is, ha tán új és kis-
ember az, kinek az erélyessége, kitartása, kiforrott elvei 
követésre méltók. Sőt a vidéki lelkészek, tanítók, ha 
ilyeneket találnak, a kik a népbői valók annak jó és 
követésre méltó tulajdonságaival, állítsák azokat a veze-
tésre előtérbe. Új emberek, tehetségek érvényesülésére 
rég nem volt jobb idő, mint a mely következik. Csak 
így tudjuk megakadályozni a szélsőségek diadalát, mely 
egyházunk jogait sem ismeri el. Ha pedig a nép igaz 
akarata érvényesül a jól vezetett egyesülés ereje folytán, 
egyházunknak nem kell félni, mert erős támaszait fogja 
azokban találni, kik az ő segítségével jutottak elisme-
réshez. Az új reformációt aztán szintén ez öntudatos 
néprétegek bevonásával kell megcsinálni. 

Dr. Visontay József. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe! 

.'Látogatóban. 
Az Országos Ref. Tanács célját, p rog rami j á t so-

kan félreértették. Sokat ért volna az, ha az ország kü-
lönböző vidékeiről összegyülekezhettünk volna s barát-
ságosan, szeretetben megértettük volna egymást, meg-
beszéltük volna legsürgősebb teendőinket s irányelveinket. 
Szükséges lett volna, hogy a vidéken tarfott összejöve-
teleken megjelenhetett volna valaki a mozgalom részt-
vevői közül s előadás és személyes érintkezés keretében 
ismertethette volna az Orsz. Ref. Tanács munkáját, 
programmját. A szomorú közállapotaink ezt is megaka-
dályozták. A levelezés a sajtó sokat pótol. íme ezúton 
próbálok bekopogtatni Sütő Kálmán lelkész úrhoz és 
rokon gondolkozású társaihoz. Igazán mint vendég a 
magyar úri házhoz, tiszteséggel becsülettel. Csak beszél-
getni akarok, könnyedén, társalgó modorban. Valamikor 
a „Vén Salabakter" a Lelkészegyesületben bemutatott 
„egy. pesti pietistát vidéki papi háznál" Úgy látszik sok 
helyen még niindég az a felfogás: pesti egyházi ember 
,,piatista alak". Ne méltóztassék előre megijedni, se 
furcsát gondolni, se azt kérdezni, amit egyik barátomtól 
kérdezett egy papkisasszony: Jé, hát mag tükörbe is 
néz! Nem vagyunk mi olyan bogaras emberek, olyan 
furcsa „szentek". Kezét csókoljuk a nagy tiszteletű asz-
szonynak és nagyobbacska úrleányainak, a kisebbeknek 
megsimogatjuk szöszke, vagy barna fürtös fejét, az 
egészséges, piros-pozsgás fiuknak megszorítjuk a kezét 
és odaadunk nekik egy jó diáklapot: az Erőt -— Nézd 
pajtás, van ebben tréfa, találós kérdés, rejtvény pályá-
zat, elbeszélés, komoly dolog. Olvasd el. Pap lessz te 
belőled, fiú, és akkorra jobb dolgod lesz, mint nekem, 
vagy az édes apádnak. — Ugy-e Kolléga Úr, rajta le-
szünk, hogy fiainkat papnak nevelhessük, de akkorra 
olvan helyzetet teré intünk, hogy meg ne bánják a gye-
rekek, hogy Isten szolgáivá lettek! Nem kelj majd 
aggódva felszólítást intézniök önmagukhoz : „ Élj meg' 
te ref. pap ahogy tudsz, többnyire nagy családdal!" — 
Hogy mi hogy éltünk Pesten a háború alatt és mennyi 
fizetésből ? Ne is méltóztassék kérdezni kedves nagy-
tiszteletű Asszony. Jobb arról nem beszélni. Ma min-
denki kiviszi szenvedését, sebeit a piacra, — mi csak 
hallgassunk. Ugy sem használ. Beszéljünk inkáb 
másról. 

— Hogy voltunk-e sokszor színházban, cukrász-
dában, kávéházban ! Vagy hogy ezt bűnnek tartják-e a 
petisták ? Mit mondjunk Margitka, vagy Jolánka nagy-
sád ! A kereszténység nem ellensége a szépnek az iga-
zán művészinek, egy-két jó darabot megnéztünk, hanem... 
hanem — ez nem a mi jövedelmünkhöz való. A tiszta 
élvezet és szórakozás nem bün, sőt szükséges. Munka 
után kell a pihenés. Fájdalom, a sok mellék foglalkozás 
miatt ez legtöbb pesti' ember számára csak theória. 
Higyjék el, nem vagyunk mi irigylésre méltók ! Ha tiz 
évvel ezelőtt láttuk volna a jelent — talán minden 
máskép volna. Hogy maga Pestre vágyik s tanulni 
szeretett volna? Nem volt olyan ínternátusunk és isko-
lánk, ahol a pap, tanító lányokat otthoni szeretet, 
otthoni légkör fogadta volna. 

— Hej! Kolléga Úr, ki tudja lesz-e iskolánk a 
jövőben! De internátusunknak kell lennie, ahol meleg 
ref. ker. otthont találnak leányaink, fiaink. És pedig 
valamennyien ! Micsoda nehézségek, akadályok legyűré-
sével tud csak bejutni ma egy vidéki pap gyermeke 
meglevő, kevés egyént befogadó intézményeinkbe! 

— Hogv rágyujtok-e? Iszom-e egy pohár bort? 
Igen. Hogy ezt bűnnek tartják-e Pesten — Ugyan ké-



rem ! Isten minden teremtett dolga jó s megszenteltetik 
ha hálaadással élünk azzal j A ker. élet mélységét nem . 
ilyesmiktől való tartózkodás mértékével mérjük! Önzés, 
rosszakara t szeretetlenség s ehez hasonlók fertőzhetik 
meg az embert, nem ilyen külsőségek! 

Mit folytassam ilyen irányban a beszélgetést? 
Sapienti sat ! A belmissió célja 'nem kiskorú, törvény 
igája alatt gyötrődő, hamis megszentelődésre eljutott 
egyének nevelése, hanem alázatos, imádkozó, tiszta szívű 
tiszta életű, szeretetben, hitben, áldozatkészségben gaz-
dag, egyházukat szerető s érte dolgozó emberek neve-
lése. — Ha volt kinövése a, belmissziói munkának, 
nem jobban lenyesegethető és megtisztogatható-e azáltal, 
ha az egyház szervezetébe beillesztjük, mintha szabadon 
esetleg a tétlen egyházzal szemben fejlődik az ki ? — 
Látja, kedves Kollegám, ezt a beépítést a hivatalos 
egyház az Országos Ref. Tanács segítsége nélkül bajo-
san tudja elvégezni, annál inkább, mert e munkák ve-
zetői majdnem kivétel nélkül csatlakoztak a Ref. Ta-
nácshoz. Hogy képzeli Ön ezt „nélkületek, sőt ellene-
tekre, ha kell" módszerrel? íme készen, tálcán hozzák 
azt,, amit hivatalos uton ugyancsak nem érhetnek él! 

— Engedje meg,' hogy most, mielőtt búcsúznék, 
megszorítsam a kezét és szemébe nézve mélyen, meg-
kérdezzem ; Hiszi azt komolyan Kollega Úr és feltéte- -
lezi rólunk, hogy az a „tervünk", hogy „elvétessük" a 
ref. papoktól — amilyük van ? A kongruát, korpót-
lékot stb. Hiszi Ön azt, hogy „felakarjuk szabadítani 
az igazi ref. tagság cime alatt a híveket a törvényes 
kötelezettségeik alól?" Azt irta Kollega a „Lelkészegj^e-
sületben" hogy a Tanács programmpontjai megegyez-
nek a szociálisták programmjával s mintha csak ezek 
minden téren bizonyosra vett győzelmének a hatása 
alatt Íródtak volna meg! 

Kedves Bátyám, vagy Testvérem, kérlek, láss a 
falunak csillagos tornyán tűi is. Ha tetszik neked, ha nem, 
bizony győz a „szabad egyház szabad államban" elv. 
Valamikor atyáink is ezt hangoztatták, most ellenünkre 
valósítják meg mások. Az Orsz. Ref. Tanács hangos 
szóval készíteni akar mindnyájónkat a most már nem-
csak bekövetkezhető, hanem bekövetkezendő és pedig 
rövidesen bekövetkezendő eseményre. Csak késő ne 
legyen már az ébresztése! T e a z i r o d : „Mi azért változ-
hatatlanul ragaszkodunk ahoz az állásponthoz, hogy 
amíg a r. kath. egj^ház állami dotációban részesül, az 
egyenlőség és viszonosság alapján részesüljünk abban 
mi is és pedig megfelelő arány szerint." Hát mi nem 
ezt tesszük? Hát hiszen veletek együtt „ragaszkodunk"! 
De tudod meddig tart ez? Nem tudom tart-e azoknak 
a bizonyos „faleveleknek a lehullásáig? S ' mi lesz 
aztán? Mit gondolsz, lesz „hitkényszer?" Lesz végre-
hajtó? Kedves Atyámfia, hidd meg nem „extasis"-ban 
irták a pestiek e programmot, hanem a „való élet" közel-
ről való ismerete alapján. Mondd, feltételezed Te rólunk, 
hogy hazánk romlását anyaszentegyházunk romlásával 
akarjuk tetézni ? * 

— írtál ' még valamit, szinte elkeseredetten : „kö-
vesd a pesti programmot és most veszed magadat észre, 
hogy se gyülekezeted, se mindennapi kenyered. Kezd-
heted újonnan a gyülekezet szervezését, megalakítását!" 
r?z bekövetkezhetik sokkal jobban és sokkal előbb, ha 

'm követed a mi programunkat. Tudod mit ? Kezd meg 
yomban a gyülekezeted szervezését, megalakítását — 

ágy is rá fog kerülni a sor. Kezd meg azzal, hogy ké-
szítsd elő Őket az előbb-utóbb bekövetkező változá-
sokra. Appellálj kálvinista keresztyén hitükre, felelőssé-
gükre, gyermekeik keresztyén nevelésére, magyarsá-

gukra, hirdesd az igét, imádkozz, vigyázz, mert apostoli 
lelket kíván tőled és apostoli munkát és szenvedést hoz 
reád és reám is a jövő. Értsd meg az idők jeleit és ne 
tégy fel rosszakaratot magyar véredről', lelkésztestvéreid-
ről! Ne a haladó szekér kereke után kapkodj, jó test-
vérem, hanem kátyúba jutott egyházunk kerekét ragadd 
meg és segíts kirántani a sárból és segíts elindítani a 
haladás útján ? 

Isten áldjon meg családoddal együtt. —/. 
•mm-m m^-m » # » wT-m m- <»• m- m'*'** m • 

BELFÖLD. 

A protestánsok kérelme Wílsonhoz. 
1919. évi január 18-án délben Raffay Sándor dr. 

ev. püspök, Kováts István dr., a protestáns ügyek kor-
mánybiztosa, Józan Miklós unit. esperes és Boer ElekMr. 
ref. főgöndnok megjelentek az amerikai delegáció elnö-
kénél Coolidge tanárnál és részletesen ismertették előtte < 
a magyarországi protestantizmus válságos helyzetét az 
ország területi integritásának tervbevett megcsonkítása 
esetére. Ebből az alkalomból átadták Coolidge tanárnak 
a protestánsoknak Wiíson elnökhöz intézett alábbi kérel-
mét is : 

Elnök Úr! Két ügyben kérjük sürgős közbelépését. 
1. A ^Magyarországot megszálló román, szerb és 

cseh csapatok minden érintkezést lehetetlenné tesznek, 
egyházi hatóságaink és gyülekezeteink, felekezeti isko-
láink között. Egész egyházi életünket megbénulással 
fenyegeti ez, ha sürgős segítséget nem kapunk. Elnök 
Urat kérjük kegyeskedjék sürgősen közbelépni, hogy a 
románoktól, szerbektől és csehektől megszállott területe-
ken lévő gyülekezeteinkkel, azok lelkészeivel, felekezeti 
iskoláinkkal, azok tanítóival és tanáraival szabadon érint-
kezhessünk, 'levelezhessünk, a nekik járó pénzösszegeket, 
illetményeket, segélyeket szabadon elküldhessük s azok 
is írhassanak, egyházi járandóságaikat szabadoii kiild-
hessék nekünk, hasonlóképpen, hogy akár ami meg-
bizottaink fölkereshessék őket, akár ők utazhassanak 
hozzánk. 

2. A másik ügy, amiben sürgős közbelépésüket 
kérjük az, hogy az Erdélyt megszálló román csapatok 
VII. divíziójának parancsnoka az erdélyi társadalom 14 
vezető tagját, elsősorban a Kolozsvárott élő vezető egy-
házi személyeket őrizetbe vette s őket tette felelőssé 
életükkel, minden Erdélyben történő bolsevista, vagy 
egyéb zavargásért. Az őrizetbe vettek közt van Ferencz 
József, az unitáriusok 84 éves, ősz püspöke, Barabáb 
Samu ref. esperes, dr. Hirschler József pápai prelátus, 
rom. kath. főesperes, dr. Eisler Mátyás és dr. Glasnci 
Mór neol. és orth. zsidó főrabbik, hasonlóképpen dr, 
Boér Elek, az erdélyi ref. egyházkerület főgondnoka és 
dr. Árkossy Gyula az unit. egyház iskolai felügyelő-
gondnoka. Ki merné eme vezető egyházi férfiakat, külö-
nösen egy aggastyán püspököt meggyanúsítani azzal, 
hogy ők a társadalmat felforgató és az egyházakat is 
rombadöntő bolsevizmus hívei ?! Nyilvánvaló, hogy a 
megszálló románok ezen az úton akarják rövidesen meg-
fosztani az erdélyi nagyszámú magyarságot legfőbb ve-
zető férfiaitól, hogy azokat, miként már a szászokkal is 
tették, behódolásra késztessek és a békekonferenciát már 
fait accompli elé állítsák. Bízunk Elnök Úr igazságszere-
tetében és abban, hogy nem engedi igy megcsufoltatni 
magasztos elveit, amelyeket nemzetünk is minden fenn--
tartás 'nélkül magáévá tett. 



Hírek Szadáróí . 

Forradalom ? Híréből ismerjük, de közelről nem 
volt hozzá szerencsénk; nle'gszületéséhez nem jó talajnak 
találtatván a csöndes falu. Felülről gyorsszárnyakon 
jöttek az ellenvéd'ekezéshez szükséges rendeletek: „ga-
rázdálkodók megfékezése, népőrség megszervezése" stb. 
Garázdálkodók nem voltak, népőrségre sem volt szük-
ség. Hej, pedig desok kísértésnek vagyunk itt Pest tövé-
ben kitéve. Megjelentek a bolsevista, szocialista legények 
is halászni a „hiszékeny4- falusi lelkek közé. Hosszú 
póznára kötött papír-zsinegjüket vérmes és nagy len-
dülettel suharítva belé a józanság csöndes vizébe. Az 
áldozatul szánt halacskák azonban ovatosak voltak —-
egysem kapta be a horgot. Sőt a zsinegjükről leváló 
papír foszlány (le a vallással) alaposan széjjel ugrasz-
totta Óket. 

„ Naponként sűrű kopogtatás ajtómon, érkeznek a 
szürkeruhás kedves íiúk, egyik-másik öleléssel, csókkal 
járul hozzám. Minden vasárnapunk egy-egy örömünnep. 
Ujab&ríál-újabb elveszetnek hitt hősünk háláját mutatva 
be a Mindenhatónak, szerencsés megszabadulása felett, 
reámutatván, h o g ; „aki Őbenne bízik, soha megnem 
cSalatkozik". — Bárcsak mind vissza térne, aki tőlem 
búcsút vett, akiket a templomból bocsátottam el, akkor 
mégcsak egysem hiányoznék — maradna el közülök. 
Esténként pedig népesedik kislakásom egyik része, 
szelíd- arcú leánykák, kék-belis legénykék jönnek, ők is 
beakarják bizonyítani szeretetteljes örömüket, a haza-
tértekkel szemben. Jótékonycélú estélvre készülnek a 
katonák tiszteletére. Az erkölcsi siker mögött az anyagi 
sem maradt el, 1043 koronát jövedelmezett az estély. 
Tervünk szerént a pénz széjjel lett volna osztva a hősök 
között, de tiltakozó hangokat halottunk tőlük, hogy a 
begyűlt összeg csak szolgálja az egyház érdekét. Így 
azután egy szép keresztelő készlet rendeltetvén ezüstből, 
a begyűlt összegen. A kancsón ezen véséssel: Szada 
1918. okt. 31. A medencén pedig: Isten dicsősségére, 

a világháborúból visszatért hősök hálájuk jeléül. 
Közben megérkeztek a drága adventi napok, a 

reggeli harang hívogató hangja nem csendült hiába, szép 
sorjába gyülekeznek a biblia magyapázat szavaira. 

A szerda esti vallásos estvéink tömve, asszonyok, 
leányok, férfiak hangja összecsendül. „Nem hagyjuk el 
a bibliát, Isten szent igéjét". Közben egyik, másik kato-
nánk mondja el háborús élményeit szavaival is bizo-
nyítva, hogy mily sokszor érezte az „Égivezér" közellétét. 

Nagy örömmel ünnepeltük a Szt. karácsonyt, temp-
lomunk falai között látva azok közül többeket, kikért 
imánk oly sokszor szólt, ők is bemutatván hálájukat, 
még csak egy sem maradt el az Uriszent vacsorától. 

A karácsonyi adományozások összege : 820 korona. 
Az ó-évi perselypénz háromszorosa az előbbeni évinek. 
Az egész évben történő különféle c ímeken: (újtemp. 
orgona, Topánfalv. ref. sajtó, stb.) 7200 korona az ada-
kozás. Az ünnepek elmultával a fiatalság zártkörű tánc-
mulatságot rendezett, a mulatságot követő napon a ren-
dezőség jött és bejelentvén, hogy minden szépen és 
rendbe ment véghez, a tiszta jövedelemből megmaradt 
80 koronát átadta az egyh. céljaira. Hogv minden szépen 
megy végbe azt elvártam tőlük, de pénzre igazán nem 
számítottam. 

Így élünk mi. Híveim napközben munkálkodva, 
estre pedig behúzódva csendes hajlékukba a Szt. könyv 
mellé elővéve a Vasárnap, Téli Újság, no meg a Baráz-
dát. Hittel, jóreménységgel nézünk a világesemények elé. 

Mátis Márton. 

Most, amikor oly sokfelől veszünk szomorú híreket, 
nagy örömmel közöltük ezt az értesítést, amely bizony-
sága mellett, hogy a hűséges szeretetteljes, Önzetlen 
lelkipásztori munka az evangélium ereje által, milyen 
hatalom nagy erősségek és kísértések megerőtlenitésére. 

E G Y H Á Z . 

A dunamelléki re f . egyházkerüle t a beállott nagy 
zavarok miat t nem tar to t ta meg őszi közgyűlését. A" 
fontosabb ügyek megbeszélése céljából a ker. elnökség 
az espereseket, gondnokokat és a jog-, gazdasági-, pénz-
ügyi bizottság tag ja i t f. hó 16-ára együttes értekezletre 
liívta össze. Az értekezleten Petr i Elek püspök, és Da-
rányi Ignác fogondnok elnökölt. A vidékiek közül a 
rossz közlekedési viszonyok és a megszállás miatt csak 
Kevesen jöhettek el. Az ülés elején a püspök meleg, el-
ismerő szavakkal üdvözölte a maga és az egész egyház-
kerület nevében a fogon dnokunkat abból az alkalomból, 
hogv előtte v.aló napon töltötte be életének 70-ik esz-
tendejét. Kiss Ödön püspöki t i tkár olvasta fel ezután 
Tóth Sándor bácsfeketehegyi lelkésznek, az alsóbaranva-
bács-szlavóniai egyházmegye esperesének a jelenlevőket 
mélyen megindító levelét, amelyben beszámol arról a 
zaklatásról, amlyben a megszállásból kifolyólag neki 
is része volt. Dec. 5-én d. e., éppen mikor a templomba 
készült, megjelent a paplakban négy szerb katona egy 
tiszt vezetése mellett és kocsira ültetve, elvitték Topo-
lyára az ottani szerb parancsnokhoz, aki udvariasan 
értésére adta, hogy azon püspöki rendelkeés továbbítása, 
miat t ta r tózta t ta le, amelyet még nov. hó végén, tehát 
az újvidéki bekebelezési határozat előtt közölt a lelké-
szekkel a katonai sorozás és bevonulás tárgyában. Ké-
résére megengedték, hogy egy magyarul is beszélő szerb 
katona őrizete mellett vendéglőbe szállhasson. A sza-
badkai parancsnoksággal telefonon lefolytatott tárgya-
lás u tán másnap hazabocsátották. Az értekezlet mély 
együttérzéssel vette tudomásul a Szomorú értesítést és 
az esperesnek azt a Kényszerült bejelentését, hogy a. meg-
szállás miat t nem teljesítheti esperé^i hivatalából ki-
folyó kötelességeket. Az egyházi adminisztráció lehe-
tősége céljából a kellő lépések megtörténtek. Ezzel kap-
csolatban említ jük, hogy az újvidéki nemzeti tanács be-
kérte a püspöki hivataltól a megszállott területeken levő 
egyházaknak és lelkészefenek adott államsegélyekről 
szóló kimutatásokat költségvetés készítése céljából. Szo-
morú kilátások! Az értekezleten megbeszélés t á rgyá t 
képezte az, hogy miként volna lehetséges az ottani lel-
készek részére a kormány által a püspök kezéhez k iu ta l t 
segélyek szétosztása. Áz ügyész és vagyonkezelő, a 
theol. igazgató, az internátusi felügyelő tanár, a kerületi 
pénztárosok előterjesztéseinek meghallgatása után az ér-
tekezlet abban állapodott meg. hogy a sürgős, halasz-
tást nem tűrő ügyekre nézve, a szakreferensek előter-
jesztései alapján, a kerületi elnökség rendelkezzék. A 
kerületi segél veket • i 11 etől eg a pénztárnok jelentette, hogy 
a::ok a lelkész és tanító özvegyek és' árvák, akik nem 
tagja i az országos nyugdíjintézetnek, már kézhez vet-
ték a segélyeket, a többire nézve a hó végén (29-én) 
összeülő számszék fog intézkedni. Az ülés végén Kiss 
Zsigmond. Lukácsv Imre és a Felsőbaranyából jelenlevő 
Csikesz vSándor lelkész ter jesztet t elő figyelemmel hal-
gáto t t jelentést a vidéki egyházi állapotokról és dr. 
Kováts Is tván adott értesítést egyházunkat mélyen 
érintő ügyekről . 



Megérkezés. Azok. a küldöttek, akik a nyugati hit-
testvéreinkkel való összeköttetéseink felújítása céljából 
'átáztak külföldre, 5 kitételével hazatértek. Megyercsy 
Béla és dr. Miklós Elemér Svájcban, Forgács Gyula, 
i f j . Yictor János/és Pelényi János Hollandiában ma-
radtak. 

Lelkészválasztás. A W&ai nagy múltú és most 
oly szomorú helyzetben levő ref. egyház a Miskolcra 
távozó dr. Révész Kálmán püspök helyére az atyához 
méltó ftixtv dr. Révész Imrét, a kolozsvári theol. fakul-
:llf Egyháztörténeti tanárát hívta meg lelkipásztorául.. 
Bármi lesz is sorsa Kassának, dr. Révész Imre a nagy 
múlthoz méltó, prófétai lelkű őrállója és képviselője 
lesz ott a mi ügyünknek ós ezzel kapcsolatban a ma-
gyarságnak. — A faddi ref. egyház a korán elhunyt 
dr. Araes István Helyére Mészöly Győző decsi ref, s. lel-
készt hívta meg. 

/ - . Szeparáció. Az egyik, a bevezető már folyamatban 
/ van. Különválasztják a vallás- és közoktatásügyi tár-

cát. Az ügyek elosztására nézve külön rendelet intézke-
dik. A közoktatásügy vezetője Kunfi Zsigmond, az ed-

* digi né]) jóléti miniszter lesz. Program í r j a felől nem le-
. het semmi kétség. Annak a pártnak az oszlopos és egyik 

legtanultabb vezérembere, amely a vallást „magánügy 
nek deklarálta, amelynek egyik programnipontja az is-
kolák államosítása és a felekezeti vallásoktatásnak a% 
iskolákból való teljes kiküszöbölése. A szocialisták aa 
ő szempontjukból jó részt választották:' övéké a jelen, 
akarják, hogy a jövő: az i f júság is az legyen. Egyéb-
ként talán nem érdektelen, ha fnegj egyezzük. hogy 
Kun fi miniszter a mi budapesti ref. egyházunk adó-
fizető tagja. A vallásügyi miniszter Vass János, Ká-
rolyi-párti. Az ő kinevezése és általában a szétválasz-
tás azt jelenti, hogy a vallásra vonatkozó ügyekben egy-
előre nem lesz lényegekbe vágó váltosás. Hogy ki lesz 
Juhász Nagy Sándor távozásával az ú j (prot.- vallású) 
államtitkár, ézidőszerint még nem tudjuk. 

Szemrehányás. A Debr. Prot. Lap szemünkre veti, 
hogy mi liem foglalkoztunk Zoványi professzornak a 
debreceni radikális pár t gyűlésén elhangzott beszédé-
vel, ennek állítólagos tartalmával, amelyben az iskolai 
vallástanítás ellen mennydörgött és háborús uszítóknak 
nevezte a lelkészeket. Válaszunk az a tiszteletteljes je-
lentés, hogy itt van a fiókunkban egy szakértői tollból 
eredő válasz az illető ügyre'vonatkozólag, amelyet hely-
hiány miatt, sajnos, csak a jövő számban közölhetünk. 
Akkor sem lesz későn, mert „Zoványiádák" majdnem 
minden héten teremnek. Szinte össze lehet várni ezeket, 
íme a Világ jan. 14-iki számában is feltűnő helyen és 
nyomással jelent, meg egy alkalmi közlemény végén ez: 
„Mikor a lelkeket felszabadító forradalom' után (mindjárt 
a legelső reakcionárius botrányokat is. egyházi dignita-
riusok erőszakos és tapintatlan : visszaélései s inkorrekt-
séggel kevert ténykedései okozzák, lehetetlen be nem lát-
nia minden elfogulatlanul és érdektelenül gondolkozó 
embernek, • hogy a hatalomszomj, a retrográd irány és 
az erkölcsi lazaság kigyőfészkétől, az egyháztól — tö-
kéletesen mindegy, hogy melyiktől — meg kell immár 
vonni a haladni vágyó és demokrata alapokra fektetett 
állam mindenfajta segélyét, ,s minél előbb meg klell 
tenni végre minden óvintézkedést az ellen, hogy az 
egyházak eme közös szelleme továbbra is métellyel 
árassza el az egyszer már egészséges fejlődésre áhítozó 
államot." — Ekként szólt újból Z. s úgy hisszük, nem 
kell sokáig várnunk, jönnek majd újabbak is. S i t t főleg 
az a mélyen elszomorító és bántó, hogy Z. a theologiai 
fakultás professzora mond ilyeneket, És most kérdezzük 

újból és méltó szemrehányással: ki az oka annak, hogy 
Z., aki így nyilatkozik az egyházról, (difficile es t . . .) 
az egyháztörténet theol. tanára a debreceni theol. fakul-
táson. amelyért annyi áldozatot hozat o t t ? Azt is kérdez-
zük : hogyan és miként vezekelnek ezért az illetők és 
milyen lépéseket tettek és tesznek arra nézve, hogy a 
Zovánvi-ügy ne egyházig ügy legyen és ne ő tőle tanul-
jon a jövendő papi generáció egyház iránti hűséget? De 
ezt mi már sokszor elmondottuk, már akkor is, mielőtt 
Z. még beleült a katedrájába. Hol voltak akkor a D. 
Pr. Lap érdemes szerkesztője, társai és elvbarátait Bi-
zonyára nem a mi hallgatásunk zúdította a Z. vesze-
delmet1 egyházunkra. És még csak egyet. Hogy Z. milyen 
politikai meggyőződést vall, ez igazán nem izgat és 
érdekel bennünket, de az bizonyos, hogy bizonyára lehet 
valaki radikális vagy szocialista Isteni- vagy egyház-
kárOmlás nélkül. 

Szomorú hír. Mint a L. E.-ból olvassuk, a tisza-
becsi lelkészt, S. Szabó Mihályt hívei elkergették. A 
nép haragban van most *>ok helyen az egyházzal, ennek 
intézményeivel, szolgáival — magával az Istennel. Mi-
kor és hogyan békül meg?! 

Adományok. A vakok bibliájára özv. Kerékgyártó 
Sándorné Mezőtúrról 20, a gödöllői egyház 84 koronát 
küldött. 

Nyugalomba vonulás. Dr. Neményi Imre eddigi 
vallás- és közoktatásügyi államtitkár nyugalomba vo-
nul. Félrevonulása szoros összefüggésben van a. minisz-
térium körében " végbement nagy rendszerváltozással. A 
szocialista orgánum a forradalom óta hevesen támadta 
és folyton követelte távozását. Mi nagy köszönettel tar-
tozunk neki azért a megértésért is, amelyben prot. is-

' kolai ügyeinket részesítette. 
- - - - - » . . . . . . -

EGYESÜLET. 

f\ Ref. Sajóegyesület igazgatósága f. hó 16-án tar-
tott[ ülést Haypál Béna- elnöklete mellett. A igazgatóság 
örömmel vette tudomásul Sajtóvasárnap váratlanul 
nagyszerű eredményét. Több mint 18 ezer kor. gyűlt 
be. A kis Dióstörgepatonyból, ahonnán a vakok bibliá-
jára is az első adomány érkezett Topa József Jelkész-
•jelölt utján most is minden felnőtt egyháztagtól adomány. 
Az egyesület bevétele volt 120,368 K. Kiadása 44,339 K. 
Vagyona az év végen 86,129 K. A tagok száma az év 
végén 5,657. Szép eredmény 3/iév. alatt! 

A Magyar Protestánsáé**Országos Szövetségének 
igazgatósága: Szilasy Aladárné, Dessewffy Emma, 
Raffay Sándorné, Vargha Gyuláné, Perceiné Kozma Flóra 
lelkes hangú felhívásban szólítják fel magyar prot, asz-
szonyokat és leányokat csatlakozásra. Szükségtelen reá-
mutatni ennek a szövetkezésnek nagy horderejére, most, 
amikor a nők oly széleskörű politikai jogok birtokába 
jutnak és a mostani nehéz napokban reájuk is. oly nagy 
feladatok várnak igazainak megvédésének nehéz mun-
kájában. Az egyéni tagsági díj 5 korona, amely Beck 
Irén pénztárnokhoz küldendő (Budapest, X., Orczy-út 6. 
sz.). A Szövetség összejöveteliet a Ref. Theol. Ráday-
könyvtárában tartja (Ráday-utca 28.), ugyanott van hi-
vatalos irodája is. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegyesület 
minden hét szombatján este 6 órakor'az egyesület hefyi-
ségében (VIII, Üllői-út 16/b. I. emelet) előadás-sorozatot 
tar a következő programmal: Jan. 18. Szilágyi Dezső : 
Az orosz szovjet-köztársaság alkotmánya. Jan. 25. Gom-

. \ 



bos Ferenc: Kommunizmus és keresztyénség. Febr. 1. 
Dr. Patay Pál: Forradalom az egyházakban. Az elő-
adásokat hozzászólások, követik. 

Egyesült erővel. Nagyjelentőségű közeledések, egye-
sülések történtek a műit hetek folyamán. Folyó hó 
12-én a Vigadóban volt a vallás-erkölcsi iskolai oktatás 
védelme érdekében nagy felekezetközi demonstráló gyű-
lés Szilassy Aladár elnöklete mellett. Erről a napilapok 
is adtak már bővebbi tudósítást, itt csak annyit, hogy 
a mi egyházunk nevében Hamar István tanártársunk 
mondott nagy tetszéssel fogadott beszédet. A nagyszerű 
rendben lefolyt impozáns gyűlés nagy lelkesedéssel tette 
magáévá a Haller István által a gyűlés elején nagysza-
bású beszéd kíséretében beterjesztett határozati javasla-
tot. — Megalakult az Országos Lelkészi Szövetség (O. 
L. Sz.). A második ülésen ügyvezető titkárrá dr. Pfeiffer 
Miklós kassai kanonokot, titkárrá Hörömpő Dezső kon-
venti titkárt választották meg. A különböző felekezetek 
lelkészei havonként felváltva elnökölnek. — Szép gyűlés 
volt a deáktéri ev. nagyteremben, ahol a Keresztény 
szociális párt Keresztyén protestáns tagjai jelentették be 
a párthoz való csatlakozásukat. A gyűlésen Földváfy 
Ödön (ev.) elnököli és Haller István, Mohr Henrik ev. 
lelkész, dr. Vass József a Szent Imre kollégium igazga-
tója, Hamar István theol. és Márton István ev. főgimn. 
tanár mondott lelkes beszédeket; ünnepelve az egy-
másra való találást, elhatározták az együttműködést a 
nemzeti demokrácia és a keresztyén nép védelmében. 
Jellemző, hogy nálunk most a kormánysajtó egyik or-
gánuma ezekről a mozgalmakról mint „a csuhások szö-
vetkezeséről" és más hasonló nobilis kifejezésekkel em-
lékezik meg a néptörvény által megadott vélemény, 
egyesülési és gyülekezési szabadság nagyobb dicsőségére. 

GYÁSZROVAT. 
Kiss Károly somjai leikész életének 60-ik évében 

hosszas szenvedés után elhunyt. 
A székely nemzet kiváló tagja ábrán falvi Ugrón 

János volt főispán a székelyudvarhelyi kollégium volt 
főgondnoka elhunyt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
K. D. Megkaptuk, felhasználjuk. 
V. S. Jobb lenne a címzetthez beküldeni. 
T. L. S—d., K. I. U—t. Torlódás miatt ,a következő számok-

ban. Köszöne t ! 

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

M Ű F O G A K 
é s t e l j e s f o g s o r o k s z á j p a d l á s n é l k ü l ; a gyökerek 
eltávolítása p / ^ V - t ö m é s e k , a rany fogkoronák és hidak, 
fölösleges. I ^ ^ ^ ^ t a r t ó s p o r c ' e l l á n - és aranytömések, 
10 évi 
jótállással. — 
kívül kielégitetnek 

F O P - h u z á s > hasznavehetet len, régi fog 
I V«/.>JI sorokat átalakítok. Vidékiek soron-

— Részletfizetésre is. — "Állami alkalma-
zottaknak kedvezmény. 

F E N Y V E S I M E N Y H É R T 
fővárosi fogászat i in tézete 

Budapest, IX., Ráday-utca 5. (A Kálvin-tér mellett.) 
Tele fon : JÓZSEF 111-48. 

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

Budapest , IX., Kálv in- tér 10., sa já 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 feltótelek 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 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 Gaídák 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.-töl 1000 kor.-ig terjedő temetési 
segélybiztosítást nyújt , 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 
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-
Jyek évi áruforgalma meghaladja az évi 

80,000.000 koronát. 



Bélyegzők és pecsétnyomók! 

fl köztársaság 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 Károly és dr. 
Ravasz László. A müveit 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 15 korona. 

Az értékelés filozófiája. 
Irta dr. Czakó Ambró. Ára JO korona. 

Világbéke és az evangélium. 
Irta Jahn Jakab. Ára 2 korona. 

A halál mysteríuma. 
Irta dr. Makkai Sándor. Ára 4 korona. 

Magyar Protestáns Unió. 
Egyháztörténelmi tanulmány. Irta dr. Patay Pál. 

Ára 5 korona. 

Harangszó után. 
„ A futkározó hamis atyafiak" támadása ellen a 
magyar református egyház tagjainak számára az 
Írásból meritett beszélgetések alakjában készült 
hitvédelmi munka. "Irta Mészáros János loókí 
református lelkész Ára 4 korona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 °/0-át kérjük. Kaphatók: 

Q n h n l t ? T ű o t v á p o v könyvkereskedésében, B u d a p e s t e n , 
QtllUlM ItJölVCIüK IX., Ferenc-köruí 19-21. sz. 

w ^ r Halotti beszédek. 
24 beszéd 

Irta 

G Ö D E L A J O S 
szekszárdi ref. lelkész 

Á r a K o r . 7 .50 

KAPHATÓ: 

K Ó K A I L A J O S N Á L 

BUDAPEST, 
IV. ker. Kamermayer Károly-utca 3. szám. 

Megjelent! 
a Protestáns Árvaházi 
Képes Naptár 1919-re. 
Szerkesztették Szabolcska Mihály 
és Bohus Károly. Ára 2 korona 
bérmentes küldéssel és a szoká-
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Kálvinista politika. 
Rövid néhány heti hollandiai tartózkodásunknak 

sokféle hatásai között egyik legnagyobb jelentőségű volt 
számunkra az a lehetőség, hogy ezt a szerencsétlen or-
szágot, s benne egyházunkat, madártávlatból, idegen 
visszonyokkal s idegen egyházi élettel összehasonlítva 
láthassuk. — Azonkívül ez az idő igen alkalpias volt 
számunkra a magunkba szállásra, az egyház jövendője 
felett való eszmecsere állandó felszínén tartására is. — 
Amikor pedig hazajöttünk, elénk tárult az a lázas, moz-
galmas kép, amely azt mutatja, hogy nincs felfogás 
szellemi irányzat' ma ebben az országban, amely ne 
mozogna, mely érdekeit ne védené, eszméit ne hirdetné 
s valami módon aktív részt ne kérne és követelne a 
nemzeti újjáépítés munkájában. 

S amikor ezt a képet nézzük, amikor a kálviniz-
mus nemzeteket megtartó hatalmas vallási, erkölcsi és 
politikai erőire gondolunk, akkor másfelől mélységes 
szomorúsággal kell megállanunk a nagy református 
egyház élettelen csendes vizei fölött, melyek némák még 
ma is a megposhadásig s a külföldiek ama kérdezős-
ködéseire, ho^y a magyar kálvinizmus mennyiben lép 

» fel hódító elemként az új Magyarország kialakulásában 
szégyenkezve és hebegve kell a kitérő válaszokat 
keresnünk. 

De most már itthon vagyunk s őszintén meg kell 
mondanunk fájdalmunkban, bele kell kiáltanunk híveink 
fülébe keserűségünkben, hogy végzetes, megdöbbentő 
strucc-politikát folytatunk, hogy nemcsak helyrehozha-
tatlan vétek, de nemzet ellen való bűn az az indolencia 
és szürke hallgatás, amelyben itt töltjük napjainkat s 
várjuk a jó szerencsét, hogy talán majd kiméinek, talán 
majd gyámolítanak bennünket az idők, talán az aggok 
menedékházában majd újra alamizsnával csendesítik 
je háborgó lelkünket! 

Lehetetlen be ne ni látnunk, hogy a társadalmi és 
politikai téren való szervezkedés meg nem valósítása a 

semmivel teszi egyenlővé jövendőbeli súlyunkat és jelen-
tőségünket a nemzeti életben. 

Eddig még talán minden évben megírtuk vala-
milyen formában, de megírjuk újra és újra, amíg csak 
meg nem valósul, hogy a-kálvinizmus speciálisan poli-
tikai jelentőségű és erejű vallás s princípiumaiból 
egész külön politikai programm következik. Hogy a 
kálvinizmusnak aktiv karaktere nem fulladhat bele a 
passzivitás mocsaraiba. Hogy a kálvinizmus par excel-
lence szociális erejű világnézet. Hogy a kálvinizmus 
addig nem is álmodhatik igazi nemzetnevelő, döntő és 
gyors hatásokról, amig politikai és szociális programm-
ját is ki nem építi s azokat a politikai és társadalmi 
életben nem érvényesíti. 

Mert, mi most a mi helyzetünk ? Az, hogy mialatt 
körülöttünk minden, még a legveszedelmesebb szellemi 
irányzatok is érvényesülésre törekesznek, addig mi tűr-
jük, hogy minden vonalon lefegyverezzenek bennünket. 
Embereinkét elhódítják, a kormányzó pozíciókat elfoglal-
ják; a sajtó nincs a kezünkben és társadalmi szervez-
kedésünk még csak embrióban sincs meg. Mit akarunk, 
mit várunk, mit remélünk még ? 

Be kell látnunk, hoey a bűnhődések ideje most 
következik el számunkra mindazért, amit a múltban nem 
tettünk meg. A földmíves nép szervezésére rá sem gon-
doltunk, a munkásokat idegen pásztorokra és aposto-
lokra bíztuk. Az' intelligencia pedig részben hátat for- • 
dított már nekünk, részben pedig az egyházi szellemmel 
és vezetéssel elégedetlen. S ami a legfőbb, az ország 
fórumán, a parlamentben a kálvinizmus magas etikai és 
szociális tartalmú politikájának képviselete nincs, tehát 
hangja sincs, tehát érvényesülési lehetősége sincs. 
Eddig csak ref. keresztlevéllel bíró, politikusaink voltak 
és vannak nagy számmal, de igazi kálvinista politikai 
elveket valló politikusunk még egy sem volt s- ma sincs. 

Ugy érezzük, hogy a mai viszonyok hozták el az 
idők teljességét arra nézve, hogy ez a helyzet ma 
Magyarországon megváltozzék. 



Mert a fajmagyar reformátusság óriási része ma 
még a válasz uton van. Még nem tudja, hogy hova 
álljon. A régi korhadt politikai keretek összeomlottak. 
Uj elvekre, ú j jegecesedési pontokra van szükség. Most 
kellene a zászlót kibontani a kálvinizmus politikai princi-
piamának keresztyen alaperi ál < krisztusi demokráciája 
jegyében. Az sem lehetne deprimáló, ha a mai viszo-
nyo!i_közÖtt ez a politika még inkább csak doktrinér 
keretek között lenne kénytelen mozogni s a nagyobb-
szabású érvényesülésig nem jutathatna el. A fődolog az, 
hogy már most és éppen most megszerezzük a magunk 
számára a 'magyar politika fórumán azt a házhelyet, 
ahol idővel a mi speciálisan kálvinista stilusu politikánk 
palotáját majd felépíthetjük. Ehhez a munkához még a 
tömegek sem okvetlenül szükségesek. Fődolog a szel-
lemi meggyőzés, a kálvinizmus magyar viszonyokra 
alkalmazott princípiumának alapos és komoly tanul-
mányozása s még lelkesebb propagálása. 

E^ bár nagyon jól tudjuk, hogy a tájékozatlan 
magyar közvélemény ezer váddal és kérdéssel ostro-
molja az egész vállalkozást, ez nem akaszthat meg 
bennünket elveink hirdetésében. Elvégre mindenki olyan 
politikai* ideálokat szolgálhat amityeneket akar. S egy 
nemzeti ideálokat szolgáló keresztyén kálvinista politi-
kai programmnak van talán annyi létjogosultsága a 
magyarság földjén, mint a sem nem nemzeti sem nem 
kálvinista, de még csak nem is keresztyén programmok-
>nak ebben a szerencsétlen országban. 

• . Ebben a tárgyban és ebben a szellemben már 
folynak a megbeszélések. Azonban akár pozitív irány-
ban t. i. nyilvános zászlóbontás alakjában, akár negatív 
irányban is dőlnek el, e sorok irója az ez iránt érdek-
lődők kis csapatával megfogja csinálni — minden hiva-
talos megalakulás mellőzésével — azoknak társaságát, 
akik a kálvinizmus politikai princípiumának elméleti 
tanulmányozására és gyakorlati propagálására igaz lel-
kesedést és érdeklődést éreznek*) 

A kálvinista strucc politika elvtelen és így élhe-
tetlen és tehetetlen korszaka kell hogy végre lezáródjék. 
Nem fogja megsiratni senki sem. Mert mindannyian 
érezzük, hogy a kálvinizmusnak nemzetet és nemzeti 
szelemet megtartó és kifejlesztő ereje most kell hogy 
kibontakozzék ú j ra ! A kálvinista vallás és politika szel-
leme pedig világító torony kell hogy legyen, mely a 
hitetlenség és nemzetköziség örök háborgásban levő vizein 
sinylődőket talán újra vissza fogja vezetni a magyar 
haza áldott partja fejé. 

Dr. Sebestyén Jenő. 

*) Az érdeklődőknek e tárgyban készséggel válaszol a fenti 
cikk irója. 

Lepjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbe l 

A protestáns egyházak bizonyságtétele Hollandiában. 
Nagy örömmel közöljük a fenti cím alatt közre" 

bocsátott iratot, amelyet hollandiai prot. testvéreink az 
összes prot. egyházakhoz, azoknak főembereihez meg-
küldöttek. A bizonyságtétel im ez : 

A hollandiai Protestáns Egyházak érdeklődéssel 
vettek tudomást arról a felhívásról, amelyet a magyar-
országi és erdélyi testvéregyházak hozzájuk és a mai 
országokban levő egyházakhoz, intéztek és ezt szívesen 
és nagy együttérzéssel hallgatták meg. 

És bár nem feladatuk az, hogy a kérdés politikai 
oldalával, amely a nevezett országok protestáns egyhá-
zainak szabadságával és egységével vannak . össze-
köttetésben — foglalkozzanak, de úgy vélik, hogy joguk 
van arra és kötelességük is, hogy ezen egyházak érdekeit 
megfontolás és megszívlelés céljából az összes érdekelt 
feleknek figyelmébe ajánlják. 

Fennállásuk 40ü"éve alatt ezen egyházak gazdag 
áldást terjesztettek maguk körül. S amikor maguk szá-
mára szabadság után vágytak, ugyanazt példásan haj-
landók voltak megadni mindenkor másoknak is. A lakos-
ság művelődéséhez és fejlődéséhez nagymértékben 
hozzájárultak. 

És mialatt a szenvedések és elnyomatások ideje 
alatt a nyugati egyházakkal való kapcsolatot megtartot-
ták, addig Éurópa Keletén olyan centrumot teremtettek 
meg, amely a többi hitvallások és egyházak mellett, sőt 
velük szemben a legnagyobb jelentőséggel birt. 

És a szellemi intellectualis életnek ily új központjai 
maradtak egészen a mai napig. 

Nagy veszteség és helyrehozhatatlan kár lenne 
tehát a protestantizmus számára, ha ezeket az egyhá-
zakat önállóságuktól és szabadságuktól megfosztanák 
s a „divide et inpera" jelszó politikája által egységüket 
megtörve látnák s más népek és kormányok elnyoma-
tásának kitévé, erejüket elvesztenék, sőt még lételükben 
is fenyegetve lennének. 

A hollandiai protestáns egyházak azért kapcsolat-
ban a többi országok egyházaival, erőteljesen és komo-
lyan hívják fel közreműködésre mindazokat, akik ezeket 
a veszélyeket közvetve vagy közvetlen elháríthatják s 
ezt a pusztulást megakadályozhatjak. 

Épen ezért, vajha a közelgő békekonferencia isten 
kegyelméből odahatna, hogy a p^Dtestáns egyházak 
Magyarországban és Erdélyben akadálytalan szellemi 
fejlődésre juthatnának s gazdag áldásai lehetnének a 
jövőben még inkább, mint a múltban, a saját népüknek 
és a körülöttük lakó népeknek. 

A hollandiai prot. egyházak. — A*holland refor-
mátus egyház. — A református egyházak. — Az ujra-
kereszteltek társasága. — Az ev. lutheránus egyházközség. 
— A keresztyén református egyház. — A remonstráns 
testvériség. — A baptista egyházak uniója Hollandiában. 
— A szabad ker. gyülekezetek szövetsége Hollan-
diában. — A helyreállított ev. lutheránus egyházközség. 

A protestánsok tiltakozása a miniszter-
elnöknél es a köztársasági elnöknél. 

Protestáns egyházaink vezetőférfiai közül többen, 
megjelentek január hó 25-én délben előbb dr. Berinkey 
Dénes miniszterelnöknél, majd Károlyi Mihály grófnál, a 
köztársaság elnökénél és nekik az alábbi tiltakozó jegy-
zéket nyújtották á t : 
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Elnök Ur ! (Miniszterelnök Ur !) 
A politikai és társadalmi élet gyökeres átalakulása 

nem egy oldalon érinti, sőt meg is. támadja protestáns 
egyházaink életét. Ezekre a jelenségekre rámutatni s 
ezek ellen óvást emelni autonóm alkotmányunk szerint 
egyházaink hivatalos képviseletei jogosultak. A mai 
rémes, sőt egyenesen lehetetlen utazási viszonyok között 
azonban üléseket tartani leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközik. Ez okból, mint a hazai protestáns egyházaknak 
részben hivatalos megbízottai, részben jogosított kép-
viselői, tisztelettel, de öntudatos határozottsággal a 
következő kijelentéseket tesszük: 

A magyar köztársasági kormány Ígéretet tett, hogy 
e hazában ezentúl minden osztály, minden felekezet, 
minden egyes ember jogainak teljes birtokához és jogos 
igényeinek igazságos kielégítéséhez jut. Sajnálattal tapasz-
taljuk, hogy a négymilliónyi, tehát számra nézve is 
jelentékeny, intelligenciáját tekintve pedig egyenesen 
vezető protestantizmus a politikai változások hullám-
zásaiban ismétélten mellőzést szenved. 

E mellőzést nemcsak az a körülmény mutatja, 
hogy a minisztérium mai összetételében a protestáns 
lakosság kellő képviseletére nem gondoltak, hanem 
mutatja az a sajnálatos eset is, hogy Lovászy Márton 
miniszter távozásakor az akkori kormányelnök azt a ki-
jelentést tette, hogy protestáns ember kultuszminiszter 
nem lehet. A fennálló országos törvényekre, a modern 
társadalomnak és a köztársasági államok természetes 
jellemére utalva, kénytelenek vagyunk az ellen a fel-
fogás ellen tiltakozni, mintha Magyarországon felekezeti 
miniszteri állás is lehetne, és mintha ebben az országban 
a vallása miatt protestáns ember bármiféle tisztséget 
nem viselhetne. 

Mellőztetésiinket mutatja az is, hogy legutóbb a 
kultuszminisztérium kettéválasztásánál egyszerűen be-
végzett tények elé állítottak minket, holott az államhoz 
való törvényes viszonyunkból és kulturális jelentőségünk-
ből folyólag igényt tartottunk volna arra, hogy ebben, 
a nemcsak egyházunk, de nemzetünk jövő fejlődésére 
nézve is oly döntő fontosságú kérdésben előzőleg min-
ket is meghallgassanak. 

Óvást kell emelnünk a kath. autonómia olyan 
egyoldalú megvalósítása ellen is. mely nem az 1848-ik 
XX. t.-c. folvománjraképpen s nem annak keretében 
történik. A kath. autonómia létesítését mi nem ellenez-
zük. sőt szivesen üdvözöljük, de hangsúlyozottan ki-
emeljük, hogy annak alapja nem léhet más, mint egye-
dül csak az 1848: XX. t.-c.-ben kimondott vallásegyen-
lőségi és viszonossági elv tényleges megvalósítása. Kí-
vánjuk tehát, hogj' a kath. autonómiának is alapját ké-
pező 1848: XX. t.-c. végrehajtása feltétlenül megelőzze 
a kath. autonómia létesítését s kívánjuk, hogy a protes-
táns egyházak illetékes képviselői a törvény végrehajtása 
ügyében mielőbb meghallgattassanak. 

A hazai protestantizmus megütközéssel vette tu-
domásul az új vallásügyi miniszter úrnak a hírlapokban 
közölt s meg nem cáfolt ama nyilatkozatát is, hogy a 
róm. kath. egyház kiváltságos államjogi helyzetét to-
vábbra is fenn dkarja tartani. Mi az ország jelen válsá-
gos helvzetében különösen nagy súlyt helyezünk árra, 
hogy kath. testvéreinkkel az eddiginél bensőbb egyet-
értésben éljünk, de csakis úgy, hogy a kiváltságos hely-
zetet és különleges államjogi állapotot a jogegyenlőség 
és társadalmi viszonosság váltsa fel. Meggyőződésünk, 
hogj7 a felekezeti kiváltságok fenntartása sem a mai 
köztársasági szellemmel nem egyezik meg, sem az egy-

házak békés együttélését nem biztosíthatja. Ezért az egy-
oldalú felekezeti állásfoglalás ellen tiltakoznunk kell. 

Hasonlóképpen tiltakozunk az egyházi iskolák olyan 
felügyelet alá helyezése ellen is, amely felügyeletnek 
hirdetett szelleme egyházi köreinkberwszéltében a leg-
nagyobb aggodalmat kelti. Az evangelium alapján álló 
egyházak a lelkiismereti szabadság és az egyéni meg-
győződés jogán állanak, azért mindenkinek az egyéni 
meggyőződését tiszteljük. De a magunk meggyőződésé-
nek a tiszteletét is megköveteljük. Előre óvást kell 
emelnünk a vallásoktatás minden korlátozása s apáink 
véres küzdelmeivel és szenvedéseivel szerzett autonó-
miánk minden csorbítása ellen. 

Tisztelettel kérjük a magyar népkormányt, ne 
kényszerítse rá a protestáns hivők millióit, hogy az elé-
gületleneknek a múgy is nagy táborát szaporítsák, ne 
kényszerítse bele a megtépett lelkű társadalmat vészes 
kultúrharc megvívásába. » 

Tisztelettel megjegyezzük, hogy hasonló tartalmú 
óvást a mai napon a protestáns miniszterelnök elnök 
úrnak is benyújtottunk. 

Budapest;1 1919. évi január hó 25-én. 
Kiváló tisztelettel: 

Petri Elek s. k. ref. püspök, dr. Raffav Sándor 
s. k. ev. püspök, dr. Zsigmondy Jenő s. k. ev. ker. 
felügyelő, dr. Boér Elek s. k. ref. főgondnok, dr. Boros 
György s. k. unit. theol. tanár, főjegyző, György Endre 
s. k. ref. e. m. gondnok, Haypál Benő s. k. ref. egyh. 
ker. tanácsbiró, Józan Miklós s. k. unit. esperes. 

Berinkey Dénes dr. miniszterelnök mindenekelőtt 
megemlítette, hogy mint református pap unokája és egy-
házi tisztet viselő emberfia, csakis a legteljesebb jóindu-
lattal viseltethetik a protestáns egyházak jogos érdekei-
vel szemben. A tiltakozó jegyzékre Írásban fogja még-
adni válaszát a protestáns egyházaknak. Az 1848: XX. 
t.-c. végrehajtása tárgyában pedig hamarosan megindítja 
az illetékes körökkel a tárgyalásókat. 

Károlyi Mihály gróf köztársasági elnök válaszában 
hangsúlyozta, hogy a világért sem engedné meg a mai 
nehéz időkben kulturharc keletkezését, mert az végzetes 
lenne a társadalomra nézve. Mindenképpen azon lesz, 
hogy minden jogos igénv kielégíttessék. A protestán-
sokkal szemben ezt annál \inkább hangsúlyozhatja, mert 
a külföldi összeköttetéseknél az eddigi egyedül pozitív 
eredményt a protestáns egyházak érték el. Ami az 1848 : 
XX. t.-c. végrehajtását illeti, a miniszterelnökkel és a 
szakminiszterrel együtt azon lesz, hogy annak végre 
hajtása tárgyában a tárgyalás az illetékes tényezőkkel 
mielőbb meginduljon. A kath. autonómia és az 1848: 
XX. t.-c. végrehajtásának szükségszerű összefüggését 
teljesen elismeri. 

B E L F Ö L D 

Zoványi és a vallástanítás. 
* Zovánvi theológiai tanár olyan páratlan módon 

dolgozik az egyház építésénél, hogy — dinamitot dobál 
ennek alapjára. Lehet, hogy azt hiszi, hogy ezzel a 
rombolással segít legjobban az egyházon, de ép úgy 
téved, mint az a mesebeli medve, amelyik az alvó gaz-
dájára szállott legyet agyoncsapta a — gazdájával 
együtt. 

Legutóbb — a Világ dec. 25-iki száma szerint — 
az.iskolai vallástanítás ellen tette a következő kijeién-



téseket: Ki kell szakítani az ifjúságot az egyház bilincsei 
alól. A vallástan a munkát úgy tünteti fel, mint az 
Isten büntetését; az apját rászedő Jákobot, mint tiszte-
letreméltó egyéniséget és a fiát meggyilkolni kész Ábra-
hámot, mint követendő példát. Az ilyen vallástanításnak 
a jövő iskolájában nem lesz helye, annál inkább, mert 
minden vallás türelmetlen a másikkal szemben és a 
másik emberben nem > az embertársat, hanem az ellen-
kező meggyőződést látja. A vallás mindenkinek privát-
ügye, az nem tanítható az iskolában, hanem a családban. 
Annak a vallástannak, mely az öldöklés dicsőitésével 
értelmezi a krisztusi tanokat, nem lehet többé helye az 
iskolában. Lássuk ezeket a kijelentéseket sorra : 

„A vallástanítás a munkát büntetésnek tünteti fel". 
Aligha akad olyan vallástanító, aki a munkát általában 
tanítaná az Isten büntetésének. De az Ádám és Éva 
történetében — amire Zoványi céloz — sem a munka, 
hanem a fáradságos munka a büntetés. Különben a 
történetben — tehát a vallástanító és a tanuló lelkében 
is — annyira az a gondolat az uralkodó, hogy a bűnös-
nek bűnhődni kell, hogy a büntetés módja amellett 
jelentéktelen benyomást tesz. És ha mégis támadna 
valarhi félreértés, megtanulja a gyermek a szigorú paran-
csolatot : a Hat napon át dolgozzál . . . Megtanulja a 
„Terméketlen fügefa" és a „Talentumok" példázatát, 
tehát azt az igazságot, hogy a hű munka Isten akarata. 
És — ami eldönti a- vitát — azok a gyermekek, akik 
legjobban tudják a vallástant, lesznek felnőtt korukban 
a legbuzgóbb munkások. 

Az Ábrahám történetében nem a gyilkosság" kész-
sége, hanem az élettel korlátlanul rendelkező isteni fen-
ség és azr Ábrahám hősies áldozatkészsége emelkednek 
ki. Másodrendű kérdés itt az, hogy jó-e a történet 
theológiája; a fő az, hogy nyers erejével hatásosabban 
mutatja be az isteni fenséget a gyermek előtt, mint a 
legfinomabb theológia vagy a .sokszor puha, Ízléstelen 
családi .„vallásoktatás". A muzsikáló angyalkáktól körül-
vett. örökké mosolygó „istenke" kedves játéka lehet a 
gyermeki képzeletnek, de nem lesz parancsoló ura azok-
nak a vad ösztönöknek; melyeket az ősök végtelen sora 
hagyott a gyermekre. Csak az erős jóságot tiszteli és 
szereti az ember. Ezért ,, Krisztushoz vezető pedagógus" 
az ószövetség, mert kijenti az embernek a hatalmas 
Istent, hogy annál inkább meghódoljon az új szövetség 
Istenének, aki jóságos is De az isteni parancs kemény-
sége megenyhül a Móriah hegyén az Isten fölmentő 
üzenetében : ..Ábrahám, Ábrahám, ne bántsd a gyerme-
kedet. mert látom, hogy istenfélő vagy!" — és az 
isteni kegyelem, mint a komor felhők közül előtörp, 
sugárzó nap, hódítja meg a tanuló gyermek lelkét. De a 
vallástanítás nemcsak az isteni fenség Móriah hegyi 
komor drámáját, hanem az evangéliumi isteni jóság 
derült képeit is belevetiti a gyermekek lelkébe. Az Ábra-
há?h durva, de hősiességre nevelő áldozatából tovább 
emeli őket a Krisztus önfeláldozásáig. 

„A vallástan az apját rászedő Jákobot mint tisz-
teletreméltó egvéniséget tünteti fel" — állítja Zoványi. 
Olyan vallástanítót, aki így mutatja be Jákobot a gyer-
mekeknek, nem talál Zoványi Magyarországon, sőf az 
egész világon sem. Az ószövetségi történet sem állítja, 
hogy a csaló Jákob tiszteletreméltó. Igaz, hogy kifeje-
zetten nem ítéli el Jákobot, amikor ennek csalását el-
beszéli ; de elítéli minden gyermek — és minden vallás-
tanító — a maga jó ösztönével és a Jákób bujdosását 
mint büntetést fogja fel, aminthogy az a csalás követ-
kezménye. Az Isten áldása pedig az égbe nyúló lajtorja 
álomképében a bujdosás közben, tehát a büntetés titán 

száll Jákobra. Késqbb ugyan, mint Lábán szolgája, rá-
szedi őt is a maga^ nyájának varázsos szaporításával; 
de öreg korában az apai szeretet megrázó fájdalmával 
siratja fiát, Józsefet, akiről azt hiszi, hogy a vadállatok 
tépték szét. Szóval Jákób — mint. általában az ószövet-
ség többi alakja — a jónak és rossznak keveréke; de 
épen mert ilyen alakjai vannak, jó tükre és bűntudatra 
ébresztője az ószövetség az embernek. Az ember csak 
azután kívánja, az Isten képét viselni, ha meglátta a 
maga ördögi, visszataszító vonásait* És a népmesék is 
— amelyeknek nevelői értéke vitán felül áll — nem-
csak a jót, hanem a rosszat is bemutatják a gyerme-
keknek. Zoványi nem látja, hogy elemi iskolás gyerme-
keknek más formájú theológia való, mint egy — theo-
lógiai professzornak. De abban igaza van, hogy a val-
lástanítónak nem szabad a bibliai történeteket szépítve, 
igazságellenesen tanítani. Igazat adnánk neki akkor is, 
ha a vallástanítás sokszor rossz módszerét és a vallás-
könyvek. — különösen a káték — léleknyomorító stílu-
sát támadná. 

Ami az egyháztörténetet illeti, a vallásviták és a 
vallásháborúk tanításának kétségtelenül van felekezeti-
séget kiélező hatása ; de ennél a veszteségnél sokkal 
nagyobb az a nyereség, amelyet az egyháztörténetem 
hőseitől megerősített jellemekben nyer a társadalom; 
akik nem azt vallják, hogy „minden mindegy", — amely 
jelszó bomlasztóbb, mint minden felekezeti elfogultság. 
Különben az egyháztörténelem túlságos szétválasztó ha-
tását csökkenti az evangélium általános emberszeretete, 
melytől a felekezetek kemény katonái az egész emberi-
ség boldogságának harcosaivá fejlődnek. De csökkenti 
a vallástanítónak az a magyarázata is, hogy a inult szá-
zadokban szenvedett igazságtalanságért nem lehet a ma 
élő másik felekezetet vádolni. A legjobb egyháztagok a 
legjobb hazafiak és a legjobb'vilápoigárok. A 10 paran-
csolat, a hegyi beszéd és. a samaritánus követői az igazi 
nemzetköziek. 

Hogy a keresztyén egyházak neveltjei sokszor nem 
tudnak felemelkedni a felekezeti és nemzeti elfoglaltság-
ból az egyetemes szeretet magasságára, annak az átlag-
ember neheZen leigázható, alacsony ösztöneiben és a 
rossz vallásos nevelésben van az oka. De ezt a neve-
lést — mint Zoványi kívánja — a család körébe szorí-
tani és nem mai terjedelmében megjavítani, annyi lenne, 
mint betömni a gyógyító forrásokat. Pedig az imperiá-
lismustól és az anarchiától összemarcangolt, megvadult 
emberiséget csak ez a forrás gyógyíthatja meg Ez nem 
„bilincs", hanem fölszabadítás. Nem „magánügy", ha-
nem a legégetőbb közügy. Hogy mennyire közügy, ezt 
érezheti Zoványi is, amikor a 10 parancsolat kőtábláit 
összetörő, a Krisztus zászlaját ronggyá tépő tömegember 
dübörgő rohanásától megremeg az ő katedrája is. 

Az nem volna baj, hogy a reformmunkára éb-
resztő, kemény csapásokkal támadná az egyházat; de 
ő — mint egykor á vak Sámson — az egyház főoszlo-
pának feszíti a vállát; már pedig inkább az ő katedrája 
dűljön össze. Koszorús István. 

EGYHÁZ. 
'Az ismét telem el t. nyomodai árak ás a megszállás 

miatt sok elmaradó előfizetés miatt lapunkat, amelynek 
előfizetési árát erre az évre nem emeltük, nem adhatjuk 
minden héten. Pedig mélyen érezzük, hogy milyen nagy 
hátrány ez reánk nézve a mostani rohanó események 
mellett. Lapunkat csak abban az esetben adhatjuk he-
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tenkint és, a mo&tani terjedelemben, ha lapunk olvasói 
és barátai ebben áldozatkészséggel segítségünkre jön-
nek. Bizalommal kérjük ezt a mostani nehéz helyzetben. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma f. hó 24-én 
a Lónyay-uteai nagy termben értekezletet tartot t Petri 
Elek és dr. Kovácsy Sándor főgondnok elnöklete mel-
lett. Az értekezlet elején B. Pap István terjesztette 
elő javaslatait arra nézve, hogy „az egyház szellemi és 
anyagi életében való fellendülés miként volna elérhető 
a mostani nehéz viszonyok között. A főbb pontok erre 
nézve rövidre fogva a következők: A parochiális Ss 
vallástanító lelkészek havonként jöjjenek legalább egy-
szer össze a hivek behatóbb lelkigondozásának terv-
szerű intézése céljától. Állítson fel az egyház mint ezt 
a vallástanító lelkészek által beadott memorandum és 
kéri a város különböző helyein ú j parochiák létesítése 
céljából evangelizáló központokat,. A presbiterek és a 
parochiális tanácsok több tagjai a kálvini értelemben 
vett presbiterekhez méltóan vegyenek részt az egyház 
és a kebelében levő belmissziói egyesületek szellemi 
munkáiban; tartson a presbiteriurar és tartsanak a pa-
rochiális tanácsok is gyakran az ilyen ügyeket tárgyaló 
értekezleteket. Nyújtson az egyház legmesszebbmenő 
támogatást a belmissiói munkáknak, hogy ezek bele-
épüljenek az egyház szervezetébe. Vonja be az egyház 
a hithű, buzgó nőket az egyházépítő munkákba. Az 
anyagiakat illetőleg, induljon meg széleskörű propaganda 
a presbiterek, parochiális tanácsosok a buzgó nők rész-
vételével a hivek kálvinista gyülekezeti öntudatának és 
áldozatkészségének felébresztés céljából. Haypál Benő 
lelkész a vallástanító lelkészek memorandu .át terjesz-
tette elő, amelyben kérik, hogy a lelkészek mindegyike 
végezzen vallástanítást és a vallástanítók alkalmas köz-
pontok létesítésével teljesítsenek parochiális lelkészi szol-
gálatot, ami által, mint a 'múltban, majd új parochiák 
keletkeznek. Dr. Somogyi Lajos presbiter szükségesnek 
látja, hogy a hívek magyar, kálvinista, nemzeties ön-
tudata ápoltassék megfelelő propaganda útján. 'Sigray 
Pál, Kerékgyártó Elek, Hegedűs Sándor, Hegedűs Ká-
roly, dr. Kováts Lajos, Rózsa Károly és még többek 
felszólalása után az értekezlet akként határozott, hogy 
az elhangzott javaslatok alapján a presbitérium elé kon-
krét, egységes javaslat terjesztessék az egyházi élet 
erősbítése érdekében. , 

Lelkészválasztás. A hontvarsányi ref. egyház Papp 
József s. lelkészt választotta meg lelkészéül. 

Lelkészképesítő vizsgák. A dunamel l ék i ref. e g y -
házkerületben febr. 28-án és 30-án voltak az írás- és 
szóbeli lelkészképesítő vizsgák. A vizsgáló bizottság tag-
jai voltak: Petri Elek és Lévay Lajcís esperes elnöklete 
mellett, Takács József ker. főjegyző, Nagy Ferenc es-
peres, Patonay Dezső tanácsbíró és a theol. tanárok. A 
második képesítő vizsgán Major János budapest—kőbá-
nyai hitoktató s. lelkész jelesen, Tóth Pál rimaszombati 
s. lelkész jól, Pánczél I.nre gerjeni és Kuli Lajos ka-
zsoki s. lelkész elégségesen képesítettek. Az első lel-
készképesítő vizsgát Bakó László szenior jelesen, Bak 
Antal, Lázár Sándor es Szurmó László elégséges ered-
ménnyel tették le. Ezeken kívül Ho,rnyik §ándor volt 
r. kath. s. lekész tette le jeles eredménnyel a különbö-
zeti vizsgát. 

A lelkészek korpótlékát a dunamelléki ref. püspöki 
hivatal az esperesi hivatalohkoz kiutalványozta. A ma-
gasabb jövedelmű lelkészek, a theol. tanárok és hitok-
tató lelkészek 1918. évi családi pótlék,- ruhabeszerzési-
és egyszeri segélyei a hét folyamán megérkeztek, kifize-
tésűk pár nap alatt megtörténik. j 

Káplán elhelyezés. A dunamelléki ref. egyházkerület 
püspöke Nagykörösre ifj Balla Árpád, Dunapatajra Sza-
lontay Ferencz, Ráckevére Paksy Sándor segédlelké-
szel^et rendelte. 

v A szatmári ref. egyháziak a háborús viszonyok 
miatt 20 ezer korona adóssága volt. Mint az ottani 
gyülekezeti lap.ból olvassuk, a lelkészek a szószékről 
hivták fel az egyház tagjait az adakozásra. Eddig a 
jelzett összegnek^ több mint fele folyt be közadakozás 
útján. 

Erdélyből. Két üres, szomorú lap van az erdélyi 
Ref. Szemle ez évi első számában. A román cenzor irón,ja 
törölte ki. Beszédes, panaszt, fájdalmat esdő szózatot 
tolmácsoló lapok! Lehet-e mélységes, emésztő bánat 
nélkül gondolni arra, hogy mi vár ottani testvéreinkre 
a bekebelezés esetén. Már it t vannak az. előhírnökök: 
a főkormánybiztost elhurcolták, a kolozsvári főenibe-
rekre nagy sarcot vetettek, Mailáth püspököt internál-
ták, intelligens embereket botoznak és így tovább. De,— 
post tenebras lux! 

A kath. papitanács kongresszusa f. hó 15. és 16-án 
tartotta gyűlését dr. Szalay Mátyás vallástanár elnök-
lete mellett. A P. T. tagjainak száma 5562. A papnevelés 
reformja, a kanonoki intézmény reformja, a magyar 
nyelvű breviárium kérdése, a l i turgia nyelve, a káplá-
nok helyzej^, a • cölibátus voltak a főbb vitatárgyak. 
,.Senki se higyja — mondta az utóbbi ügy tárgyalásá-
nál a vezérszónok — l;ogy a pap szeretete hívei iránt 
kevesebb lesz, ha feleség él mellette." Szép beszédet 
mondott dr. Vass József: ,,Nem az a fontos, — így vé-
gezte beszédét — hogy a papságot gyorsan nyomott ban-
kókkal megfizessék, hanem az. hogy a haza megmarad-e? 
Nem az a fontos, hogy kepe-párbér megváltódik-e, ha-
nem, hogy vissza tudjuk-e szerezni elvesztett népünket 
Krisztus -spartacusai tudjunk lenni és tudjunk feláldozni 
mindent égy ért: Krisztusért. 

.Népmozgalmi adatok. A nagykőrösi ref. egyház-
ban 1918. évben született 108 fiú és 109 leány, összesen 
217. Meghalt 231 fiú ós 249 nő, összesen 480* (Az egy-
háztagok létszáma halálozás folytán 263-al fogyott.") 
Házasságra lépett 86 pár; a tavalyinál több 46-tal. Ur-
vacsorával éltek az 1918-ik évben 759 férfi és 8j2 nő. 
Összesen 1641. Egyházunkba áttértek 13-an; a törvény-
szerű kitérők száma 2. E címen a szaporodás 11. Az 
áttérés által való szaporodást levonva a- halálozás általi 
fogyásból, végeredményében a fogyás 2552. Ezt a fo-
gyást pedig levonva a hívek 1918. január 1-i létszámá-
ból, a ref. egyház híveinek anyakönyvi lélekszáma 1919. 
január 1-én' 18488. Konfirmálhatott 72 fiú és* 114 leány. 
Összesen 186.. -— A debreceni református egyházban az 
elmúlt 1918-ik évben a szülöttek összes száma 1143, az 

•elhaltaké pedig 1822 volt. Apadás 680. Házasságra lé-
pett összesen 484 (350 tiszta református és 134 vegyes) 
pár. A polgári házasságot kötött 243 vegye házaspár 
köáül egyezséget kötött javunkra 85, kárunkra 50 pár; 
nem kötött egyezségét 108. Hozzánk más egyháztól át-
tért 11, tőlünk más egyházba kitért 12. A lélekszám 
december 31-én: finom 26839, nőnem 28053, 'összesen 
54892 volt. A debreceni egyház az elmúlt évben segé-
lyezésre különböző címen 4697.1 K 50 fillért fordított. 

f\ „Narodna Uprava" rendelete. Az ú jv idék i n e m 
zeti kormánv belügyi osztálya elrendelte, hogy Bácska 
Bánát és Baranya területén, a demarkációs vonalon beül 
a polgári házasságról és állami anyakönyvekről szóló 
magyar törvények érvényben maradnak, amig azok tör-
vényhozási ufcon meg nem változtatnak'. Ellenben elren-
deli, hogy : az állami anyakönyvbe a keresztnevek azon 
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a nyelven vezetendók be, amely nyelven a fél beszél. 
Tehát magyarra nem fordíthatók. A jövőben csak pol-
gári házasság után köthető egyházi házasság. Az állami 
anyakönyvbe azok a házasságok is bevezetendők, melye-
ket nem a polgári hatóság előtt kötöttek. Állami anya-
könvvezetők kinevezendők és azok tartoznak a* be nem 
irt születési és halálozási eseteket utólag bevezetni és a 
statisztikai adatokat Újvidékre beküldeni. 

Theoi. tanáraink lelkészi szolgálatának beszámítása. 
Az 1919. január hó 18-án tartott minisztertanács hozzá-
járult ahhoz, ,hogy theol. tanáraink megelőző lelkészi 
szolgálatainak fele' 'nyugdíjjogosultságuk megállapításánál 
úgy számittassék be, hogy az 1914. év előtt választott 
tanároknál a beszamíthatóság öt évet még nem haladhat. 

Protestánsok Juhász-Magy Sándor miniszterségéért. 
Protestáns egyházaink küldöttei január hó 24-én meg-
jelentek Juhász-Nagy Sándor dr. kultuszminiszteri állam-
titkárnál es teljes bizalmukról biztosítva, felkérték őt 
arra, hogy a kabinetben vállaljon tárcát. Ezt nemcsak 
az ország érdekében tartják szükségesnek, hanem azért 
is, mert a kultusztárca váratlan szétválasztása következ-
tében egyházi és kulturális érdekeiket nem látják bizto-
sítva akkor, ha a kabinetben erős protestáns érzületéről 
ismert ember helyet nem foglal. A küldöttségben az egy-
házak nevében Petri Elek és Raffay Sándor püspökök 
és Boros György dr., unitárius theológiai tanár, püspök-
helyettes intéztek beszédet az államtitkárhoz, aki a fel-
kérést igen nyomatékosnak és döntő jelentőségűnek 
mondotta a tárca elvállalásának nehéz kérdésében. 

Wilson és Lloyd George válasza. Kováts István dr., 
a protestáns ügyek kormánybiztosa, január 24-i kelettel 
tavirati értesítést kapott a magyarországi protestáns egy-
hazaknak Hágában tartózkodó kiküldötteitől, hogy Wil-
son es Lloyd George jóakaratú választ küldött a magyar-
protestáns egyházak memorandumaira. A válaszok útban 
vannak Budapest felé. 

Protestáns küldötteink részleges visszatérésé. A pro-
testáns egyházak küldötteinek egy része visszatért .Svájc-
ból és Hollandiából és a legszebb eredményekről számolták 
be. Mind Svájcban, mind Hollandiában bizottságok ala-
kultak a magyar protestántizmus védelmére, amelyek 
tagjai egyfelől Franciaországba, mástelől Nagybrittaniába 
mentek át, hogy ott a magyar protestánsok veszélyez-
tetett érdekeinek szószólói legyenek. — A visszatért 
delegátusok közül hárman a protestáns ügyek kormány-
biztosával január 26-án részletesen beszámoltak Károlyi 
Mihály gró-f köztársasági elnöknek a külföldön elért 
eredményekről. A köztársasági elnök örömmel értesült 
az elért sikerekről, különösen pedig arról, hogy a pro-
testánsoknak a magyarok közül elsőknek sikerül VVil-
sonnal es Llovd George-zsal közvetlen összeköttetésbe 
lépniök és tőlük kedvező választ kapniok. Felkérte av 
protestánsokat, hogy folytassák nemcsak egyházaik, de 
nemzetünk jövője szempontjából is oly fontos külföldi 
missiójukat. 

Segélyek. Az egyházkerületi elnökség az államse-
gély pénztárból és a Baldácsv-alaqból a következő segé-
lyeket utalványozta. Egyházaknak az államsegély pénz-
tárból : Adorjás 300, Beremend 300, Czún 200. Dráva-
csehi 400. Hirics 300, Kerekegyháza 400, Kocsér 300, 
Magyargyönk 400. Somogytúr 300, Alberti-Irsa 300, 
Gyöngyös 400, Pestszentlőrincz 300, Pilis (Pest m.). 200, 
Vácz 400, Kispest 300, Mogyoród 300, Rákossztmihály 
300, Veresegyház 300, Dunakeszi-Alag 20Q, Majosháza 
300, Medina 300, Nagypal 300, Pécsvárad 300, Kistén-

gelics 300, Etyek 300, Gyúró 300, Vértesdoboz 300 
koronát. 

Baldácsi alapból: Baja 500, Csúza 500, Becefa 
500, Somód, 500, Kiskunfelegyháza 500, Beremendi 
500, Bonyhád 500, Aba 500 koronát. 

Lelkészeknek az államsegély pénztárból : Barsi 
Miklós 200, Vitányi Bertalan 200, Sándor István 300, 
Varg& György 200, Lamperth Gyula 200, Borzsák Lajofc 
300, Sáfár Béla 300 koronát. Baldácsy alapból: Molnár 
Albert 300, Böhönvei István 300, Csötönyi János 300, 
Kovács Géza 300, Öry Lajos 200, Deák "lmre. 200, Se-
bestyén Pál 200, Szeles József 200, Biczó Zsigmond 200 
Göde Sándor 300, Kiss Dániel 300, Pál fi Gábor 200 
koronát. A Kenessey Szondy-alapból Pestújhely 400 K. 
A segélyeket a ker. pénztár a Magyar Földhitelintézet 
útján az esperesek kezéhez utalja, a nyugták az espe-
resekhez küldendők. 

ISKOLA. 

Audencián. A múlt héten jan. 28-án adta át dr. 
Szilassy Aladár vezetése mellett egy küldöttség Kunfi 
Zsigmond új közoktatásügyi miniszternek azt a határo-

z a t o t , amelyet a Vigadóban tartott nagy gyűlésen fo-
. gadtak el a vallás-erkölcsi iskolai oktatás és nevelés 

hívei. A prot. egyházat Ravasz Árpád, dr. Hittrich Ödön 
és Boross György képviselték a küldöttségben. Kunfi 
miniszter szociáldemokrata elveinek megfelelően azt vá-
laszolta a küldöttségnek, hogy ő következetes marad 
programmjához, mert nem önmagáért, ' hanem pártja 
programmiáért van helyéh es minden kertelés nélkül kije-
lentette, hogy ezt tőle telhetőleg végre is akarja hajtani és 

. érvényesíteni óhajtja minisztersége előtt is vallott világ-
nézeti felfogását a közoktatás egesz vonalan". Vallja, 
hogy teljes lelkiismereti szabadság csak úgy biztosít-
ható, ha a vallásügy magánüggyé válik és nem lesz is-

' kolai vallástanítás; de minden szülőnek és minden egy-
háznak jogában áll az iskolán kívül a gyermeket vallás-
oktatásbán részesíteni: kijelentette, hogy miután itt 
nagyfontosságú, elvi kérdésekről van szó, az összminisz-
térium felfogása lesz az irányadó, mert, mint mondá a 
politikai erő és hatalom kérdései hogy miképen lesz 
a vitás ügy elintézve. A küldöttség egyik kath. tagjának 
gr. Károlyi Gyulánénak arra a kérdésére, hogy a kultúr-
harc álláspontján áll-e, azt felelte, hogy nem. hanem a 
legteljesebb lelkiismereti szabadságot óhajtja politikája 
által elérni. Könnyebb dolga volt a küldöttségnek Vass 
János vallásügyi miniszternél, aki kijelentve, hogy a 
közoktatásügy kérdései ki vannak kapcsolva a tárcájá-
ból, az iskolai valláserkölcsi nevelés hívének vallotta 
magát. — Szóval a dolog lényege az, amit Kunfi mon-
dott : hosszú, erős küzdelem lesz az iskoláért és a győ-
zelem azé lesz, akié a politikai erő és hatalom. Hogy 
ez kié lesz, egyelőre nem tudjuk, de hogy most kié, 
azzal mindenki tisztában van. A szociáldemokrata párt-
lap, a Népszava épen ezért türelmetlenül követeli, hogv 
már most forradalmi úton végezzenek a hitfelekezeti 
iskolákkal, a „reakció váraival". 

A Volt Theologusok Segélyalapjának megalkotá-. 
sára vonatkozó terv visszhangra talált theologiai .akadé-
miánk egykori tanítványainak körében. Erről a meg-
ajánlott pénzbeli küldeményeken kívül bizonyságot tesz-
nek azok a levelek is, .amelyekben a volt tanítványok az 



eszmét általában üdvözlik. Nekünk, az intézet munká-
sainak e levelek annyival is kedvesebbek, mert bennük 
az egykori tanítványoknak intézetünk iránt táplált ke-
gyelete is kifejezésre jirt. „A magam részéről helyesnek 
tartom a közölt levél írójának indítványát s amellett 
szükségesnek is — írja az őcsényi lelkész.. :—, Hiszem 
is, hogy mindenki, aki a theológia jótéteményeiből a 
maga rézét kivette, erkölcsi kötelességének fogja ismerni 
azt, a kenyérhez segítő anyának, legalább részben, visz-
szatéríteni. Én csak egy évig élveztem az áldásos kéz 
segítségét, de hálámat így sem tudom teljesen leróni s 
a küldött összeg is csak egy része annak a tartozásnak, 
mellyel adós vagyok, de ha az Isten éltet s módom lesz 
rá, ott leszek azok között ezután is, akik az intézet iránt, 
érzett hálájukat cselekedettel is le akarják róni." — 
Eddig a következő adományok folytak be: Petri Elek 
püspök (Budapest) 800 K, Kiss Dániel lelkész (Sárbo-
gárd) -200 K, Veress István lelkész (Izsák) 50 K, Szi-
lágyi Béla lelkész (Öcsény) 150 K, Nagy Yince lelkész 
(Tök) 50 K, Tóth Kálmán lelkész (Gárdony) 100 K, 
Kovács Gyula lekész és édes anyja özv. Kovács Imréné 
(Büssü) 100 K. összesen 1450 korona. 

EGYESÜLET. 
A Protestáns Nők Országos Szövetsége m i n t emlí-

tettük, minden csütörtökön delelőtt 11 órakor összejö-
vetelt tart a Theol: Akadémia Ráday Könytár termében 
(Ráday-utca 28.) újból felhívjuk erre a nagyjelentőségű 
mozgalomra a prot. nők figyelmét. A tagsági díjak (5 K) 
a pénztárnokhoz (Beck Irén, X. Orczy-ut B.) küldendők. 

G Y Á S Z R O V A T . 
Ady Endre egy városligeti szanatóriumban testben 

és lélekben összeroncsolva, életének 41-ik évében meg-
halt. Egy szilágymegyei magyar kálvinista kúriából in-
dult el ez a csodálatos édes és fanyar, de mindenkor 
eredeti termésekben gazdag, önmagát gyorsan emésztő 
zaklatott élet. Hét évig volt Párisban; a Nyugat leg-
nyugatibb költője volt. Sokan mondják, hogy Petőfi óta 
nem volt nagyobb költőnk, de nem kevés azoknak a 
száma, akik nem tudták és akarták megérteni és átélni 
azokat, amik az ő lírájából keltek szárnyra. A nemzet 
halottjaként temették a Múzeum előcsarnokából, ahol 
Haypál Benő lelkész — aki 4 évvel ezelőtt ^skette is 
— mondott szép, méltató beszédet a ravatalnál. 

Nagy gyásza van a pozsonyi nagy ev. gyüleke-
zetnek. Dr. Dobrovits Mátyás egyetemi kórházi igaz-
gató, egyházfelügyelő 79 éves korában Pozsonyban 
hirtelen elhunyt. Tevékeny, a közért fáradhatatlan nagy 
férfiú szállt sírba s betölthetetlen ürt hagyott szeretett 
egyházunkban. 

TTÍenyhárd Frigyes a soproni ev. gyülekezetek egyik 
lelkésze 59 éves korában meghalt. 

V S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 
Az aktuális cikkek összetorlódása miatt néhány beköldött cik-

ket a jövő számra kellett félretennünk. 

CSUHA ANDRÁS M S í 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-ÜTCA 43. SZ. 1„ 4. 
űutdnvjos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat . 

P a l y á z a t . 
A tolnai egyházmegye kötelékébe tartozó nyugdíj-

jazás folytán megüresedett kölesdi egyházközség lelkészi 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

A lelkészi javadalom a dunamelléki egyházkerület 
hivatalos értékelése szerint 839 frt — 1668 korona. 
(Ebben benne 4'2 magyar hold á 1200 • szántó föld 
haszna is.) Pályázni szándékozók pályázataikat Kátai 
Endre espereshez Dunaszentgyörgyre Tolna-m. az E. P.-
ben megállapított felszereléssel folyó évi március hó 
15-ig küldjék be. 

Budapest, 1919 január 28. 
Petri Elek 

püspök. 

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

U F O G A 
é s t e l j e s f o g s o r o k s z á j p a d l á s n é l k ü l ; a gyökerek 
eltávolítása C T f " ^ -tömések, a rany i'ogkoronák és hidak, 
fölösleges. ' ^ ^ ^ ^ t a r t ó s p o r c e l l á n - és aranytömések, 
10 évi CT/""\ -húzás, hasznavehetet len, régi fog-
j ó t á l l á s s a l . — r sorodat átalakítok. Vidékiek soron-
kivül kielégitetnek. — Részletfizetésre is. — Állami alkalma-

zottaknak kedvezmény. 

FENYVESI MENYHÉRT 
fővárosi fogászati intézete 

Budapest, IX., Ráday-utca 5. (A Kálvin-tér mellett.) 
Telefon: JÓZSEF 111-48. 

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, fordul janak 
:: 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 „HANGYA" kötelékébe ez idő szerint 
több mint 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi áruforeralma meghaladja az évi 

80,000.(XXX koronát. 



$5 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. Igazga tóság : 

Budapest, IX.» Ká lv in - t ér 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 dí jarányukban része-
sülnek. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igazgatóság-
hoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők köz-
vetítésével. Nyomtatványokkal és ielvilágosítással 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 

11.826,880 92 K 

23.727,673 63 K 

2 2 . 8 0 0 , 0 0 0 - K 

10.490,000 — K 

1 .278,000'— K 

1500.000,000 — K 

ÚJDONSÁGOK: 
A mí vallásunk* 

A m a g y a r reformáció n é g y s z á z a d o s évforduló-
jára írták: dr. Kecskeméthy István, dr. Bartók 
György, dr. Révész Imre, Nagy Károly és dr. 
Ravasz László. A m ű v e l t k ö z ö n s é g részére. — 
I. kötet : 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 lenre. Ara 15 korona. 

Az értékelés filozófiája. 
Irta dr. Czakó Ambró. Ara 10 korona. 

Világbéke és az evangél ium. 
Irta Jahn Jakab. Ara 2 korona. 

A halál mys te r íuma. 
Irta dr. Makkai Sándor. Ára 4 korona. 

Magyar Pro tes táns Unió . 
Egyháztör téne lmi t a n u l m á n y . Irta dr. Patay Pál. 

Ara 5 korona. 

H a r a n g s z ó u t án . 
„ A futkározó h a m i s a t y a f i a k " támadása e l l e i ^ a 
m a g y a r református e g y h á z tagjainak számára az 
írásból merített beszélgetések alakjában készült 
h i tvéde lmi m u n k a . Irta Mészáros János loóki 
református le lkész Ára 4 korona 80 fillér. 
Portóra a bolti ár 10 %-át kérjük. Kaphatók: 

Scholtz Testvérek k X e F t e a „ f í « ™ . B ^ r . T " ' 

— ^ 

^ Halotti beszédek. ^ 

Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-
tett tűzkárokban több mint . . . . 

Riat-osított tagjainak fennállása óta kifize-
tett jégkarokban több min t* . , . . 

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 Biztositó Szövetkeze te alapítltea 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.-tói 1000 kor.-ig ter jedő temetési 
segélybiztosítást nyúj t , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
l^or.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosí tásokat közvetít mindén 
orvosi vizsgálat nélkül. 

24 beszéd 

Irta 

G Ö D E L A J O S 
szekszárdi ref. lelkész 

Ara Kor. 7.50 

KAPHATÓ: 

KÓKAI LAJOSNÁL 
BUDAPEST, 

IV. ker. Kamermayer Károly-utca 3. szám. A 
Megjelent! 
a Protestáns Árvaházi 
Képes Naptár 191£-re. 
Szerkesztették Szabolcska Mihály 
és Bohus Károly. Ára 2 korona 
bérmentes küldéssel és a szoká-
sos ingyen példányokkal. Egyes 
példányokat csakis 2 kor. 20 fitt. 
előzetes beküldése mellett expe-
diálunk. 10 példányon elüli ren-
deléseket utánvéttel is bérmen-
tesen intézünk el. Számlára a 
Naptárt ez idén nem küldjük. 

Homyánszky Viktor 
Budapest, V., Akadémia-utca 4. szám. 

< 



O T E S T Á N 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
ÍX., Káday-utcza 28., a hová a kéziratok, 
előfizetési es 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 ISTVÁN. 
Belső munkatársak 

Marjay Károly, Muraközy Gyula, Patay Pál dr., 
Sebestyén Jenő dr. 

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. o ikk: Egyenlőség viszonosság! p. — II. c i k k : Protestáns nők a politikában. Dr. Patay Pál. — III. c i k k : 
Embertenyésztés. Koszorús István. — IV. c i k k : Wilsonhoz. — Tárca: .Svájci emlékek. Muraközy Gyula. — 
Egyház . — . I s k o l a . — Gyáezrovat. — Hirdetések . 

Egyenlőség, viszonosság! 
„E hazában törvényesen bevett mindéin vallás-

felekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyen-
lőség és viszonosság állapitta tik meg." Ezzel az egyet-
len mondatból álló törvényrendelkezéssel szűnt meg de 
jure az „uralkodó vallás" rendszere. De hogy a kath. 
egyház ezen nagy, elvi kijelentés dacára sem vesztette 
el uralkodó jellegét ós szerepét, azt nagyon jól tudjuk. 
A régi közjogi rend volt a főtámasza annak a domináló 
helyzetnek, amelyet a kath. egyház az 1848. XX. 2. da-
cára elfoglalt. Be porba hullott a magyar „szent" ko-
rona és ezzel együtt el kell tűnnie most már mindan-
nak, ami a nagy szabáyozó elvet*megállapító törvény-
nyel ellentétben van. 

Az interkonfesszionális jogi helyzetnek végleges, 
igazságos' rendezése most már igazán aktuálissá és el-
ddázhatlanná lett. A legautentikusabb helyről hangzott 
el felénk az a kijelentés, hogy a lehető legrövidebb idő 
alatt tető alá kell juttatni a kath. autonomiát. Készen 
van az önkormányzati szervezetnek a kath. tanács köz-
bejöttével „forradalmi" úton megalkotott tervezete, 
amelynek az anyagi ügyeket, illetőleg a lényege az, 
hogy az összes kath. közjogi jellegű javak ennek a szerv-
nek tulajdonába mennek át. Hogy mi lesz a sorsa ennek 
a tervezetnek, nem tudjuk, de az bizonyos, hogy a kath. 
egyháznak az államtól való bármilyen mértékű elvá-
lása, függetlenítése, anyagi javakkal való felszerelése 
csak a fent 'szószerint idézett törvény értelmében lehet-
séges; hiszen a katholikus autonomiához való jog is ab-
ban gyökerezik. Nekünk van autonomiánk, nekik is 
van jussuk ehhez. Hogy az önkormányzat milyen lesz 
belső berendezését illetőleg, ebbe valóban semmiféle 
beleszólási jogunk nincs, ez a jvjs in saeris körébe tar-
tozik. De nem lehet közönyös előttünk az a legvitáli-
sabb érdekeinket érintő kérdés, hogy milyen lesz az 
önkormányzatnak anyagi felszereltsége és ereje. Sőt 

ettől az egész, autonomiai kérdéstől függetlenül is, úgy 
hisszük, elérkezett az idők teljessége arra nézve, hogy az 
egyenlőség és viszonosság elvéből folyó követelmények 
minden irányban és vonatkozásban a teljes mértékben 
'megvalósuljanak. Elodázliatlan szükségesség ez nem 
csak a jog elvéből kifolyólag, hanem azért is, mert a 
most kétszeresen szükséges kölcsönös bizalomnak, meg-
értésnek, a nagy célokért való együttes munkához nél-
külözhetlen nemes versenyképességnek elengedhetlen 
feltétele ez. Épen azért a magyar bevett egyházak mind-
egyikének fel kell emelnie szavát minden olyan kísér-
let ellen, amely a kath. autonomia kezébe akar juttatni 
közjogi jelleggel bíró anyagi javakat a mi törvényben 
gyökerező jogaink kielégítése előtt. A jog és igazság 
által felállított alternatíva ez: bármilyen jogi helyzetet 
hoz a közel, vagy távolabbi jövő a hazai bevett egyhá-
zakra, az állami eredetű javakra, az ettől eddig nyert 
segélyekre vonatkozólag minden lehető és elképzelhető 
rendelkezésnek a tökéletes egyenlőség és :• viszonosság el-
vei szerint kell megtörténie. 

A végleges likvidácáó ideje elérkezett. A mostani 
helyzetnek meg kell szűnnie akár lesz autonomia, akár 
nem. A tétel, amelynek érvényre kell jutnia, világos és 
egyszerű; nem vagyunk mostoha gyermekek, hanem az 
elsőszülöttnek testvérei, a tökéletes egyenlőség és v i -
szonosság alapján álló örökös társai — quod uni jus-
tum. alteri aequum! p-

\ Protestáns nők a politikában. 
Ha elfogulatlanul vizsgáljuk prot. egyházi és egy-

háztársadalmi életünket, megállapíthatjuk, hogy telje-
sen készületlenül talált bennünket a nagy átalakulás, 
R. kath. tsétvéreink sajátos világfelfogás tik alapján 
annyira-amennyire ki tudták építeni társadalmi és po-
litikai szervezetüket is, bár a nagyarányú r. kath. revi* 



val — úgy látszik — a forradalom óta megállt vagy 
visszafejlődött. Hiába; az idő nem az ő érdekeikben dol-
gozik most. 

A radikális iránynak közeli rokona: a feminis-
ták csoportja, öntudatosan készült a jövőre. Főleg az 
intelligens nőket igyekezett táborába gyű jeni s politi-
kai nevelésben részesíteni. A szociáldemokrata párt a 
nő munkásokat szakszervezetekbe tömörítette s osztály-
tudatos harcosokká igyekezett őket kiképezni. A párt 
maga nem nagyon lelkesedett a nők aktiv és passzív 
választójogáért — nem elvi, pusztán taktikai okokból. 
Nem Volt még hatása alatt a nagy liői tábor városokon 
sem, még kevésbbé a falvakon. Aggodalmát nem is tit-
kolta, a nők vallásosabb kedélyének a papok által való 
befolyásolásától tartott. Ügy látszott, a keresztény 
szocialista párt, a nagyobb részt buzgó, agilis alapít-
ványi hölgyek által vezetett keresztény feminista moz-
galom igen sok nőt tartott vissza az ellentábortól. Min-
den világnézet és társadalmi felfogás hódított a nők 
között, csak a protestáns keresztyén meggyőződés nyert 
lassú tempóban híveket, igaz, hogy azután akiket meg-
nyert ós áthatott, azokra mindig minden körülmények 
között számíthat egyházunk. Csendben, feltűnés nélkül 
végezték áldásos, hatásaiban még fel sem mérhető muir 
kájukat. Azt is elismerjük, hogyha 50 esztendő még 
rendelkezésünkre állott volna, az eddig bevált módszer-
rel haladhattunk volna — ha lassan is, de biztosan — 
a kitűzött cél felé. 

Nemes szívű, erős hitű. áldozatkész, munkás prot. 
asszonyaink túlkonzervativek voltak sok tekintetben. A 
nők választójogát nem tudták kellően értékelni, a régi. 
patriarkális módon akartak legjobb erejükkel az egy-
háznak, társadalomnak és hazának szolgálni, nem tud-
ták átlátni, hogy társadalmi és politikai szervezettség 
és hatalom nélkül jelentőségünk és súlyunk csaknem a 
semmivel egyenlő. 

De ki merné őket csak szelid szemrehányással is 
illetni, hiszen az állítólag politikailag sokkal iskolázot-
tabb prot, férfiak hasonló módon szervezetlenek voltak 
s még a felét sem tették meg bel missziói, humanitárius 
munkák terén annak, amit a nők megtettek! S most'is a 
nők ébredtek, fel előbb felelősségük tudatára! Mivel a 
férfiak nem méltatták kellő figyelemre a nőknek szá-
muknál fogva döntőbb politikai jelentőségét s nem ke-
resték a módját a szervezésnek, hozzáfogtak maguk. 
Ismert nevű prot. vezető asszonyok bontották ki a zász-
lót — bárcsak sereglenének alá minél gyorsabban nő-
egyesületeink és prot. nőink egykenként is. Egyelőre 
— felhívásukból legalább az tűnik ki — az egyház-
politikai kérdések döntő fontosságát ismerték fel. A l i ő k 
politikai nevelésének hiánya most könnyen megbosszul-
hat ja magát. Hány -„úri asszony és leány" van, akinek 
sejtelme sincs az 1848:XX. te. 'rendelkezéséről, hány 
prot. asszony él vidéken, főleg falvakban, de még a fő-

. városban is, akinek az egyházpolitikai kérdésekben a 
minimális tájékozottsága sincs meg. Ismerik és hatásai-

ban mérlegelni tudják a prot, nők a. jelen politikai pár-
tok programmpontjait? Milliószámra jönnek majd a női 
szavazatok anélkül, hogy tulajdonosuk tisztában lenne 
azzal, milyen irányt erősített vagy gyöngített. De nem-
csak egyházpolitikai kérdéseknél föntos a nők állásfog-
lalása, hanem az állami és szociális élet kérdéseinél is. 
I t t már nem gondolom, hogy egységes lesz az állásfog-
lalás, pedig évtizedekre kiható lesz a nemzetgyűlés és 
a kormány összetétele és munkája. A Prot. Egyh. és 
Isk. Lap egyik számában olvashattunk egy erősen meg-
szervezett országos prot. párt nagy hivatásáról. A Lel-
készegyesület a régi Prot. Szövetséget akarja akcióra 
birni/ 'az Üj Reformációban országos prot. szervezkedés 
szükségességéről olvashattunk, lapunk múlt számában 
Sebestyén Jenő dr. kálvinista politikát hangoztatott, 
prot nőink már megalkották országos egyesületüket, 
szóval a megmozdulás stádiumán túl yagyunk, most csak 
arra volna szükség, hogy alkalmas vezért kapjunk, aki 
széles látókörrel bírjon, akinek egyéni és társadalmi 
súlya legyen, aki tömöríteni tudná a nagyjában egy 
célra törekvő, de szinte végzetesen széthúzó prot, erőket. 
A zsidóknak az Ür Isten veszedelmek idején, támasztott 
bírákat, néha férfiakat, néha nőt, nekünk magyar pro-
testánsoknak ne adna vezért? A múltban mindig adott,' 
a minden múltnál keservesebb jelenben is majd csak 
feltűnik egy irányítani képes egyéniség, de addig is 
meg kellene kísérelni az alvezéreknek' a találkozást, a 
tanácskozást és megegyezést. 

T)r. Vatay Pál 

„Embertenyésztés" 
„Az iskola e.gy olyan üzem, melynek célkezdete és 

végcélja egy magasabb rendű emberiség kitenyésztése". 
Kik tették ezt a szörnyű meghatározást? Bőrgyárosok, 
vagy baromfitenyésztők? Nem, hanem vezető pedagó-
gusok; olyanok, akik a természettndomány csalhatat-
lanságára esküvő történelmi materializmus irányához 
tartoznak és ezért ellenségei az iskolai vallástanításnak. 

Tehát a keresztyén vallás eszménye helyett: „Le-
gyetek tökéletesek,* mint a ti mennyei. Atyátok tökéle-
tes" — embertenyésztés. A Madách sivár phalanster vi-
lágát- idézi fel ez a szó; azt a világot, amelynek tudó-
soktól vezetett államüzeme nem tűr meg semmi szépet, 
hanem csak azt, ami hasznos. Nem tűri meg az orosz-
lánt: a „puszták királyát", sem a „fürge őzet", hanem 
csak a zsiros disznót ós a gyapjas bárányt. Kiir t ja a 
rózsát, amely „más százezer testvérrel foglalá el a leg-
bujább tért a lengő kalásztól"; és kiirt ja a szellem vi-
rágait: „a költészet s hit ábrándképeit, amelyekkel az 
ember „csalóka álmok kar ján" ringatózva, eltékozolta a 
legjobb erőt". Nem tűri a lélek szárnyalását, hanem a 
koponya-alkat szerint rendeli aj lélek gyújtogató Lu-
thert gépésznek, az eszimék bizonyos magasságába re-
pülő Platót marhapásztornak és az isteni fenséget szo-
borba öntő Michel Angelot székláb faragónak.. 



Ennek az elnyomorító világnak jelszava az „em-
bertenyésztés", mely a vallás kizárásával, tisztán ter-
mészettudományosan akar ja vezetni a gyermekeit. De 
hova vezeti? Hiszen a „tenyésztésnek" nincs eszménye; 
hiszen az leüti az emberség koronáját, és — szarvakat, 
rak fel helyére. Megfosztja az embert minden ékességé-
től, hogy visszataszító mezítelen rútságában álljon elő 
a cínizkus Diogenes „kétlábú, tollatlan állatja". Nem 
neveli az embert az Isten képére, hanem idomítja, mint 
a versenyparipát. 

Lélekkel nem törődik az ,,embertenyésztés''; hi-
szen szerinte érzés és gondolat csák különös izzadmá-
nyai a testnek. A képzelet, a vallás, a lelkesedés, a hő-
siesség is: mind ilyen izzadmányok — még pedig na-
gyon veszedelmesek. A szárnyas, csapongó lélek nehe-
zen idomítható, mert minduntalan kitör az embernyáj 
rendjéből. A végtelenségben szálló Istennel ölelkező, 
eszményektől ragyogó lélek büszke és összeférhetetlen, 
mert megveti a falánk közönségességet. A hősiesség za-
varja a jó üzleteket, a nyugodt evést és a csendes álmo-
kat. Tehát ki minden romantikával az iskolából! "Ki a 
vallással, mert a szellem arisztokráciáját neveli. 

A. történelem pedig ne vadítsa a? gyermekeket hő-
sök leírásával, akik helyett, hogy okos üzleti szá-
mítással megalkudtak' volna1, viaskodtak, meghaltak 
holmi együgyű, ábrándokért. Ne azt í r ja le, hogy mi-
lyen fényesek, hanem hogy milyen foltosak voltak azok 
a hősök — nehogy felgyújtsák a gyermekek lelkét. A 
történelem akkor. lesz igazán az „élet tanítómestere", 
Jia bebizonyítja, hogy minden hős tulajdonképen — gaz-
fickó volt, mert akkor nem buzdítják veszedelmes kivá-
lásra az embert. 

E l a sárkány Ölő mesékkel, a lobogó lelkű történe-
tekkel, a szárnyaló versekkel, az ihletett képekkel, a 
fenséges szobrokkal és a fölfelé ragadó zenével, mert-
mind ezek káros tüzeket szítanak, hazáért, igazságért, 
eszményekért hévülésre nevelnek és megzavarják á jó. 
nyárspolgárias békét. Haza helyett egy dús osztalékot 
adó világpiac legyen az eszmény. A hős pedig az — 
élelmes kereskedelmi utazó. 

Korán le kell tépni romantika fátyolát a szere-
lemről a gyermekek szemei előtt — így tanít tovább' 
az „embertenyésztés" — és ki kell oltani az eszményi 
lángot, melyet a vallás gyújtot t a szerelemnek — mert 
azok ellenkeznek a józan természet tudományos gondol-
kozással. Fel kell világosítani a gyermekeket, hogy az 
ember szerelme semmit sem különbözik az állat szerel-
métől ós hogy a szerelem seimmivél sem magasabbrendü 
életszükséglet, mint az éhség, vagy a szomjúság. Az 
emberek ne tekintsék a házasságot valahogy szent kö-
tésnek, hanem józan üzleti szerződésnek, amelyet egy-
szerűen felbontanak, ha nem tar t ják meg a feltételeket. 
A gyermekeket pedig be kell szolgáltatni a nagy, ál-
lami ember faragó gyárakba, hogy azokban minden ro-
mantikától menten, az összeütközéssel fenyegető rend-

kívüliségeket lefaragják róluk és Itasznos munkagépekké 
idomítsák őket. 

Meg kell szüntetni minden1 rendkívüliséget, me-
lyek a- történelmi materializmus 1 apályáról kiemelked-
nek. Tehát a tornyokat is le kell dönteni, mert azok is 
fölfelé ösztönzik az embert; a romjaikból pedig gyár-
kéményeket kell építeni. A művészetek pedig sohse 
felejtsék el a szarvakat, ha az embert ábrázolják és ne 
glóriával alakítsák — mert az is ellenkezik a józan 
ésszel. A természetet a képzelet hamisításától menten: 
Isten és csoda nélkül kell bemutatni és az embereket 
arra az igazságra, kell megtanítani, hogy a természet 
egy óriási nagy üzem, amely csak annyiban különbözik 
,az (jmberi ipartól, hogy nem cipőt, kocsikenőcsöt, vagy. 
szalámit gyárt, hanem virágot, fát, állatot, embert és 
az emberi iparnak hasznos nyersanyagokat. 

És a természettudományos, vallásmentes „em-
bertenyésztés" azt is kívánja, hogy le kell tépni a ha-
lálról is az illúziók fátyolát és nem azt tanítani, hogy 
a halott az örökkévalóság megdicsőült utasa, hanem a 
férgek martaléka. 

íme, ez a kifejlése az „emhertenyésztés"-nek. 
Végül még egy kép. E g y sugárzó, zengő májusi 

napon egy- kis ligeten mentem át. A fiatal lombban és 
illatos virágokban pompázó fák olyanok voltak, mintha, 
néma. örvendező hálaadással terjesztették volna szét 
ágaikat a ragyogó, kék ég felé. Egyszerre megdöbbenve 
állottam meg. Egy csomó hernyórágta kopasz fát pil-
lantottam meg; ezek úgy nyújtották fölfelé sötét ágai-
kat. mintha némán jajgattak volna a- körülöttük levő 
sugárzásban, illatozásban és madárujjongásban . . . 
Ilyenek lesznek a mi gyermekeink, ha a vallástalan ma-
terializmus neveli fel őket. Koszorús István. 

Wílsonho £•*) 

• Elnök úr! Minket magyar protestánsokat, az 
evangéliumi,keresztyénség legkeletibb őrtornyait, négy-
száz esztendő óta. ostromolnak a keleti vallások hullá-
mai. Nem tudtak, bennünket soha megdönteni. 

Mi magyar protestánsok 400 év óta feszítjük mel-
lünket a Habsburgok katolizáló uralmának, melynek jel-
szava ez volt századokon át: „Faciam Hungáriám gór-
ni anam, medieam et catholicam". S íme megsokasodva 
és tapsolva éljük túl az elbukó dinasztiát. 

Mi magyar protestánsok autokrata hatalmak 
•sphérájában 400 év óta vagyunk fáklyái a demokráciá-
nak s most ime — boldog elégtételül nekünk — a nép-
souverénitás hajnala, virradt körülöttünk az egész meg-
váltott világra! 

Hatalmas nyugati hitsorsosaink fegyverei által az 

*) Emlékezet okáért közöljük ezt a szép, lelkes és a. hangulltot 
olyan híven kifejező memorandum javaslatot, melyet dr. Madai Gyula 
tanár késsített, 
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az igazság győzött most, melynek mi magyar protestán-
sok 400 esztendőn keresztül harcosai, sőt igen gyakran 
vértanúi voltunk! f 

A mi szívünknek most örvendenie kellene; "Ne-
künk most virágot kellene szórnunk a 'bilincstörő győ-
zők diadal útjára. De mi Elnök úr, örülni nem tudunk. 
A hála szavai ajkunkon lebegnek, de még nem tudnak 
elröppenni. Minket talán a Habsburgi lánc szorításánál 
is jobban gyötör annak a tragikus. lehetőségnek gondo-
lata. hogy anyaszentegyházunknak annyi vér és szen-
vedés árán megőrzött egységét nem a győző hissorsosok, 
hanem velünk szomszédos pártfogoltjaik nak bosszúálló 
önzése-össze fogja törni. 

Iszonyodva látjuk emelkedni azt a bárdot, mely 
a magyarországi protestantizmus négymilliós néptömb-
jét felnégyelni "készül. Ha ez a hárd lesújthat, ez halá-
los csapás lesz nekünk és örökké vérző sebet fog ütni 
az evangeliumi keresztyénség egész nagy élő organiz-
musán! A keleti protestantizmus így történelmi egysé-
gének abroncsaiból kibontva, szétszedve, széthullva meg-
szűnik képviselni azt az erőt, amely évszzadokon át 
-védte nyugati testvéreit, majd a muzulmán, majd a ke-
leti, majd a pravoszláv, majd a pápista, világhódító fa-
natizmus áradat ellen! , 

Amit az Egész betöldhetett i s betölt, azt a tör-
ténelmi hivatást a Részek erőtlenek volnának betölteni. 

Nem lehet, hogy egy olyan küldetésszerű ember, 
mint ön, Elnök úr, segédkezet" nyújthasson ahhoz, hogy 
az egyik nép kezéről levert bilincseket átkovácsolják egy 
másik nép kezére! 

Nem lehet, hogy Amerika nagy népe a vallási és 
fa j i gyűlölet furiái t éppen hitfest véreinek millióira sza-
badítsa rá, s közömbös szívvel nézze, hogy egy nagy 
múltú ós nagy hivatású egyháztestet, a magyarországi 
protestántizmust, végkép maguk alá temessék az általa 
ledöntött trónnak romjai! 

A katholikus eseh, a görögkeleti román és görög-
keleti szerb aspiráció beteljesedése 1.264,000 színma-
gyar reforátus, 890,000 német szlovák és magyar evan-
gélikus1, 72,000 színmagyar unitárius lélek elzsákmá-
nvolását jelentené! Ennek a 2,200.000 főnyi protestáns 
léleknek jövendő élete — az alacsonyabb kulturájú 
uralom alatt és egy végnélküli jajkiáltás lenne az édes-
anya után, amelynek kebléről elszakították! 

Elnök úr! Esedezünk Önhöz, hogy a nagy döntés 
előtt orient áltassa magát az evangeliumi keresztyénség 
alapján álló, s most feldarabolásra itélt magyar egyhá-
zak helyzetéről! 

Nekünk a jó Istenen kívül minden bizalmunk ab-
ban van, hogy a jól informált Wilson kiengesztelődik 
és fölemel bennünket is az életjog minden atributumá-
val föl ruházott népek társaságába, hogy a legembersé-
gesetbb ember nevét mi is a fölszabadult lelkek seregé-
ben áldhassuk és ünnepelhessük majd időtlen-időkig! 

T Á R C A . 

Svájci emlékek. 

December 7-én sötét estén a budapesti keleti pá-
lyaudvarról a bécsi vonathoz csatolva egy lefüggönyö-
zött, bezárt külön kocsi indult neki az éjszakának. Kü-
lönös, csöndes társaság ült odabenn. Fehér lengő szakálú 
baptista prédikátor mellett erdélyi unitáriusok, fiatal 
és idős reformáus lelkészek, egy kegyelmes úr és fele-
sége, egy evangélikus magyar konzul és egy vén kalauz, 
aki külön kocsin kísérte Tisza Istvánt hajdan és most 
csodálkozó, sokat gondoló arccal nézte ezt a térde® nad-
rágú egyszerű' társaságot és a kopott, viharvert, halomba 
heverő táskáikat. 

Ez a társaság a magyar protestáns egyházak kül-
döttsége volt: Francia-, Angol-, Svédország, Amerika, 
Svájc, Hollandia felé. hogyha külföldi testvérek lelkébe 
belekiáltsa négymillió, élve szétszakításra ítélt protes-
táns jajszavát és segélykérését. — És amint sötét éjsza-
kában vágtatva lihegve távolodott a vonat az otthontól, 
a hazától, itt-ott a vonat mentén egy-egy faluból, város-
ból valami kis fény —-egy-egy lámpáé talán — meren-
gett utána hosszan és, az éjszakai fák -mereven, mint 
szalutáló katonák néztek utána, vájjon mit hoz a fekete 
vonat majd, mit hoz vissza a húsz ember — új életet 
vagy halált? 

És ment vágtatva /a vonat át az éjszakán és erős 
hideg reggel lihegve állt meg a nagv éhező város. Bérs 
pályaudvarán. 

Estére ú j ra tovább ment és másnap délben már 
Passaunál elmaradt a húsz siető magyar mögött a régi, 
császári Ausztria ködös határa is. Estére Regensbúrgba 
válni is kellett. Négyen,-a svájci küldöttek megölelték 
a többieket és kiszálltak a szép bajor városba, melynek 
ívlámpái mosolyogva világították a sok lengő zászlót, 
a kivágott, oszlopokat díszítő fenyőfákat és a nagy, 
óriás betűs felírást: Hazatérő hősemkneh! A bajorok a 
legkisebb faluban is dísszel és diadalkapuval várták a 
fáradt fiaikat. Különben a hullámos dombos ország 
fenyő erdői között csöndesen húzódnak meg az emeletes 
házú bajor faluk. És mi — négy magyar ember — 
siető vonatokon száguldottunk végig a bajor földön. 
Münchenen, melynek festői utcáján békés tömeg hul-
lámzik és Lindáim, mely a bódeni kék tó partiáról me-
reng át a fehérbe öltözött svájci hegyekre. Utazásunk 
ötödik napján már egy békés svájci falu kikötőjébe sik-
lott be velünk a bádeni tó karcsú hajója. A gyönyörű 
fedett pályaudvar alatt egy újságos bódéban a sze-
münkbe tűnt egy tarka, kék. sárga, piros színekkel dí-
szített füzet; megvettük, a címe: . A vértanú "Románia." 
És1 amint ' a pompás, félig üres vonatban forgattuk a 
mártír Románia keserű panaszait a .,magyar zsarnok-
ságról", és a ,,román Erdélynek magyarosításáról", —-



akkor éreztük, micsoda titání munkára vállalkoztunk 
egy olyan ellenséggel szemben, amely sajtóirodái, fü-
zetei, újságcikkei út ján évtizedek óta a ..magyarok ál-
tal elragadott" Erdély képzelt rabláncait csörgeti a 
külföld méltatlankodó lelkébe. Ilyen gondolatok kísér-
tek Bernbe, Svájc fővárosába. 

Kívülről gyönyörű ez a város. Utcáin csobogó ku-
tak, százados háza oszlopos boltívei nagynevű multak-
ról beszélnek, még a református templom is, ahol fran-
cia istentisztelet van, egy régi XI I . századbeli épület, 
melynek falán egy színehagyott festmény, egy kopott 
glóriájú Szűz Mária ámuló tekintettel, szelíd megbotrán-
kozással hallgatja vasárnaponként a prédikációt. A 
svájci szövetségtanács palotája, a -berni alpokra néz sok: 
ablakszemével, melyek [fehéren, egymás kezét fogva, 
mint egy csomó őszhajú óriás merengenek az élet hiába-
valóságán. Belülről — csúf ez a város. Tele kémekkel, 
letört, mindenre kapható eifistenciákkal. A hotelben — 
ahol a mi, immáron volt ,,nagykövetnőnk'' Bédy Schwim-
mer Kóza lakik — a „Bemer Hof"-ban a télen politikai 
személyek lakószobáinak falában -titkos hallgatózó fül-
kéket vágtak. Az itt levő magyarok' sem teszik kedve-
sebbé a várost. Ádáz viszály és harag nyilait röpítik 
egymásba. Valóban csöndes belső öröm volt nekünk, mi-
kor a sok viszálykodó magyar után Ignotus felkeresett 
bennünket a mi „keresztyén" szállónkban, ahol nincs 
borravaló ős minden szobában biblia van , és cz a meg-
értő magyar író féltékenység nélkül és szeretettel nyúj-
totta segítő kezét a- protestánsok munkájához, melynek 
egyedül volt sikere Svájcban, minden magyar testvéreké 
közltil.i , 

Pár nap múlva Bern is elmaradt robogó vonatunk 
mögött-. És siettünk Kálvin városa felé hullámos, őszi 
színekkel beszórt vidéken át. Olyan a sík sárga levél 
ott. mintha megannyi aranypénz lenne. 

Egy király, az ősz arra járt és szórta két kézzel 
a hívei pénzét, a szegény szomorú fákét, mint ahogy 
talán minden királyok szokták . . . Arrább, Lausa.nne 
felé a genfi tó partján, valami kis szőllőtermés látszik. 
Vastag, erős régű tőkék állanak a kavicsos talajban, i t t 
csakugyan vén fösvény a természet, aki nehéz verejté-
kes küzdelem után adja a fehér bor folyó aranyát és 
a vörös bor haragos vérét . . . 

Sötét e s ^ lett, mire Genfbe értünk. Fönt a régi 
városban s Szent Péter templomnak, Kálvin templomá-
nak karcsú tornyai lágyan olvadtak bele az éjszakába. 
A. Rousseau szobra, amint kicsi szigete mellett elrobog-
tunk a hidon, hallgatva és tépelődve nézett. És a sok 
fény, mely belehullt a genfi tó játékos habjaiba, meg-
annyi kíváncsi szem volt, mely kísért bűnünket és ránk 
hunyorgott néha csúfondárosan. 

Ekkor már csak ketten voltunk, mert két másik 
társunk Bernben maradt a német nyelvű Svájc egyházá-
val tárgyalni, míg mi ketten a franciákhoz jöttünk. És 

* ezen a magános estén, távol az otthontól, semmi hírt 
nem kapva, — idegen alvó városban, egy héttel kará-

csony előtt '—• csakugyan elfogta a lelkünket valami 
csüggedés: két vakmerő magyar pap hogyan gondolhat-
tunk mi arra, hogy megmentjük Magyarországot? Senki 
segítségünk, ellenünk ötéves háború gyűlölete, — romá-
nok, csehek vádjai, amivel teleírták a külföld lelkét ós 
mi ismeretlen és félreismert országok lakói vagyunk. 
Jól esett végigzsongatni csüggedő lelkűnkön az evan-
géliumi biztatást: „Elég néked az én kegyelmem! Mert 
az én erőm erőtlenség által végeztetik el!" Jól esnék 
most hálás szívvel csokorba kötni mindazt a nemes nagy 
tettet, ami a svájci protestáns testvéreink szívéből ki-
hajtott, de mi hallgatást ígértünk nekik és ezt a foga-
dalmat Az Est genfi (munkatársa is megtartotta, a ma-
gyar ember legyőzte benne az újságírót. 

A diplomáciai titkos aktákról még nem lehet le-
tépni a hallgatás pecsétjét, mi értünk, az ügyünk si-
keréért; ehelyett tanulságos lesz egy pár futó képben a 
lelkekbe rögzíteni egy érdekes városnak az életét, mely-' 
nek ablakai és szívei sokszor megremegtek a távoli 
ágyúk ugató dühére, de amely fölött úgy szállt el a 
világháború, mit a siető viharfelhő az ő békés szelid 
völgyei felett. 

Genf és a francia Svájc eleitől fogva entente ba-
rát volt. Péter szerb királyt, mikor még trónkövetelő 
volt, gyakran látta, mint jókedvű polgárt végigsietni 
az utcáin. Szerbia és Románia című francia nyelvi új-
ságok kaphatók minden újságos bódéban. A belgiumi 
várak leomló kövei megremegtették a genfiek szívét és 
a ruhátlan éhes belga menekülők jajszavai a szívükbe 
maradtak. Jellemző érzéseikre - egy mozikép, mit Olasz-
országból hoztak és melynek a címe: Mariste a fronton. 
Mariste óriás erejű olasz fiú, ki vad német katonák ke-
zéből kimenti internált honfitársait, ki a tiroli havasok-
ban hőstetteket hajt végre. Nyakánál köt meg több el-
lenséges katonát és havasokon, meredeken húzza maga 
után a bukfencező, prüszkölő „osztrákokat", amint' a 
genfiek a monarchia népeit nevezik. Mariste betör a 
grófi palotába, ahol a megszálló osztrák tiszteket kire-
píti az ablakon — a közönség ujjongó hahotája közben, 
í g y mulat Genf, bár nem csak így. A világ minden 
részéből tódulnak ide unatkozó gazdagok és szerencse-
kereső szerencsétlenek, diákok és diákleányok és ez a 
sok arc az esték mulató fényében színes képpé olvadt 
össze. Szilveszterkor hajnalig hangos volt az utca, ven-
déglők ós kávéházak nehéz füstjében kacagó közönség 
temette az utolsó sóhajtó, kegyetlen esztendőt. 

A színházak állandóan tele vannak, de ami érde-
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kes, amint végig néz az ember a szinház közönségén -— 
fiatal üde arcot alig talál ott. Fiatal leányok festetten és 
kora vénen, különös frizurás fejüket álmosan ingatják 
— és f á j látni azt a sok virágot, amelyik valójában már 
tavasszal poriadásnak indult . . . 

Muraközy Gyula. 

Lépjünk be mindannyian 
a Református Sajtóegyesületbei 



E G Y H Á Z . 

Értesítés* A feleségre is kiterjesztett és felemelt 
családi pótlékot, hasonlóképp >a rendkívüli havi segélyt 
mindama lelkészeink megkapják, akik már eddigelé is 
részesültek családi pótlékban, illetőleg ruhasegélyben. 
Tekintettel arra, hogy az adóhivatalok nagyobb része 
megszállt területen van. a Y. K. M. I l /a . ügyosztálya 
azt, kérté, január hó 7-iki átiratában a pénzügyminisz-
tériumtól, hogy a felemelt családi pótlékok és rendkí-
vüli havisegélyek egy összegben legyenek, kiutalhatok 
a püspikök kezéhez. A pénzügyminisztérium az utalvá-
nyozás eme módjának kérdésében a státusrendezésekkel 
kapcsolatos óriási elfoglaltsága miatt mindezideig még 
nem döntött. Sürgetésemre megígérték, hogy néhány na-
pon belül úgy ez ügyben, valamint afelett is döntenek, 
hogy azok a lelkészek, vallástanító-lelkészek és theoló-
giai tanárok is részesednek-e a felemelt családi pótlék-

I ban és rendkívüli havi segélyben, akikre az 1918. évi 
december 21-iki minisztertanács határozata a. családi 
pótlékot segély címén kiterjesztette s akiknek a ruha- . 
segélyt is megadta. — A kongruákat és korpótlékokat 
a I l /a . ügyosztály még december havában kiutalta a 
püspöki hivatalok székhelyein levő adóhivatalokhoz. 

Lapunk zártakor vesszük a hírt Kováts kormány-
biztostól, hogy a pénzügyminiszter a mai napön hozzá-
járult az utalványozás kert módjához, hasonlóképen 
„méltányosságból" ahhoz is, hogy a fölemelt és kiter-
jesztett családi pótlék, úgyszintén a január, február, 
március havi 900 K rendkívüli segély a 7000 K-n aluli 
javadalma lelkészeknek, vallástanító lelkészeknek és 
theológiai tanároknak is megadassék. 

A skótok szimpátiája. A skót egyesült szabad egy-
ház Zsidó Missziói Bizottsága, amely a budapesti skót 
ref. leányiskola fenntartója, az elmúlt héten levelet kül-
dött az iskolaszékhez. Ebben a levélben távoli vissz 
hangját találjuk annak a jaj szavunknak, amelyet a világ 
prot. egyházaihoz intéztünk. Nekünk elárvult magyarok-
nak jól esik az igaz, a testvéri együttérzés e meleg 

'hangú kifejezése, amelyből egy részletet ide iktatunk: 
„Az elmúlt hetekben mély fájdalommal értesültünk azokról 
a veszélyekről és megpróbáltatásokról, amelyek az önök 
nemzetét és egyházát érték. Hadd mondjam, testvéreim, 
hogy mi, mint olyan egyháznak a képviselői, amely 
veszedelmeken, küzdelmeken és fájdalmas megpróbál-
tatásokon ment keresztül, mélyen együtt érzünk önökkel. 
De éppen a legmélyebb sötétség óráiban sem veszettel 
a Skót Eg3'házak részére az Istenben való hitnek izzó 
szikrája; ez a hit vezérelt bennünket a győzelemre, a 
bizonyosabb reménység, nagyobb meglátás és az isteni 
valóságoknak erőteljesebb megragadása által. Imádko-
zunk és hisszük, hogy így lesz ez önökkel is. Amit itíC 
Missziói Bizottság, tehetünk, kevés, -kivéve hogy olyan 
segítséget nyújtunk, mint amelyet megpróbáltunk mind-
ezideig megadni missziói intézményünk által az önök 
hazája és népe szellemi jólétének előmozdításában ; de 
elhihetik, hogy bármilyen lehetőség is nyílik számunkra, 
mindent megteszünk a mi testvéreink megsegítségére 
s támogatjuk ezt az ügyet Kelet-Európában, amely célra 
már is tettünk bizonyos lépéseket, amelyekről hisszük, 
hogy jó szolgálatnak fognak bizonyulni." 

Ugyancsak értesültünk arról, hogy a fenti bizott-
ságnak titkára, J. Macdonald Webster lelkész, aki a 
háború előtt a bpesti skót misszió vezetője volt, a közel 
napokban néhányad magával átmegy Edingburgból Há-
gába, hogy ott találkozzék a magyar prot. küldöttség • 
tagjaival. • Dr, N. S. 

Az Országos Leikész Szövetség meleg h a n g ú szó-
zatot tett közzé, amelyben a meghasonlás, gyűlölködés 
helyett a legszentebb eszmények, a békességes szeretet-
nek, a jórendnek és nemesebb életfelfogásnak érdekében 
kifejtendő együttes munkára hív fel mindenkit. A Szö-
vetség küldöttei. megjelentek a vallásügyi miniszter előtt 
és kérték a kath. autonómia és az 1848. XX. t. c. 
együttes végrehajtását. 

A szekszárdi ref. egyházban Göde Lajos lelkész és 
nejének kezdeményezésére szép munka indult meg egy 
nőegyesület alakításával, amelynek ügyvezető elnöke a 
lelkész neje. A betegek, szegények gondozása, látoga-
tása céljára „diakonisszákat" is választottak. 

A lévai reformátusok lelkészükkel Birtha Józseffel 
együtt a múlt hónapban a csehek bevonulása előtt 
megesküdtek a templomban, hogy magyar voltukat, 
nyelvüket soha meg nem tagadják, hazájukhoz örökké 
hívek lesznek, idegen államalakulást országunk területén 
soha el nem ismernek. 

Zoványi. Ismét Zoványi. Megint feltűnik mint egy 
átok, mintha nem volna még elég csapás rajtunk ! 
Quo usque tandem . . . kérdezné a nagy római. Vala-
hányszor a száját felnyitja vagy a tollát epébe márt ja : 
mindig a saját vallását, a mi vallásunkat káromolja. •— 
Vajh ki ő ? Megdöbbenéssel kapjuk a választ: a refor-
mátus vallásnak fölszentelt papja, az egyetlen református 
magyar egyetem legtiszteletreméltóbb székébe ültetett, 
felesketett professora, hogy szent vallásunk hirdetésére, 
védelmezésére nevelje, oktassa a papnövendékeinket. 
Ha ő maga nem hiszi azokat a tanokat amelyeket hir-
detni fölesküdött: az az ő dolga. Ma már a hitéért, a 
vallásáért senkit meg nem égetnek, gályákra nem hur-
colnak; de az már csak a legelemibb tiszteséggel sem 
egyeztethető össze, hogy aki maga se hiszi, amit taní-
tani kötelessége volna: az hithű papokat neveljen. 
— Aki az őrizetére bízott kincset szándékosan rontani 
törekszik, árulója az annak. — Nincs vallásfelekezet, 
amely ilyen tanárt megtűrne az ifjúság nevelésének 
élén. Nálunk se maradhat. —• Menjen Isten .hírével. Se 
nem sajnálja, se nem üldözi senki. 

Bátori Sigray Pál 
egyházkerületi tanácsbíró. 

Adományok. Kovács Géza kisoroszii ref. lelkész 
egy egyházi tag részéről a Prot. Árvaház és a vak-
katonák részére 2—2 K-t küldött, amelyet az illető 
helyekre elküldtünk. 

TTCegyercsy Béla az. Ifjúsági Egyesületek titkára, a 
„Magyarság" szerkesztője svájci útjából a múlt héten 
visszatért. 

Az „Akarat'' és az „Erő" c. ifjúsági lapok (az 
előbbi a fő-, az útóbbi a középiskolások részére) leg-
útóbbi számai most jelentek meg gazdag szép tartalom-
mal. Kettőzött buzgalommal kell épen most támogatnunk 
ezeket a lapokat, amelyeket az Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség ad ki és tart fenn nagy áldozattal. Az 
Akarat előfizetési ára egész évre 6, az Erőé 8 kor. 
(Üllői-út 16/B.) 

Lelkészválasztás. A nagybábonyi ref. egyház a 
korán elhunyt Szűcs Lajos helyére Dusza Béla kún-
szentmiklósi hitoktató lelkészt, a serkei egyház Molnár 
József sajóvelezdi lelkészt, a városhidvégi ref. egyház 
H. Nagy Sándor kisaszondi. lelkészt választotta meg 
lelkészéül, 



Dr. Ravasz László a Prot. Szemle szerkesztője dr. 
Baltazár püspöknél, a M. P. I. TV elnökénél bejelentette, 
hogy a jelen viszonyok miatt bízzon meg valakit a 
folyóirat szerkesztésével. — „Ut" is hasonló okból 
bizonytalan időre megszűnt. 

Aranykönyv. Szabadi Adolf a budapesti ref. egyház 
presbítere egyházi évi adóját 1000 K-ra emelte az Evan-
géliumi ker. diák szövetségnek 5000 K-t adományozott. 
Ltika László, az egyház búzgó presbítere az áldozat-
kész és jókedvű adakozó 1000 K-át adott az egyház 
szükségleteire. 

ISKOLA. 

A debreceni kollégium kon vili tusa válságos hely-
zetben van. A háborús évek elviselhetlen drágasága so-
dorta ebbe. Most a t iszántúli egyházkerület elnöksége, 
a kollégium és a tápintézet vezetőségével egyben meleg 
hangú kérő szózatot bocsátott k i az intézmény áldásos, 
dajkáló munkájának biztosítása érdekében. Ügy hisz-
szük, hogy a felhívás a nehéz, mostoha viszonyok da-
cára megértő szivekre talál, gyülekezetek, lelkészek és 
világiak körében; hiszen a debreceni Alma Mater jóté-
teményét ezren meg ezren és a mi kerületünkben szolgá-
lók közül is sokan élvezték. A kegyes adományok egyen-
ként vagy összesítve a t iszántúl i ref. egyházkerület pénz-
tár i hivatalához küldendők. 

A Baár-Madas felső leányiskola és nevelőintézet 
igazgatótanácsa f. hó 12-én tar to t t ülést Darányi Gyula 
dr, elnöklésével. Az igazgatótanács tagja i majdnem ki-
vétel nélkül jelen voltak. Az ülés legfontosabb tárgya a 

• tanárkar memoranduma volt az intézetnek re formja tár-
gyában, amelynek leglényegesebb részlete a 4 alsó osz-
tály fölé a 4 osztályú gimnáziumnak és kereskedelmi 
iskolának felállítása. Élénk eszmecsere u tán az igaz-
gatótanács egy bizottságot küldöt t ki azzal a megbízás-
sal, hogy úgy erre az ügyre, mint a vele kapcsolatos 
dolgokra nézve a szükséges előkészületeket megtegye. 
Az intézetnek egyébkéűt most 104 növendéke van. Hely-
hiány. miat t sokat vissza kellett utasítani. 

A budapesti református vallástaiiárok küldött-
sége f. hó 11-én tisztelgett dr. Kováts Is tván kormány-
biztosnál és átadta Jköszönő iratát, amiért a protestáns 
vallástanárok is részesültek családi pótlékokban, ruha-' 

* beszerzési és rendkívüli segélyekben. 
Volt Theologusok Segítőalapjára adakoztak: Göde 

Lajos (Szekszárd) 250 K, Káta i Endre (Dunaszent-
györgy) 526 K , Patonay Dezső (N.-Kőrös) (külön ke-
zelendő) 500 K, Lévay La jos (Bicske) 200 K, Za j t i Fe-
renc (Bpest) 50 K. Az előbbi számban kimutatot t 1450 

* koronával a Segítőalapra. 1919. febr. 10-ig befolyt : 
297G korona. 

G Y Á S Z R O V A T , 

Erdélyi László szilágy-ballai ref. lelkész, a Ke-
resztyén Szövetség mozgalom egyik legbuzgóbb lelkész 
tag ja 42 éves korában meghalt, A tanári pályának a 
berlini egyetemen való elvégzése után végezte a theolo-
giát Kolozsváron. Özvegye és 8 árvája gyászolja kora 
elhunytát . 

Szigeti József né szül. Sebestyén Eszter hosszas 
szenvedés után meghalt. Férje, Szigeti József csarnótai 
ref. lelkész, 4 árvája gyászolja az elhunytat . 

Schréter Károly szepesoiaszii ev. nv. lelkész éle-
tének 74-ik évében meghalt, 

Fromm Antal a gróf Teleki család nyug. gazda-
tisztje munkás életének 83. évében hosszas szenvedés 
után az Úrban csendesen elhunyt . A z ' elhunytban, ki-
nek holttestét Gyömrőre szállították özv. Szőcs Far-
kasné édesatyját gyászolja. 

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

CSUHA ANPRÁS K z S 
BÜDAPEST, IX., RÍDAY-ÜTCÁ 43. SZ. I, 4. 
űután\jos áron készít lelkészek számára pa-

lástokat és különféle ruhákat . 

/ / 

M U F O G.A K 
é s t e l j e s f o g s o r o k s z á j p a d l á s n é l k ü l ; a gyökerek 
eltávolítása -tömések, arany fogkoronák és hidak, 
fölösleges. t a r t ó s p o r c e l l á n - és aranytömések, 
10 évi C - j f ^ C ^ -húzás, hasznavehetetlen, régi fog-
jótállással. — I sorokat átalakítok. Vidékiek soron-
kivül kielégitetnek. — Részletfizetésre is. — Állami alkalma-

zottaknak kedvezmény. 

FENYVESI MENYHÉRT 
fővárosi fogászati intézete 

Budapest, IX., Ráday-utca 5. (A Kálvin-tér mellett.) 
Tele fon : JÓZSEF 111-48. 

Elmaradott az a község, ahol' 
1 n 

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 :: 

i i 

f f 

Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
:: értékesítő szövetkezetéhez. :: 

Bpest, IX*f Közraktár-u. 34, 
(Saját székházában.) 

A „ H A N G Y A " köte lékébe ez idő szerint 
több min t 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi á ruforga lma m e g h a l a d j a az évi 

80,000.000 koronát . 



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., Ká lv in - t é r 80., 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 díjarányukban része-
sülnek. j 

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 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 
Biztosított tagjaínak 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. 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. 

ÚJDONSÁGOK: 
• > 

A mí vallásunk* 
A magyar reformáció négyszázados évforduló-
jára írták: dr. Kecskeméthy István, dr. Bartók 
György, dr. Révész Imre, Nagy Károly és dr. 
Ravasz László. A müveit közönség részére. — 
I. kötet: Az újszövetség vallása. Irta dr, Bartók 
György. Vallásunk a történelemben. A keresz-
tyénség ftjlődése egyházzá alakulásától a jelen 
korig. Irta dr. Révész Imre. ' Ara 15 korona. 

Az értékelés filozófiája*" 
Irta dr. Ctakó Ambró. Ara 10 korona. 

Ara 2 korona. 

Ára 4 korona. 

Világbéke és az evangélium. 
Irta Jahn Jakab. 

A halál mysteríuma. 
Irta dr. Makkai Sándor. . 

Magyar Protestáns Unió. 
Egyfaáztörténelmí tanulmányi Irta dr. Patay Pál. 

Ara 5 korona. 

Harangszó után. 
„ A futkározó hamis atyafiak" támadása ellen a 
magyar református egyház tagjaínak számára a2k 
írásból merített beszélgetések alakjában készült 
hitvédelmí munka. Irta Mészáros János loókí 
református lelkész Ára 4 korona 80 fillér. 
Portóra a-holtl ár 10 %-át kérjük. Kaphatók: 

QnVinH? TflCítvüPöV könyvkereskedésében, Budapes ten , 
ÖOUUlM itibbVtiltm. ix. , Ferenc-koruí 19-21. sz. 

Halotti beszédek. 
24 beszéd 

Irta 

G Ö D É L A J O S 
szekszárdi ref. lelkész 

Ára Kor. 7.50 

K A P H A T Ó : 

KÓKAI LAJOSNÁL 
BUDAPEST, 

!V. ker. Kamermayer Károíy-utca 3. szám. 

— . — — 

Megjelent! 

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. 
e lőzetes 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. 
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P R O T E S T Á N S 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratuk, 
előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. 

Laptulajdonos és kiadó : , 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG. 

Felelős szerkesztő 

B1LKE1 P A P ISTVÁN. 
Belső munkatársak 

Marjay Károly, Muraközy üyula, Patay Pál dr. 
Sebestyén Jenő dr. 

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. c ikk: A kálvinista politika szükségessége. Dr. Sebestyén Jenő. — II. c ikk: Elég volt! — Tárca: Svájc1 

emlékek. II. MuraköJty Gyula. — Egyház. — Iskola. — Külföldi hirek. — Gyászrovat. — Hirdetesek. 

A kálvinista politika szükségessége. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a kálvinista politiká-

ról szóló múltkori vezércikkünk nemcsak a£ érdeklődést 
keltette fel sokfelé, hanem ami a lényeget illeti, helyes-
léssel is találkozott a legtöbb hozzászólónál. Még a szük-
ségességét is elfogadják, csak lehetőségében kételked-
nek, s abban, hogy egy ilyen irányú zászlóbontás ma 
ésszerű és eredményes volna. Mi azonban kell, hogy 
elsősorban mégis a szükségességével foglalkozzunk, mert 
ha ezt igazán belátjuk, talán nagyobb erővel dolgozunk 
azon is, hogy ez a terv valósággá' is váljék. 

Két nagy dolog teszi szükségessé azt, hogy a 
kálvinizmus a maga szellemi erőit és politikai gondola-
tait is érvényesítse a magyar életben. Az egyik a ma-
gyar politikai életnek mai helyzete, a másik pedig a 
kálvinizmus természete és szellemi tartalma. Lássuk 
előbb az elsőt. 

Ha a magyar politikai élet diagnózisát a mi szem-
pontunkból akarjuk megcsinálni, akkor azt látjuk, hogy 
az egész magyarság és főleg a polgári elemek, ma Ma-
gyarországon politikai tekintetben a válaszúton, vagy 
legalább is a friss elhelyezkedés stádiumában vannak. 
A régi politikai keretek jórészben összeomlottak. A régi 
jegecesedési pontok és elhelyezkedési területek eltolód-
tak. Uj célok, új érdekek és új jelszavak kerültek elő-
térbe s hirdetik a maguk elveit. Az a kérdés, hogy mi 
a kálvinizmus talaján állva merre menjünk, hová for-
duljunk ? 

A modern politikai' élet megfigyelése ugyanis mind 
erőteljesebben domborítja ki előttünk azt a törvényt, 
hogy a jövőben elsősorban a világnézetekbe felépített 
pártoké a jövő s igazi hatalomra, befolyásra, eredmé-
nyekre azok a pártok számíthatnak, amelyek nagv világ-
nézeti fundamentumokra építették a maguk existenciáját. 
Ebből a látószögből megítélve, érdekes képet nyújtanak 
a magyar politikai pártok. Mert közülük igazán világ-
nézetre* felépített csak kettő van, t. i. a keresztény-szocia-
lista- párt és a szociáldemokrata-párt. Az előbbi a róm. 

. \ 

kath. keresztyénség tagadhatatlanul világnézetet adó fun-
damentumára, a szociáldemokrácia pedig a történelmi 
materiálizmus elveinek szintén önálló embertípust for-
máló talajára van felépítve. (A Mezőfi-féle 48-askodó 
szociáldemokrata párt ugyanide tartozik, de a magyar 
földmíves nép kedvéért még nemzeti színre van festve.) 
Itt van azután még a radikális-párt. Ennek a polgári 
pártnak nincs kimondottan világnézeti alapja, legfeljebb 
ad hoc s ha magyarországi képviselőit és organumait 
nézzük, akkor azt látjuk, hogy a radikálisok gondolko-
zása mai formájában vagy teljesen atheista világnézeti 
talajon áll, vagy pantheista, esetleg deista alapon -áll, 
de mindenesetre a keresztyénségtől sokkal messzebb, mint 
az atheizmustól. (Ez természetesen nem zárja ki azt, 
hogv egyéb elveik kedvéért különben hívő keresztyének 
is ne csatlakoztak volna hozzájuk.T 

A többi pártnak azonban nincs világnézeti funda-
mentuma. Sem a kisgazda-pártnak, sem a Károlyi-
pártnak. (Éppen ezért ez utóbbi nem is tudta, hogy 
milyen tartalommal töltse meg kereteit s hová álljon. 
Ezért is szakadt kétfelé.) A régi 48-as párt ugyanis túl-
élte önmagát. Nem világnézetre épült fel, hanem egy 
nagyszerű eszmének, t. i. a magyar haza teljes függet-
lenségének kivívása érdekében alakult. Ezt a célját most 
elérte s így tulajdonképen lételének nincs is célja többé 
éppen úgy, - mint pl. a f>7-es pártoknak, amelyeknek 
szintén meg kellett halniok. S érdekes, hogy nálunk az 
elmúlt korszakot a világnézetre nem épült pártok uralma 
töltötte ki ; most ügy indulunk, hogy az új korszak a 
világnézeti pártok uralmát tolja előterbe. A régi fi7-es 
és 48-as pártokhoz, mint láttuk, mindenki csatlakozha-
tott, tekintet nélkül arra, hogy mi volt a világnézeti 
felfogása és legbelsőbb meggyőződése az élet nagy 
kérdéseiről egyébként. Az új korszakban máskép alakul 
a helyzet. Nem egyes nagy elszigetelt eszmék, mint 
pl. a kiegyezés vagy az ország függetlensége, hanem 
az élet- és világfelfogás mineműsége fogják megszabni 
politikai állásfoglalásunkat is. Mi most is a kálvinizmus 
talaján állunk és büszkén valljuk azt, hogy a kálviniz-



mus önálló világnézet, akkor ebből két dolog követ-
kezik : az egyik az, hogy tehát önálló politika folytatá-
sára nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is van, a 
másik pedig az, hogy önálló szellemünkből kifolyólag 
nem csatlakozhatunk derűre-borúra jobbra és balra, ha-
nem csak oda, ahol a mi gondolkodásunk alapelvei az 
illető politika alapelveivel, sőt mi több, világnézeti alap-
jaival diszharmóniába nem jutnak. 

Ha tehát ebből a szempontból nézzük a magyar 
politikai pártokat, akkor a következő tanulságokat szűr-
hetjük le ; Az első a z : hogy minden párttal vannak 
közös program mp o n tj a in k, de egyetlen egy párt prog-
rammja sem fedi teljesen a mi gondolkozásunkat; 
vagy hogy ha sorba vesszük a pártokat, azt látjuk, 
hogy 30—40—50—60°/o-ig mindegyikkel vannak közös 
elveink, de a hiányzó 40—50—60—70%-ban pedig 
óriási, sokszor éppen fundamentális nagy kérdések válasz-
tanak el bennünket egymástól. Még talán a kisgazda-
párt- leginkább az, amellyél szemben §. legsemlegesebben 
állhatunk s azután a függetlenségi párt jobb szárnya, 
de ezek is csak azért, mert ezeknek világnézeti alakjuk 
nincs s így, mint a régi 67-es és 48-as párt "bármiféle 
gondolkozású embert egyesíthetnek kebelükben. A többi 
pártokkal azonban nem így áll a dolog. A keresztény-
szociálistákkal együtt megyünk a keresztyénség védel-
mében, de nem az „Egyház" ' érdekeiért való harcokban. 
A szociáldemokráciával találkozunk a programm szociális 
részében, de mint Hock Jánns is kijelentette a napokban, 
elválaszt bennünket tőlük töl^b kardinális kérdés, így 
a történelmi materiálizmus és az osztályharc elve, a 
programm filozófiai megalapozásában. Éppen így a radi-
kálizmus és Károlyi párt sok gondolatát is elfogadjuk, 
de nem fogadjuk el* azt az atheista államelméletet és 
szociológiát, amely programmjuknak alapjait képezi. 

Mindennek pedig az az oka, hogy a kálvinizmus 
egészen speciális világnézet. Mert nemcsak radikális, 
hanem konzervatív, nemcsak demokrata, hanem a szel-
lemi arisztokrácia híve is egyúttal. Egészen természetes 
tehát, hogy ilyen a politikája is és ennek következtében 
a politikai forumon is egészen külön életre és önálló 
munkára van predesztinálva. ' ,. 

, De nemcsak , a magyar viszonyok által előidézett 
kényszerhelyzet szoríthatna bennünket az önálló politikai 
csoportosulásra, hanem arra kényszerítene a kálvinizmus 
theológiai alapgondolata is, amely az Isten dicsőségére 
való munkát követeli meg tőlünk az élet minden területén, 
tehát a legexponáltabb területen a legexponáltabb mér-
tékben. Mert a kálvinistának nem szabad úgy tekinteni 
az evangéliumot, mint a keresztyénység sok felekezete 
és szektája s a pietista ébredési mozgalmak általában,. 
hogy ez nem az üdvösségre tartozó dolog s â hívők 
egyéni életét érdekli csupán. Nem. Az evangélium 
„Kálvin számára nem csupán arra való erő, hogy 
az egyeseket akik hisznek benne, üdvözítse, nem 
csupán vigasztalás a megkeseredett szívek számára, 
nem csupán a lélekre veszedelmes tévelygések legyőzése, 

hanem egyszersmind gyógyszer az általános bajokra, 
megtisztulás és megujulás eleme nagy társas közösségek 
számára és alapkő arra, hogy az ilyeneket rajta felé-
pítsük." Mit jelent ez? Azt, hogy a keresztyénség 
hatalmas erőit bele kell vinnünk a szociális és politikai 
életbe és érvényesíteni azokat ott, ahol a legnagyobb 
döntések történnek, t. i. a politikában. Wilson is így 
csinál s többet érhet el egy óra alatt, mint 100.000 pap 
tiz évi szakadatlan prédikálásával, ami a népek sorsának 
ker. elvek szerint való külső intézését illeti. 

Ezzel persze nem az igehirdetés munkáját és jelen-
tőségét akarom kisebbíteni, csak rámutatni arra, hogy 
fél, sőt negyedrész munkát végzünk, ha erőinket a poli-
tikában a nagy döntéseknél s a parlamenti tárgyalásik-
nál az ország sorsának irányításánál nem akarjuk érvé-
nyesíteni. Mindent a maga helyén. A kálvinizmus korán 
felismerte ezt a nagy elvet és hatalom lett minden 
országban, ahol csak öntudatosan él. 

Egy híres holland politikus az t^ r j a , hogy Hollan-
dia alkotmányos szabadságainak a kálvinizmus volt 
a forrása és biztositéka. 

Knyper pedig így í r : „ A m i r e Luther nem volt 
képes, azt megtette Kálvin, t. i. nemzeteket teremtett'." 

Mit jelent ez? Azt, hogy ha a kálvinizmus képes 
volt a nemzetek alkotmányos szabadságait kiépíteni s 
azokat biztosítani, ha képes volt nemzeteket teremt<\V,, 
akkor hatalmas politikai gondolatoknak és energiáknak 
is kell benne rejtőzködni s ezeket az értékeket nekünk 
hazánk javára kibányászni és értékesíteni kötelességünk. 

Végül van még két szempont, amely a kálvinizmus 
önálló zászlóbontását szükségessé teszi. Az egyik az, 
hogy a kálvinizmus a magyar rtemzet életében és küz-
delmeiben is felséges nemzetkohzerváló és szabadságvédő 
erőnek bizonyult s ezt az erejét ezekben a nehéz idők-
ben lenne történelmi hivatása megmutatni újra. A másik 
pedig az, hogy csak az önálló politikai jegecesedésnek 
és fellépésnek van igazi sikere a politikai arénán min-
denkor, mert ameddig mi csak a radikalizmusnak avagy 
keresztényszocializmusnak vagy a szociáldemokráciának 
leszünk valami formában annektált szélső csatárai és a 
magyar kálvinisták ötféle politikai párt között oszolnak 
meg és végeredményében egymás ellen harcolnak, addig 
a kálvinizmus politikai ideáljainak diadalaira ne szá-
mítsunk. 

De az önálló fellépés és szervezkedés az más dolog. 
Az önálló hatalmi elhelyezkedésnek óriási jelentősége 
van. Ott van pl. a kis Hollandia vagy a rongyos Mon-
tenegró. Bármily kicsinyek is, azért .fővárosaikba az 
összes hatalmak elküldik a maguk , követeit, keresik a 
kegyeiket, figyelik a haj landóságukat , kikérik a véle-
ményüket, szóval önálló hatalmaknak tekintik őket s 
kímélik az érdekeiket. 

Legalább is ilyen kis és tisztelt Hollandiának kel-
lene lenni a kálvinizmus politikai pártjának is a magyar 
politikai fórumon. Joggal szerzünk magunknak ott ház-
helyet, joggal építjük fel a mi külön és önálló stílusú 



palotánkat, mert önálló világnézet vagyunk. Önálló elvek-
kel, önálló etikával, önálló politikával . . 

Azután meg ne feledjük el a viszonyok fenyegető 
alakulását sem, főleg az egyházpolitikai kérdéseket 
•illetőleg. 

Itt van az állam és egyház szétválasztásának, a 
szekularizációnak a 48. XX. végrehajtásának a problé-
mája. Azután az iskolák kérdése. És pedig nem a val-
lástanítás eltörlése csupán, mert ez másodrangú kérdés 
az igazival t. i. az iskolák egyetemes államositásaval 
szemben. Mert ez igazán nagy probléma. Ezen fog kitörni 
a hatalmas kulturharcz amelyre csak teljes szervezett-
séggel és felkészültséggel lehet a győzelem reményben 
elindulni. 

* 
* * 

A napokban egy holland ref. paptól, régi barátom-
tól levelet kaptam, aki a viszonyaink fölött váló sajnál-
kozása mellett így vigasztalt: ,.Ne féljetek! Az a nép, 
melynek lelkében Kálvin még él, nem fog elpusztulni 
soha . . . " 

Ez a hatalmas gondolat kell hogy bátorítson, de 
méginkább kell hogy öntudatra korbácsoljon mindnyá-
junkat ; hogy egyesüljenek végre azok, akik belátják, 
hogy éppen a magyar életben, éppen a mai viszonyok 
között a kálvinizmus politikai tartalmának és moráljának 
magasan szárnyaló elveire elengedhetetlenül szükségünk 
van s azok érvényesítésével a kálvinizmus a magyar 
nemzet életében történelmi missziót teljesít. 

Dr. Sebestyén Jenő. 

Elég volt! 
Nem szívesen foglalkozunk dr. Baltazár Dezső 

püspök személyével és a vele kapcsolatos dolgokkal. Mi-
után mindjár t a forradalom után elmondottuk akkori 
tapintatlan vezérkedésére vonatkozó nézeteinket, nem 
óhajtottunk reflektálni az ő folytonos csipkelődéseire, 
amelyeket a L. E. vezércikkeiben, „Epeköveiben'' ós Szer-
kesztői üzeneteiben hétről-hétre jónak látott elhelyezni. 
TTgy gondoltuk, hogy nem szolgálhat senkinek sem kel-
lemes olvasmányul az, ha tollúnkat egyházunk egyik: 
püspöke elleni támadásra vetjük papirra. Nem emlékez-
tünk meg arról ia tapintatlanságról, amit több egyházi 
lapunk sem lvagyoit szó nélkül, hogy Baltazár püspök a 
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-as szociálista (a Mezőfi-féle) politikai pártnak ágen-
séül csapott fel; arról az ízléstelenségről sem szóltunk, 
hogy az esperesekhez intézett körlevelek ú t ján szállíttatta 
a debreceni lapokban hétről-hétre megjelenő bizalmi nyi-
latkozatokat. De, sajnos, nulla dies sine linea: Baltazár 
püspök újból meg- újból olyan dolgokat művel, amelyek 
nem férhetnek össze az ő nagy felelősséggel járó állásá-
val és 'amelyek a kellő megfontoltság és higgadt előre-
látás hijjával lévén, ismételten kompromittálják és ne-
héz, kényes helyzetekbe sodorják a mi amúgy is sok seb-
ből vérző ós nagy problémák előtt álló egyházunkat. íme a legújabb: a 2 milliárdos ügy. A vallásügyi 

miniszter összehívta a prot. egyházak hivatalos képvi-
selőit az 1848. XX. végrehajtása tárgyában; akik közül 
Gróf Degenfeld József, Darányi Ignác, Székely Fe-
renc, Petri püspök stb. egyértelmüleg oda nyilatkoztai , 
hogy a mai időt nem ta r t ják alkalmasnak e nagy fontos-
ságú anyagi kérdés megoldására és kijelentették, hogy 
ha mégis előterjesztik igényeiket, ezt csak azért teszik, 
mert a kath. autonomia létesítése és az 1848. XX. tc. 
végrehajtása el nem válaszható. Reámutattak arra, hogy 
miután a prot!. egyházak jelenlegi államsegélye több 
mint 17 és fél millió, az igényelt tőkeösszeg ennek meg-
felelő kell, hogy legyen. Dr. Baltazár Dezső püspök, aki 
gondosan kerüli a „pestiekkel" és ezek között az érde-
keink védelmére rendelt organummal, a prot. ügyek kor-
mánybiztosával való érintkezést, a miniszteri értekez-
letre sem tartotta szükségesnek elmenni, hanem e he-
lyett a L. E-ben vezető helyen sorolta fel az igényeket, 
amelyeket sikerült a 80 millió évi követelménynek meg-
felelő 2 milliárd tőkében megállapítani és ezzel egyhá-
zunkra a „telhetetlen papzsák" és egyéb meg nem ér-
demelt titulusokat kieszközölnie és igazságos ügyünket 
veszélyeztető, nagy ártalmunkra szolgáló felzúdulást 
keltenie, valamint a helyes mederben megindult tárgya-
lások eredményeit is kétségessé tennie. 

De ez még nem volt elég. Dr. Kováts kormány-
biztos, dr. Juhász Nagy Sándor miniszterrel egyetértően 
a Magyarországban és a Népszavában, ahol a támadások 
megjelentek, a tényeket és a lehető jogos igényeket fel-
tüntető nyilatkozatban kelt védelmünkre és mutatott reá 
arra, hogy a L. E-ben megjelent cikk Baltazár Dezső 
magánvéleménye; így óhajtotta a tájékozatlanságból 
(ismét ez!) és rossz indulatból eredő kalkulációk szülte 
helyzetet szanálni. No és erré mi történt? Nem az, hogy 
Baltazár püspök valamilyen helyreigazító nyilatkozat-
ban, vagy mea culpa-val mentette helytelen, tapintatlan 
álláspontját, hanem az, hogy a L. E-ben egy rövid köz-
leményt adott, amelyben hízelgő szavakkal emlékezve 
meg az őt ala'posan megöklöző Népszaváról, a kormány-
biztosra akarta a vizes lepedőt teríteni; őt vádolta azzal, 
hogy „a pesti sajtót alarmirozta a -protestánsoknak az 
1848. XX-ban foglalt elvek szerint megkonstruált jogai-
nak letörésére és sajnálattal lát ja a kormánybiztost ab-
ban a szerepében, amikor már a protestáns jogos igények 
ellen nyíltan foglal állást." Meggyanúsítja azzal is, 
hogy azoknak kedvéért tette, akik félnek a szekularizá-
ciótól. 

No, hát ehhez nem kell kommentár. Mit mondha-
tunk mást, mint azt: Elég volt. Mi már a forradalom 
után, nem személyes gyűlölködésből, mint ő hirdette, 
hanem elvi szempontból, egyházunk érdekéből kifolyó-
lag mondottuk, hogy Baltazár püspöknek le kell vonnia 
a konzekvenciákat és most is azt mondjuk: elérkezett az 
ideje annak, hogy szép esendesen, minden frázis nélkül 
búcsút vegyen a konventi elnökségtől, f l iszen minden 
egyébtől eltekintve, milyen fonák helyzet is az, hogy 
ezekben a sorsdöntő nagy eseményekkel terhes időkben 



konvent! elnökségünk mindkét "tagja a most kétszeres tá-
volságban evő Debrecenben lakik és közülük egyik a, for-
radalom szülte helyzettel számolni semimiképen nem haj-
landó. Hogy erre nincs paragrafus? 4 r r a 8 0 m volt, mi-
kor önmagát a tábori -lelkészét felügyelőjévé kreálta. 
Tehát minél előbb meg kell hoznia ezt az áldozatot. 

így majd több ideje is lesz ..Mord György" sze-
repének betöltésére és <a L. E.-nek Szerkesztői üzenetei-
ben elhelyezett ízetlenségek faragcsálására. Ez legfel-
jebb önmagának és a L. ívnek, ártó időtöltés. 

::>: t á r c a , k:: 

Svájci emlékek. 
I I . 

Az igazi genfieket. Kálvin népét nem lehet min-
denütt megtalálni. Azok bezárják csöndes, szép laká-
saikat az idegenek elől ós asszonyaik és leányaik arca 
tiszta, mint a hajnal. Megtalálni őket az utcák forga-
taga között is, így pl. karácsony estéjén egy népes téren 
egy csomó genfi leány megállt ós karácsonyi, lágy, 
tiszta énekekbe kezdett és a karácsonyi ének amint 
végigsuhant a genfi sürgő-forgó esti utcákon, olyan volt, 
mintha- csakugyan ós ú j ra az angyalok szállottak volna 
alá.' hirdetni a szomorú embereknek békességet ós jó-
akaratot a földön. 

Egyszerű és gazdag emberek csöndesen hallgatták 
' a csengő női haaigokat, a genfi leányok evangelizáló mun-

káját. 
Sok belső szépség, melegség van a genfi otthonok-

ban is; ezek azok az erős várak, ahová kíváncsi, fürkésző 
idegenek tekintete nem tud betévedni. De, mikor valaki 
előtt kinyiinak az ajtók ós helyet kap a csöndes, lilás 
lángokkal lobogó kandalló fahasábjai előtt ós a kan-
dalló meleg fényében ós testvéri szívek szelíd ragyogá-
sában felmelegszenek a kedélyek, akkor érzi az ember, 
hogy Kálvin városában vau, ahol a szívek sohasem 
szűntek meg hitben és szeretetben lobogni századokon át. 

Es vasárnaponként a teli templom okban nagyszerű 
genti típusokat figyelhet meg az ember. Van egy rop-
pant hangversenyterem. f,Vicfori(t Hal!" ós a genfiek 
egyik híres lelkésze. Franc Thomas. itt. a páholyokkal, 
zsöllyeszékekkel díszes teremben tart minden vasárnap 
istentiszteletet. Palást nincsen rajta, a prédikáció előtt 
valóságos kis hangverseny van: művészi hegedű vagy 
ének simogatja végig az ájtatos lelkeket. Érdekes a szín-
ház közönsége: fényes boás előkelő hölgyek mellett egy-
szerű varróleányok vagy parasztasszonyok^ kik itt té-
len-nyáron fekete szalmakalapot hordanak. 

Vagy még tisztább genfi vonásokat láthattunk ka-, 
rácsonykor a Szent, Péter-templom istentiszteletén, ahol 
úrvacsorám áhítatos csöndben gyülekeztünk. Az l ' r 
asztala körül megállt egy-egy csoport, Fulliquet, a lel-. . . ^ V, 
kész kiosztotta- a kenyeret egy-egy bibliai mondás kísé-

retében s közben a két egvházti aZ asztalra tette nagy, 
fehér tálcákon a sok-sok kicsiny, külön kelyhet. Szép 
ezüst, kicsiny kelyhek ezek. középen karcsú, csillogó 
kis poharak, mindenkinek jut egy — s mikor a. kelyhek 
sorban újra visszakerülnek az asztalra, Fulliquet külön 
imádságot mond. megáld bennünket ós jő a másik cso-
port: szelíden. lehajtott fejjel és ú j kelyhek ragyognak 
újra az asztalon. 

De ez a csodálatos mély hit kisugárzik a templo-
mok félhomályos zugaiból és bevilágítja evangéliumi 
fénnyel az egész társadalmi életet. Svájcban a különb-
ség sokszor elenyészik a papok és világiak között. A 
svájci köztársaság elnöke. Ador. karácsony estéjén pré-
dikációt tartott a Vietoria Hallban. Egy genfi bankár 
sürgő-forgó bankházának ezer gondja mellett áttanul-
mányozta a magyar protestánsok helyzetét és egy dél-
után ott ültünk sokáig gobelin szövésű fotelljeiben. a 
vert rézzel díszített íróasztala mellett, a falakról nagy-
szerű tájak, drága festmények meleg színei néztek reánk 
ós ez a független, sok milliónak parancsoló idegen em-
ber velünk együt t dolgozott, tett. időt áldozott a távoli 
protestáns testvérekért, kikről csak annyit tudott, hogy 
elhagyottak, hogy a hitüket, a hazájukat féltik és hogy 
igazságtalanság történik velük. 

Egy másik bankár mi érettünk a genfiek előkelőit 
meghívta történelmi nevezetességű szalonjába, hogy ve-
lünk és a magyar üggyel megismerkedjenek és egy 
nagyszerű tanácskozás után — amiről hallgatifam kell 

felállt az egyik egyetemi tanár: imádkozzunk ma-
gyar testvéreinkért! — mondta komolyan. És imádko-
zott távol szenvedő magyar testvérekért, ügyük sikeré-
ért. a köztük lévő küldöttekért . . . és a diplomaták, 
bankárok, tanárok — lehajtották fejüket a fényes, se-
lyemfiiggönyös szalonban, abban a házban, amelyben 
Kálvin lakott és csöndesen ismételte a lelkük az imát « s 
a magyar küldöttek szeme, amikor vége lett az imának, 
tele volt forró, hálás kön vekkel . . . 

Egy má-si'k bankár bejuttatott- bennünket Wilson 
egy Genfben élő barátjához. Ez is érdekes látogatás 
volt: este. egy fényes villában, a gazdag jólétben élő 
angol úr antik képekkel, pompás műtárgyakkal teli sza-
lonjában. A felesége, drága hímzésekkel tele ruhában,^ 
simára fésülten, mint egy középkori Madonna, tolmá-
csolta angolul a beszélgetésünket. És ebben a fényes 
szalonban indiai kávé és illatos likőr mellett, szemben 
ezzel a tiszteletünkre estólvi ruhában öltözött milliomos-
sal. megint elfogott bennünket valami fájó csügged''s. 
Íme egy angol tudós, aki a nemzetek társaságának nagv 
apostola ós akinek talán belecsendül a szava a világkor-
mányzó hatalmasok lelkébe. — annyit sem tud Magyar-
országról. [mint egy -afrikai őserdőben élő zulu-kafl'er 
törzs belső életéről. Egy ködös távoli ország . . . benne 
nagy puszták ós karikás ostoros csikósok űzik a lobogó 
vad ménest ós a szabad ég alat t felcsapó lángoknál gu-
lyást főznek és szomorú, fájdalmas magyar melódiákat 
dúdolnak hozzá. — egy fantasztikus nép. érthetetlen 



zengő nyelven beszél' és keletről, Ázsiából hozta álmodó 
lelkét, — körülbelül talán ennyi az, amit egy művelt 
nyugati ember Kossuth nevén kívül isimer Magyaror-
szágból . . . 

Az autó. mikor eljöttünk, sietve száguLdott a parii 
úton, lenn a tóparton haragos hullámok vágódtak a szik-
lának és minekünk úgy tetszett akkor, hogy mi i t t egy 
nagy lelki sötétségben futunk és próbálunk világítani, 
de hiába, hiába minden, késő van már . . . és a Végzet 
közeledik sötéten és ellenállhatatlanul a felé az el'ha-

* 

gy ott, nem ismert magyar nemzet felé . . . 
Ilyen fájó, lemondó hangulatokból azonban esak-

haanar felrázott bennünket egy kedves megértő szó, ba-
ráti tett, különösen a lelkészek részéről. 

Egv este pl. titokzatos arccal kopogtatott be hoz-
zánk Denkinger, a genfi lelkészek moderátora; magyarul 
püspöke, kit azonban ott évről-évre Választanak. 

— Tudok egy nagyon jó kis korcsmát — mon-
dotta —, jöjjenek velem. Kicsinyt meglepetten bámul-
tunk Kálvin utódjára, amint ebben a szigorú, komoly 
városban szűk utcákon át vezetett bennünket késő este 
a jó kis korcsma felé. Kíváncsian és gyanakodva men-
tünk utána. A korcsma elég jó volt. Egv pár vendég 
beszélgetett halkan, az asztalra könyökölve és egy kü-
lön szobában diákok, talán „burschemschaft" lehettek, 
énekelték az ő ütemes diáknótáikat. 

A söntésnél állott a korcsmáros, fehér nagyhajú szú, 
bozontos szemöldökű ember. , 

A moderátor, mint egy színpadi hatásra számítva, 
hirtelen odafordult hozzánk. 

— íme, Uraim, ezért hoztam Önöket ide. Bemuta-
tom Önöknek az egyetlen genfi — magyar embert! Ma-
gyarországból jött és itt nyitott vendéglőt, híres a ma-
gyar konyhája, nos. beszélgessenek! 

Serényen hátra lépett. A vendéglős zavartan, né-
mán állott, mintha valami rossz tetten érték volna. Hát 
ön magyar? — kérdeztük tőle. 

— Az vagyok. líraion — felelte kicsit zavartan —. 
magyar vagyok, csakhogy én — nem tudok magyaim!v 

Én tudniillik Nagyszebenben születtem és ott csak né-
metül beszélnek . . . 

Igv derült ki. hogy Genfben egyetlen magyar em-
ber él és az is — német . . . 

De nem akartuk elrontani a moderátor örömét és 
beszédbe elegyedtünk honfitársunkkal, franciául termé-
szetesen és odajött hallgatózni nagy. már Genfben szü-
leteti leánya is. Elmondtuk, hogyan akarják széthasí-
tani a magyar föld gyönyörű hegyeit, völgyeit rabló, 
martalóc hordák, hogyan vágnak bele a nemzet eleven 
testébe vad, állati kapzsisággal, és hogy miért jöttünk, 
mit csinálunk itt. A korcsmáros megdöbbent* néma 
csöndben hallgatta, mikor eltávoztunk, elkérte a térké-
pét. amin magyaráztunk neki s ami a nemzetiségek 
kapzsi terveit tüntette föl. Megrázta a kezünket meg-
hatottan és franciás-németes kiejtéssel mondta az egye-
düli magyar szót. amit tudott talán: 

— Jó napot! Isten áldja meg! 
Mikor a korcsma nyitott, világos ablaka előtt "el-

haladtunk és benéztünk rajta, a, korcsmárost láttuk, 
amint a söntés asztalára terített térkép fölé hajolt, a 
lányának magyarázott ökölbe szorított kézzel és hango-
san. hogy kihallottuk a kiáltását: 

— í g y akarják szétdarabolni a hazánkat, a rablók! 
. . . Talán mégis van valami delejes vonzása ennek 

a magyar földnek, hogy hosszú évek és messze országok 
távolságán át megremegteti idegenbe szakadt, idegen 
fiainak a szívét is! 

A másik genfi lelkész, aki hálás lelkem előtt most 
megjelenik, Fulliquet, akinek sohasem felejtjük el a 
vasárnapi iskoláját, amelyiken részt vettünk. A háta 
mögött ültünk s a sok apró gyermekeknek József tör-
ténetéről magyarázott. 

—- József szép, kedves fiú volt, "sokat álmodott 
szép és büszke álmokat, de egy nagy hibája volt, lenézte 
kicsit a testvéreit! ö szebb ruhában járt, mint azok, 
többet tudott, az édes a ty ja is jobban szerette. És ezért 
bűnhődött József. Testvérei lehúzták a szép ruháit, egy 
mély. ó kútba dobták, azután kereskedőknek adták el. 
akik nagy lépésű, púpos tevéiken elvitték Józsefet Egvp-
tomba . . . I t t rabszolga lett és börtönbe került . . . 
Ha ti veletek történt volna ez, gyerekek, tudom, ti azt 
mondtátok volna a mély kút fenekén, vagy a börtönben: 

— J a j . nincs már jó Isten! Mindenki elhagyott 
engem! 

De. látjátok, József nem ezt tette. Hanem a mély 
börtön fenekén a messzi idegen országba imádkozott a 
jó Istenhez! Hi t t ő benne! Azt mondta: Isten meg fog 
segíteni engem! És meg is segítette. Kikerült a börtön-
ből, hatalmos úr lett, aki később megbocsátott testvé-
reinek is! 

És itt: hátrafordult Fulliquet s reánk mutatott. 
— Látjátok, gyerekek — mondta —. ez a két 

bácsi, akik eljöttek hozzánk, magyar lelkészek . . . El-
jöttek hozzánk, hogy elmondják nekünk, hogy milyen 
nagy veszélyben van az ő egyházuk, az ő nemzetük. 
Körüllakó népek rájuk törtek és szét akarják osztani az 
országukat! Kétségbe vannak esve a mi magyar testvé-
reink; nem tudják, ki segíthet ra j tuk! Ugy érzik, hogy 
szinte a jó Isten is elhagyta őket! Xos hát, ti, genfi 
gyerekek, akik József történetét tanultátok, ugy-e, ti 
üzentek valamit a, magyaroknak! Ti azt mondjátok ne-
kik, hogy nem szabad kétségbeesni, mert Isten uralko-
dik: fölöttünk! A 'magyar nemzet, ha talán kicsinyt 
büszke is volt eddig az ő többi, körül lakó testvéreivel 
szemben, büszke volt. hogy ő okosabb, műveltebb és az 
ő lelke szebb ruhában jár. — a magyar nemzet higyjen 
egy fölötte élő örök Igazságban és Szeretetben! Ti genfi 
gyerekek is imádkozni fogtok értük! Ezt üzenitek ti. 
genfi gyerekek, távol idegenbe a mi szenvedő magyar 
testvéreinknek! 

Fulliquet hangja is megremegett, amikor ezeket 
mondta, a mi lelkünk is megremegett valami benső, me-



ieg\ elfogódott érzéstől! És ime, a genfi gyerekek üzene-
tét kötelességszerűen elmondtam itt, ahogy ők üzenték 
azt nekünk! . " • 

. . . Január végére ismét, együtt voltunk 1'isten 
yi ind annyian. A -svájciak és a hollandiak. Tele remény-
séggel, tele a protestáns világ szent egységének az örö-
mével. 

Mikor a tenger alatti távíró megnyílt Amerika és 
Európa között, amerikaiak ezt táviratozták Európába: 

— Dicsőség" Istennek magasságban, békesség a föl-
dön és az emberekhez jó akarat! 

És most, amikor külföldi és amerikai testvéreink-
kel £jra megnyílt a lelkek közlekedése, a mi protestáns 
testvéreink Svájcból, Amerikából, Hollandiából újra ezt 
üzenik nekünk: .Békesség a földön, jó akarat! Ezért a' 
mi békességünkért ma itt boldog, tiszta jóakarat, igaz-
ság legyen ebben a mi vérző, szomorú hazánkban, ezért 
dolgoznak, írnak és imádkoznak a mi külföldi testvé-
reink idegenben, miértünk! Áldja meg az Isi 3~ •'»in:t-n 
lépésüket, tettüket, a szavukat, amit mi érettünk, az 
igazságért, egy szebb jövendőért tesznek! 

M araközy (ry ula. 

E G Y H Á Z . 

A pesti ref. egyházmegye esperese Nagy Ferenc 
egyházmegyei értekezletet hívott egybe f. hó 2'7-ére a 
Ráday könyvtárterembe az egyházunk mai helyzetének 
(''..•> a szükséges reformok megbeszélése tárgyában. Az ér-
tekezletre, amelyen püspökünk is részt vett, sokan jöt-
tek el a lelkészek, világiak, tanítók, gondnokok és pres-
biterek közül. Nagy Ferenc az esperes tájékoztató meg-^ 
nyitó beszéde után Hamar István theol. tanár tartótr 
tájékoztató előadást az állam és egyház szétválasztásá-
nak, az 1848. XX. te. végrehajtásának kérdéséről és en-
nek kapc-sán .reámutatott arra,- hogy az egyháznak fel 
kell készülnie minden lehetőségre és különösen arra, hogv 
nagy belső megújulás és fokozott munka által biztosítsa 
(xiszteneiáját. Szabó Balázs alsónémedi-i lelkész beha-
tóan foglalkozott előadásában a gyülekezeti lelkigondo-
zá,s és belmisszió sürgősen megvalósítandó munkáival, 
hangoztatta, hogy minden fokon és gyülekezetben szer-
vezni kell a belmissziót a Kálvinszövetségek megalkotása 
útján. A nagyfontosságú témákhoz B. Pap István, Olasz 
Sándor, dr. Lénárd Jenő, Deme László, Szombaithy szt.-
endréi igazgató és többen szóltak hozzá és az értekezlet 
elhatározta, hogy tájékozás céljából az elhangzott előadá-
sokat külön füzetben kiadja, és ezenkívül népszerű, szé-
lesebb körökben terjesztendő tájékoztató füzetben is elő-
készíti a híveket a jövő nagy változásaiban szükséges 
munkákra az egyházi élet fellendülése céljából. Elhatá-
rozta azt isj hogy a vallástanítás alapos reform ál ásának 
érdekében vallástanítási vezérkönyvet ad ki. Az értekez-
let végeztével Sebestyén .Fenő dr. tartott előadást a kál-
vinista, politika szükségességéről, amelyet lapunk elején 
közlünk. Az előadást több felszólalás követte, amelyek 
mind odakonldudáltak, hogy bár most nem alkalmasak 
az idők külön politikai párt alakulására, de a kálviniz-
musban levő nagyszerű társaidalmi, politikai erőket hat-
ványozott igyekezettel kell belevinnünk közéletünk min-
den területére. 

Lelkész választás. A kazsoki ref. gyülekezet E. 
.Szabó Dezső volt daruvári missziói és tábori lelkészt, a 
héregi ref. gyülekezet,. Szűcs László nagyigmándi s.-lel-
készt választotta meg egyhangú meghívással lelkészéül. 

Gyülekezeti hirek. Az erzsébetfal vai kálvinszövetség 
Nőegylete elhatározta, hogy olyan tagjai részére, kik a 
rendes heti varróórán nem jelenhetnek meg, vasárnap 
délután az egylet célját és evangelizáló munkáját ismer-
tető összejövetelt rendez. Az első ilyen összejövetel 
február 23-án volt az egylet helyiségében,, hol az ön-
kéntes adományokból megterített asztal és sok szeretet 
várta a ritkábban megjelenő tagokat a vezetőség részéről. 
Az első meghívott turnusból majdnem mindnyájan, 
mintegy negyvenen jelentek meg, kik igazi keresztyén 
közösségben és szeretetben töltötték el a délutánt. Szebb-
nél-szebb evangeliumi énekek eléneklése, lelkész által 
tartott bibliamagyarázat és közös áhítat fejezte be a dél-
utánt, melyről a tagok lélekben meggazdagodva s hitük-
ben megerősödve távoztak el. Önkéntes adományokból 
ez alkalommal 164 korona folyt be. 

Február 25-én kedden este tartotta az erzsébetfalvai 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület cserkészcsapata tagavató 
ünnepélyét az imateremben. A cserkészcsapat eleinte'a 
budapesti Ref Kqf. Ifj. Egy. alosztálya gyanánt működött, 
de nem régiben a. tagok szaporodásával önállósította 
magát, saját otthont rendezett be sok "a tagok élénk 
cserkészképző munkát folytatnak. A csapat 41 felavatott 
s kiképzett cserkésztagot számlál, kik ezen szefetven-
dégséggel kapcsolatos tagavató ünnepélyen mutatták be 
a jelenvolt nagy közönségnek komoly munkájukat, test-
edző, jelleniképző s hiterősítő munkaágaikat! Az ünne-
pélyt a vezető tiszt, Bálint Béla imája és taga^ató be-
széde nyitotta meg, mely után 2 új cserkész xett ünne-
pélyes fogadást, hogy minden tőle telhetőt elkövet 
„Istenért és hazáért". Papp Gusztáv 1. lelkész hegedűn 
előadta Viktor J. „Munkára fel" c. énekét, majd.szava-
lat, párbeszéd és énekszámok után Szinok Zoltán lelkész 
tartott Ésaiás 40, 30—31. alapján-bibliamagyarázatot, 
mely után imával fejezte be az ünnepélyt. Adományok-
ból ez alkalommal 400 kor. folyt be. 

Minden csütörtökön este van vallásos estély, amely-
nek .keretében egy-egy tudományos képsorozatot mutat-
nak be. A képek az Uránia tudományos egyesülettől 
valók. A kulturális célokat is szolgált vallásos estélyek 
nagy látogatottságúak örvendenek. E rövid értesítésből 
is látható, hogy Erzsébetfalván a ref. egyház körében, 
amelynek tagjain jórészt munkásokból állanak élénk, 
pezsdülő élet van. 

A pestújhelyi ref. egyházban Czanik B ó l - a ottani 
buzgó ifjú lelkész nagy sikerű szeretetvendégséget ren-
dezett, amelynek tiszta jövedelméből szép összeg jutott 
a templomépitési alapnak. 

A váci ref. egyházban, mint a Sáfár Béla lelkész 
által szerkesztett a „Hitünk" c. gyülekezeti lapból olvas-
suk e tél folyamán is eleven gyülekezeti élet van. Az 
ottani ifjúsági Kálvin Szövetség is több sikerült estélyt 
rendezett. A nagy pusztaságban vannak oázisok is ! 

A gégényi ref. egyház presbitériuma a hó elején 
tartott presbiteriumi gyűléséből kifolyólag felhívta a deb-
receni egyetem hittanhallgatóit, hogy ne hallgassák 
Zoványi professzor előadásait, mert ő egyházunknak 
hűtlen és .méltatlan tagja, akinek lelkében nincs semmi 
szeretet egyháza iránt, sőt a gyűlölet lávája árad abból. 
Felkéri a presbitérium a tiszántúli ref. egyházkerület 
elnökségét, hogy Z. ellen fegyelmi eljárást indítson és 
felhívja az egyházkerület többi egyházmegyeit és egyház-
községeit, hogy az indítványt tegyék magukévá és ha-



sonló .felterjesztéseket intézzenek az elnökséghez. Ez 
mind szép, csak az a baj, hogy épen az elnökség segí-
tette be L-t az egyetemi kathedrába. 

Dóczi Imre, az Országos Ref. Tanár Egyesület 
elnöke, a tiszántúli egyházkerület középiskolai felügye-
lője, a múlt héten kezdte meg iskolalátogatásait a deb-
receni főgimnáziumban. A debreceni 'főgimnázium', 
m'elynek a nagy pedagógus tanára és igazgatója volt, 
megfestette arcképét. Csűrös Béla főgimn. rajztanár ál-
tal és ezt a tanácsteremben helyezte el. A látogatás al-
kalmával Dóczi Imre meleg köszönetet mondott a tanár-
kar figyelméért. 

üj egyetemi magántanár. A közoktatásügyi ma-
gyar miniszter dr. Csekey István kecskeméti jogakadé-
miai tanárnak a budapesti magyar tudományegyetem 
jog- és államtudományi karán a magyar közjogból egye-
temi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tu-
domásul vette és ebben a minőségében megerősítette. 

A kolozsvári theol. fakultásra a I I . félévre 15 
I. éves, 4 I I . éves, 10 I I I . éves és 5 I V. éves, összesen 
34 hallgató vétetett fel. A mi budapesti akadémiánkon 
a I I . félévben 22 I , é. (köztük egy nő), 5 I I . é. (2 nő), 
6 I I I . é. és 6 I I . é., Összesen 43 hallgató van. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
A genfi bibliai társulat jubileuma. A kis genfi 

nemzeti prot. egyház körében is van külön bibliai tár-
saság, amely száz évvel ezelőtt alakult. Csendben, de 
nagy bensőséggel ünnepelték meg genfi testvéreink ezt 
az évfordulót az auditóriumban. Denkinger, a lelkészek 
társasága elnökének imája után Martin és Heyer lelké-
sze^. szóltak a társaság alapításának történetéről és áldá-
sos munkájáról. Majd Fulliquet György genfi egyetemi 
thcol. tanár, a mi meleg szívű barátunk, mondott nagy-
szerű emlékbeszédet a nagy francia kálvinistáról, Co-
ligny tengernagyról, akinek épen a- bibliai ünnepély 
napján,, febr. 16-án volt 400 éves születési emléknapja, 

.amelyen az összes francia protestánsok nagy hálával és 
kegyelettel emlékeztek meg a kálvinizmus e nagy hősé-
ről, az emberiség „díszéről", Isten igéjének neveltjéről 
és emberéről. 

A cseh egyház újjászervezése. A cseh protestán-
sok még december hóban tartottak általános, egyházi 
gyűlést, amelyen 121 egyházközség 208 küldöttel vett 
részt. A gyűlésen kimondták az összes cseh protestán-
soknak (akiknek legnagyobb része református) egyesü-
lését. Az egyesült egyház hivatalos neve „evangélikus 
testvéregyház" lesz. Massaryk köztársasági elnök katho-
likus volt, de már évtizedek óta a református egyház 
buzgó tagja, A cseh ev. testvéregyház alkotmánya pres-
biter-zsinati lesz és benne a férfiak és nők teljes egyen-
jogúságot nyernek. 

Szülők szavazása. A Rhein. Westf. Zeitung f. é. 
jau. 6.-án megjelent számában közli azt a ^hírt. hogy a 
Buer-Hassel városi választókerületben kérdőíveket osz-
tottak ki úgy a prot. egyházhoz tartozó, valamint az 
egyházból kilépett szülők között. A kérdőlap egyik feléri 
ez állott: Alulírott oly iskolát kíván, melyben van val-
lásoktatás. A másik felén: Vallásoktatás nélküli iskolát 
kívánok. E kerület választói túlnyomólag szocialisták, 
kik a legutolsó képviselőválasztásnál 550 szavazatot ad-
tak le. A lakosság zöme bányamunkásokból áll. 703 kér-
dőlapon azt kívánták a szülők, hogy az iskolában legyen 
vallásoktatás és csak 179 lapon, hogy ne legyen. De az 
utóbbiak közt is volt sok olyan, aki kívánta, hogy le-

gyen vallásoktatás, de ne az iskola, hanem az egyház 
gondoskodjék arról. A lakosság 77 százaléka a vallások-
tatás megtartása melett szavazott.* 

Würtembergben az állaim és egyház közötti vi-
szony szabályozására nézve a következő tervezetet, ké-
szítette az ottani kormány. A hitközségek önállóan inté-
zik az állami törvények keretein belül ügyeiket. Az 
evangelikus, református és katholikus egyházak, vala-
mint a zsidó vallásos közönség közjogi testületek, más 
felekezeteknek is megadható ez a jelleg. Törvény szabá-
lyozza az egyházi adójogot. Az állami kezelésben levő 
egyházi vagyon fejében a törvényben megállapított évi 
járadékot kapnak az egyházak. A végleges rendezésig 
az evangélikus és katholikus egyházak szükségletei az 
eddig érvényben volt elvek szerint az állampénztárból 
fedeztetnek. — íme, a méltányos, igazságos rendezés! 
Badenben egy bizottságot küldtek ki u j állam alkotmány 
kidolgozására. A bizottságnak szociáldemokrata tagja 
dr. Dietz az egyház és állam közötti jog viszonyainak 
rendezésére nézve úgy nyilatkozott, hogy az iskolai val-
lástanítást feltétlenül meg kell /tartani, de minden lelki-
ismereti kényszer nélkül. A vallás, mondja, a nép leg-
nagyobb részénél — a szociáldemokratákat is beleszá-
mítva — sokkal nagyc)bb jelentőségű, mint minden más 
magánügy. 

GYÁSZROVAT. 
Kéler Napoleon a pesti ev. magyar egyház egyik 

legbuzgóbb és legáldozatkészebb tagja és presbitere a 
Prot. Árvaház melegszívű barátja 74 éves korában meg-
halt. Végrendeletében félmilliónál többet hagyott egy-
házi és kulturális célokra. 

Moóré Domokos radnóthi nyug. ref. lelkész 77 
éves korában ímeghalt. 

Csajthay Máté inotai ref. lelkész életének 61-dik 
évében meghalt. 

Huszár Mária fővárosi szaktanítónő, a régi theo-
lógia gazdaasszonyának leánya, hosszas szenvedés után 
elhunyt. 

Porkoláb Gyula pécsi ny. ev. lelkész 44 éves ko-
rában meghalt. 

Mint Forgáés Gyula Hágából írt levelében tudatja. 
Dykes Schaw a Presbyterian Alliance titkára, a mi 
ügyünknek egyik leglelkesebb barátja febr. 17'.-én 
Ediinburgban hirtelen meghalt, 

.Gyimótíiy Jenő oki. ref. lelkész a gyönki ref. gim-
názium kiváló tanára meghalt. 

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

M Ű F O G A K 
é s t e l j e s f o g s o r o k s z á j p a d l á s n é l k ü l ; a gyökerek 
eltávolítása -tömések, a rany fogkoronák és hidak, 
fölösleges. 
10 évi 
jótállással, 
kiviil kielégitetnek. 

t a r t ó s p o r c e l l á n - és aranytömések, 
p / ^ / - ^ - h ú z á s , hasznavehetetlen, régi fog-
i sorokat átalakítok. Vidékiek soron-

— Részletfizetésre is. — Állami alkalma-
zottaknak kedvezmény. 

FENYVESI MENYHÉRT 
fővárosi fogászati . Intézete s 

Budapest, IX., Ráday-utca 5. (A Kálvin-tér mellett.) 
Telefon : JÓZSEF 111-48. • 



] Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z k T E 
Alapít tatott 1900-ban. Igazga tóság : 

udapest , IX., Kálv in- tér 10., sa já 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 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 

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 . . . . 2 2 . 8 0 0 , 0 0 0 : - K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett jégkarokban több mint . , . . 10.490,000" - K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifize-

tett életkárokban több mint . , . . 1.2.78,000'— 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 Gardák Biztositó Szövetkeze te 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 ter jedő temetés 
segélybiztositást nyúj t , népbiztosítási osztálya keretében pedig 2000 
kor.-ig hozomány-, katonai- és vegyes-biztosításokat közvetít minden 
orvosi vizsgálat nélkül. 

ÚJDONSÁGOK: 
A mí vallásunk. 
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Szabadságot akarunk. 
Egymást érik a heves támadások nemcsak az egy-

ház, hanem a vallás ellen is; egymásiután jönnek fent 
és alant a nyilatkozatok, határozatok a szeparació, isko-
lák államosítása, az egyháznak, vallásnak az iskolákból 
való kiutasítása mellett. „Ki kell dobni! hangzott el itt 
fenn a budapesti középiskolai tanárok összejövetelén; 
le a papokkal!" kiáltják ott künn a falvakban a meg-
indult agitáció nyomán. 

Nem csoda! Hiába nyilatkozik a vallásügyi minisz-
ter a kulturharc veszedelme ellen, a vallás jelentőségének 
kiemelése mellett. A közoktatásügyi miniszter mögött 
van ma az erő és hatalom ; azé a párté ez, amelynek 
progranírrrja ezidő szerint a merev materializmus alapján 
áll és így a vallásnak, mint a magánügyek körébe utasí-
tandó faktornak semmiféle aktivitást sem hajlandó enge-
délyezni a társadalmi kulturális élet terén. A közoktatás-
ügyi miniszter valóban nem kertel: valahányszor alkalma 
van, nem késik bennünket tájékoztatni a vallásnak és 
egyháznak a jövőben szánt szerepét illetőleg. Egyik 
legutóbbi nyilatkozatában (a műcsarnokban) is kijelen-
tette, hogy szerinte a vallás illúziót keltő eszköz, olyan, 
mint az alkohol és a művészet. A három közül kettő 
mindinkább háttérbe szorul és ezeknek helyét a művészet 
kell hogy • elfoglalja, ennek kell az életet meleggé, széppé 
varázsolnia. 

Reá mutathatnánk arra is, hogy ezen a téren mái-
megtörtént az első réstörés: az újpesti munkástanács 
minden felülről jövő rendelkezést megelőzve, akként 
határozott, hogy az iskolai vallásoktatást azonnal meg 
kell szüntetni és ennek színhelyéről is az egyháznak 
magának kell gondoskodnia és a többi munkástanácsokat 
is felhívta hasonló rendelkezésekre. Íme, amint már 
hónappal .ezelőtt is mondtuk: a forradalom nem állt 
meg az egyház kapui előtt, bevonult ide is. hogy gyöke-
restől felforgasson mindent. 

Mit csináljunk mindezekkel szemben? Megmarad-
junk-e még mindig a merev, dermedt , mozdulatlanság, 
tanácstalanság, készületlenség álláspontján ?! A hasonló 
bajokkal küzködő és óriási nehézségek között vergődő 
Németországban az arra hivatott, illetékes fórumok, 
egyházi gyűlések felemelték szavukat a készülő új lelki-
ismereti rabság ellen. Nálunk is a székesfehérvári püspök 
szállt' mindjárt melegében sikra a közoktatásügyi minisz-
ter által hangoztatott elvek, ' az iskolákba behatolni 
óhajtó „vallástalansági kényszer" ellen. 

Igen, nekünk is meg kell mondanunk, hogy mi a 
hitkényszert semmiféle alakjában nem óhajtjuk. Az is-
kolait sem. De ugyanakkor fel kell emelnünk tiltakozó, 
szavunkat az ellen is, hogy az iskolákban az istennélkü-
liség, a vallástalanság rendszere legyen az egyeduralkodó. 
Hiszen a protestantizmus eleitől kezdve élő tiltakozás 
volt minden lelkiismereti zsarnokság ellen ; legszentebb 
tradícióihoz híven ilyennek kell lennie most is mindenféle 
formában jelentkező bilincs ellen, amelyet á lelkiség sza-
badsága ellen kovácsolnak. 

Szabadságot követelünk; a munkához való jogot 
a köz-, társadalmi és kultur élet minden terén. Nem 
vagyunk hajlandók meghalni, van jogunk az élethez, 
levegőhöz, a fórumon való munkatérhez. Nem zárhatják 
el előlünk azt az ajtót sem, amely az iskolákba, az életfor-
máló csarnokokba nyílik. • 

De nem feledkezünk meg arról, hogy eddig sok 
tekintetben nem az igazi eszközökkel mentünk oda. 
Ballasztokat hordoztunk. Lélek helyett vittünk sok betűt. 
Ezután nem a tankönyvek, káték ,száraz, sovány eledé-, 
vei, hanem a krisztusi lelek és élet közvetlenségével, 
az Igéből áradó melegséggel és tápláló erőkkel kell a 
gyermeki lélekhez közelednünk. " 

Egyházunk életfeltétele ez. Elvehetnek tőlük min-
den egyebet, szétszakgat hatnak minden eddigi kötelékeket, 
letéphetik testünkről az iskolát is, amely eddig egyik 
életorganuma volt, de ahhoz mindenáron ragaszkodnunk 



kell, hogy szabad belépésünk legyen az iskolába, hogy 
oda mehessünk minden lelkiismereti kényszer nélkül, 
úgy az elemi, mint a középfokú iskolákban ülő gyer-
mekekhez, ifjakhoz. Úgy akarunk odamenni, hogy szülők 
és gyermekek előtt egyaránt, minden kényszer nélkül, 
kívánatos legyen az az óra, amelyet ifjú lelkekkel együt-
tesen Jézus lábainál; a legnemesebb cél,'az embernevelés 
szolgálatában töltünk. 

Felüdülés, megújult munkakedv 'és a legmagasabb 
emberi ..ideálokért való hevülés forrása leg}ren a jövőben 
az ifjú lelkekkel való foglalkozásunk. Sutba és tűzbe a 
régi, pedáns, dohos tanszerekkel és könyvekkel! Menjünk 
minden kerülgetés nélkül a forráshoz, az evangélium 
örök szépségeihez, legyen a vallásóra igazán a hit és 
szeretet órája, legyen ez minden alkalommal igazi gyer-
mekistentisztelet a vasárnapi bibliai iskola mintája 
szerint. Jam proximus ardet! Itt a tizenkettedik óra. 
Cselekednünk kell és készülnünk a nagy munkára! 
Szabadságot akarunk! p. 

Új marburgí kollokvium, 
-Mindnyájunkat megragadtak azok a komoly benső-

, .égteljes szavak, amelyekkel Czeglédy Sándor a Dunán-
Lu/i Protestáns Lap főszerkesztője az 'egyház erőinek 
egységesítése és megőrzése végett a budapestiekhez és 
debreceniekhez fordul, azzal az intő figyelmeztetésseb 
hogy a történelem előtt lesznek felelőssek azért, ha 
ezekben a tragikusan vészterhes időkben nem keresik 
•a megegyezés és közös munkálkodás útját. 

Ezt az egyházunkat féltő szeretetből megírt me-
mentót hálával és, elismeréssel fogadjuk. S ha rajtunk 
állana csupán, ez a megegyezés bármely napon létre 
jöhetne. És hogy mennyire akartuk is és szeretnők mi 
is ezt, arra nézve bizonyságul hívhatjuk cikkeink egész 

.seregét. Mi azonban most csak egyre utalunk;, arra, 
amelyet 1917-ben lapunk 32-ik Szajnában írtunk s azt 
kértük a magyar református egyház vezéreitől, hogy a 
reformáció 400-ados jubileuma alkalmából hívjanak össze 
egy, az elveket tisztázó, új munkaprogrammot adó komoly 
konferenciát. Ez alkalommal . a többek között ezeket 
írtuk: Nincs egység a magyar Református egyház életé-^ 
ben. Az Öt kerület ötféle és izolált életet él. KÖzös ideálok, 
közös stratégiai elvek nem vezetik a kerületek vezéreit. 
Az élet nem közös, következőleg a vágyak, a tervek, 
reménységek, a bánat és öröm sem lehetnek- közösek. 
Ezt a természetellenes állapotot kellene megszüntetni 
egy tartalmas jubileumi konferencia összehívásával. 
Jöjjenek ezen össze az összes püspökök, esperesek, 
főgondnokok, a lapok szerkesztői, munkatársai, theologiai 
tanárok s általában mindazok, akik akarnak, de főleg 
azok, akik valami belmissziói munkának vezérei, férfiak, 
és nők egyaránt. És történjék e konferencián kísérlet 
arra nézve, hogy a külön-külön uralkodó, dolgozó, tanító 
vagy író munkások próbáljanak megegyezni egy szép, 
közös és sürgős programmot illetőlég, amely évekre. 
előre megszabja az agitációk szellemét, a cikkek hangját 
s a célt, amely felé az egyetemes egyház hajóját közösen 
irányítani kell. Meg kell keresni azokat a kérdéseket, 
amelyekre nézve eltérés nirfcs s meg kell próbálni meg-
egyezésre találni azokban, amelyekre nézve eddig diffe-
renciák mutatkoztak. S végül, meg kell fogadni minden 
egyes résztvevőnek, hogy az elfogadott programmot és 

annak szellemét szigorúan betartja. Amikor pedig ez 
megvan, akkor meg kell indítani országos erővel a refor-
mátus egyház egy elv és egy terv szerint való országos 
felébresztésének propagandáját. Hogy amikor egy kerü-
letben megindul a hívó szózat, ne maradjon az vissz-
hang nélkül a másikban ; hogy amikor az egész világ 
szervezkedik, ne álljunk itt mi tanácstalanul, elvek nél-
kül, vagy ugyanazon elvekért százféle formában vias-
kodván. Csináljuk meg a döntő, komoly s történelmi 
jelentőségű jubileumi konferenciát 1 

Azóta majd két év telt el, de válasz e testvéri 
felhívásunkra még sehonnan sem érkezett. 

Mi most is ugyanezen elveket valljuk ; s így szí-
vünk teljes indításából vagyunk hajlandók Czeglédy 
Sándor barátunk szavait megszívlelni s propozicióit 
elfogadni. Vegye kezébe a dolgot s próbálja meg a maga 
bírói komolyságával s higgadságával megcsinálni azt, 
amit fent közölt cikkrészletünkbew mi ís kérünk, várunk 
és sürgetünk. Segítsen megcsinálni a becsületes egyenes 
önálló és minden vonalon végig vezetett elvi megegyezést 
a magyar református egyházban. Hálás lesz neki érte 
az utókor s hálásak leszünk neki elsősorban mi, akik-
nek nem gyönyörűségük a folytonos harc, de viszont 
nem is lehet kenyerünk.az elvtelen megalkuvás s a tekin-
tély alapján való behódolás sem. Új életet akarunk mi 
is, homogén elvekkel, közös, szent ideálokkal egységes 
terv szerint megszervezett munkaprogrammal. 'A törté-
nelem ítélőszéke elé nyugodtan lépünk, mert jószándé-
kainkat s megegyezésre való állandó törekvésünket 
hiteles adatokkal tudjuk majd igazolni. 

Dr. Sebestyén Jenő. 

Amiben mindnyájan megegyezünk. 
Ugyan mi lehet az, amiben mindnyájan megegye-

zünk magyar reformátusok ? Van ilyen egyáltalában ? 
Van. Csodák-csodája — ez a belmisszió ! Quae mutatio 
rerum ! Az, Országos Ref. Tanácsot, programmjának több 
pontját támadták ref. testvéreink, de a belmissziót min-
denki helyesli és szükségesnek tartja. Ez a legbiztatóbb 
a jövőre nézve. Ne késlekedjünk tehát, találkozzunk e 
jelben és győzni fogunk, élni fogunk. A találkozás'előtt 
— tudom, tisztázni kellene több kérdést: Tegyük ezt 
lehetőleg kölcsönös szemrehányás és felesleges izgalom 
nélkül, jóakarattal. Vizsgáljuk a közelmúlt belmissziói 
munkáját, Szinte egyháztörténeti távlatból. Az ehez szük-
séges időbeli távolságot talán helyettesítheti a becsületes 
elfogulatlanságra törekvés, egyházunk, hitünk s testvé-
reink szerétete. 

Az a belmissziói mozgalom, írjunka, amelyik Pest-
ről indult ki a 80-as években, úttörő munka volt s nagy-
jában még ma is az, de eredményes volt. Alkotásokra, 
intézményekre, átalakult életekre, munkás, igazán hivő, 

/imádkoző közösségekre mutathat rá 'eredmény gyanánt. 
Nem emberek dicsősége — Isten kegyelmének munkája _ 
ez, elbizakodásra, emberek magasztalására senkit fel nem 
jogosit. Az ember a legkiválóbb is, csak eszköz, a min-
denható Isten kezében. Eredménye még a munkának az-, 
— és ez nem jelentéktelen eredmény — hogy három 
évtized múlva minden tisztán látó, egyháza jövőjéért 
aggódó ember nélkülözhetetlennek, halaszthatatlannak 



tartja. Jönni kellett a forradalomnak, hogv a régi egyházi 
élet ki nem elégítő, hatás nélküli voltát belássák azok 
is, akik „nem gondolták volna, hogy ilyen közönyösek 
egyházuk és vallásuk iránt az emberek." A belmisszió 
által elért és Krisztusnak megnyert emberek — ha egy 
filjér államsegély sem lessz ís, nem hagyják el egyhá-
zukat. Ugy-e^bár , ez olyan eredmény, amit le nem 
kicsinyelhet senki! Tény azonban az is, hogy a bel-
missziói munka nem sok emberre terjedt ki. Csak hor-
gozott és nem nagy hálóval halászott. A halászat nem 
a Simon megáldott halászata volt. Sokszor hangzott a 
fájó panasz: Egész éjjel hiába fáradtunk. Volt más hiba 
is, a testvéri szeretet, egyetértés hiánya, szűk látókör, 
lényegtelen dolgokban rigorozitás, egyikünkben-másikunk-
ban elriasztó vonás, jelszavak szükségtelen kiélezése stb. 
Volt az egész munkán idegen íz, de ezen ne csodál-
kozzék senki, ha egyháztörténeti távlatból akar ítéletet 
alkotni. Folytonos támadás, külső-belső harcok közepette 
sem az egyének, sem maga a mozgalom nem fejlőd-
hettek úgy, amint kívánatos lett volna. Nem a belmissiói 
munka, hanem a régi egyház rovására írandó az, hogy 
nem illeszkedett szervesen az egyház testébe. Az ellen-
szenv s rövidlátás miatt nem is tehette — bár a vezetői 
akarták. Most íme, talán elmúlt az ellenszenv, távolabbra 
is tudunk látni, a megreformálandó egyház es meg-
reformált belmisszió között semmi ellentét nem állhat 
fenn. 

A debreceni „Ceruza" jóindulattal azt írta: Más a 
mozik stb. világa, mint a liliomok, pipacsok, pacsirták 
mezeje. Lehet. De bizonyos, hogy a kövi emberek lel-
kében is fakadnak liliomok a Krisztus érintésére s a 
pipacsok honában is vannak kőszívű emberek. Itt is a 
Krisztus érintésére van szükség. Emberek vagyunk egy-
formán mindenütt, akiknek számára a megfeszített és 
feltámadott Krisztus az egyetlen üdv és egyetlen remény-
ség. Akié a Fiú, azé az élet! Ez az élet azután a kör-
nyezetnek megfelelően ezer változatban bontakozhatik 
ki, de alaptermészete kereBztyén marad. 

Megreformálandó egyház! A negatív reformációt 
meghozza a separáció és egy várható „los' von der 
Kirche" mozgalom.' Az áldozni nem akaró, élettelen 
egyháztagok leválnak az egyház testéről. Lesznek pa-
rochiák in partibus intidelium. Számon kell tartanunk 
őket, névszerint is, egyénenként is. Nem mondunk le 
végleg róluk. Csak egy időre töretnek ki az olajfa tör-
zséből. Eljön az idő, amikor újra bevétetnek. De a 
jelenben jobban számon kell tartanunk magát a törzset, 
a megmaradtakat. Hogy a szent mag is megmaradjon 
— szükséges volna, hogy az esperesi, majd püspöki 
látogatás haladéktalauul megkezdődjék. Kisérje el a 
vizitációra őket egy-egy ébresztésre alkalmas Jelkész és 
világi egyén is. Tárják fel a hívek előtt miről van szó. 
Nyíltan. Akarjátok-e, hogy legyen magyar református 
egyház, akarjátok-e, hogy gyermekeitek imádkozni tud-
janak, zsoltárt énekeljenek. Igen vagy nem ? Magyarázzák 
meg, hogy miért van szükség a ref. keresztyénségre. 

Bátran hirdessék, hogy az egyenlőség, testvériség, szoci-
ális átalakulás nemcsak hogy nem ellenkezik egyházunk 
tanításával, de egyenesen következik belőle. Hívják fel 
őket az egyházi adózáson kívül egyszersmindenkori 
nagyobb, önkéntes vagyonadóra, áldozatra. Ajánlom, 
hogy addig tegyük ezt, míg az állami adózás, a nagy 
•vagyonadó el nem következik ! Azután bajos lesz nagyobb 
áldozatot kívánni. Ne krajcárokról, százakról beszéljünk 
most. Ajánljanak meg híveink lelkészeinkkel együtt 
nagyobb összeget, amelyet esetleg 3—5 év alatt tör-
lesztenek, amit gyülekezet fenntartási alapra fordíthatunk. 
Ez az anyagi része a dolognak. Ennél fontosabb a lelki 
ébredés. Warga egyháztörténete „a hitre ébresztési 
szédelgésnek" nevezte a külföldi revival-okat, — de ne 
törődjünk most vele.# Sztáray is ébresztett egykoron a 
Szentlélek segítségével. Alakult is vagy 120 gyülekezet 
ott a Dráva mentén. Valami ehez hasonlóra van most 
szükség. Én is ott voltam azok között, akik a sürgős 
tisztújítást kívánták, de visszavonom társaimmal együtt 
szavamat, ha mostani egyházi vezetőink nem vonogatják 
magukat az ilyen terhes szolgálat alól. A belmisszió régi 
vezetői imádkoztak, vágyakoztak a nagy ébredés után. 
Hátha itt az idő ? Óh, ha Gergely Antal élne! Óh, ha 
Szabó Aladár teste, lelke átifjodnék ! De hol vagytok ti 
ismert és ismeretlen nevű hívei a Krisztusnak, régiek és 
újak ? Hát kiveszett volna a prófétaság lelke ? Hol vagy 
óh pünkösdi Lélek, óh- pünkösdi tűz? Lobbanjon ki 
valahol, majd terjed azután! Dr. Patay Pál. 

Az íszapvulkán. 
A „Siiddentsche Monatsháfte" 1919 januári füze-

tében, mely csakis a bolsevizmussal foglalkozik, M. J. 
Rostowzew szentpétervári egyetemi tanár a „Bolsevizmus 
és a művelődés" c; cikkében a következőket írja : „Már 
egy éve urai a bolsevikiek Oroszország történetének . . . 
De ezalatt —- bárhogy igyekeztem — az építő munkának 
semmi'nyomát sem láttam az ö tevékenységükben. Rom 
után romot láttam mindenütt . . . A mezőgazdasági 
eszközöket és fölszeréseket a földbirtokok' erőszakos 
elfoglalásakor tönkretették és a minimálisra csökken-
tették a termelő munkát azon a földön, amely nemcsak 
Oroszországot, hanem Európának egy nagy részét is 
táplálta. A 'gyárak romjain züllött csavargókHanyáztak; 
akik a régi munka készletéből éltek." 

„De a kultúra területén ép olyan alaposan és vak-
merően romboltak a bolsevikiek, mint gazdasági téren, . . . 
Az akadémiákat és az egyetemeket is demokratizálták: 
vagyis tönkretették. .4 jogtudományok és a humánus 
szakok egész csoportját megszüntették, mint az általános 

.tudomány terméketlen haszontalan kiágazását . . . A tanári 
állások betöltésénél semmit sem törődnek a tudományos 
képzettséggel. Akármelyik tudatlan charlatán nyerhét 
tanári kadetrát, ha sok elvtárs hallgatót tud toborozni, 
akik kívánják, hogy előadásokat tartson. A tudománynak 
és a nevelésnek kérdéseiben elvtársak bizottsága dönt, 
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amelynek fele katona és i munkástanácsok képviseleté-
• bői áll." 

Ezután elmondja Rostovvzew, hogy az elemi isko-
lákat bezárták, mert a falukban a paraszttanácsok nem 
akarták azokat fönntartani és mert a városok jövedelmét 
elnyelte a határtalan sikkasztás. Csak imitt-amott taní-
tanak önfeláldozó tanítók és tanítónők éhezve-fázva, 
ellenforradalommal megvádolva, halálos fenyegetések 
között. ' 

Festészet, szobrászat, zene és irodalom természe-
tesen haszontalanok a bolsevikiek előtt. Mindent elkövet-
nek, hogy a hősiesen- kitartó művészek életét elviselhe-
tetlenné. tegyék. Földmunkára kényszerítik, irodákba 
zárják őket, vörös gárdistákat szállásolnak be hozzájuk. 

A múzeumok kincseit mind Moszkvába szállították 
és elzárták, inert a közönségtől, de még jobban az 
„őrző" vörös gárdistáktól félteni kellett azokat. 

Ilyen Rostowzovv professzor leírásában a bolseviki 
Oroszország népe. Ehez tartozik még a sexnális, élet 
állati eldurvulása, a nők közfogyasztási cikké sülvesztése 
és a vallás kultúrájának legázolása. Ide tartozik a szemét-
dombokkal, az el nem takarított lohullákkal ellepett 
éhségtől, ragálytób"pusztuló Szentpétervár képe, melynek 
lakossága 2 "millióról millióra apadt le és amelynek 
nyomorult intelligenciája napi Y* kiló bizonytalan 
kenyéren tengődik. 

Az orosz forradalom tiizes vulkánjának romboló 
kitöréseit egy óriásig iszapvulkán kitörése követte, amely 
beterítette az orosz kultúra mezőit és megfojtotta annak 
virágait. Ki tudja, mikor jön meg á kikelef? 

Más országokban még a tüzes vulkánok kitörései 
tartanak. Jönnek a hírek miniszterek meggyilkoltatásáról, 
mérsékelt és szélső irányok véres harcairól, sztrájkokról, 
elütjárók elűzéséről, kastélyok feldúlásáról és kifosztá-
sáról, „ellenforradalmi" gyűlések szétveréséről, nyomdák 
összerombolásáról, a nemzeti és nemzetközi, a vallásos 
és vallástalan, irányok heves kultúrharcáról. De olyan 
borzalmas pokol sehol sem gyulladt ki a föld felett, 
mint Oroszországban.' Azért volt itt a legnagyobb a 
pusztító tűzvész kitörése, mert itt. volt a legerősebb 
a felsőbb társadalmi rétegek nyomása az orosz nép alsó 
rétegére, mely legtávolabb volt az európai civilizáció és 
kultúra fegyelmező, felvilágosító és szelídítő hatásától. 
Egy a bolsevizmusról szóló másik cikk szerint a családi 
és iskolai nevelésben, a polgári és katonai életben véresre 
vert „megbotozott" Oroszország irtózatos reakciója volt 
a forradalom. És milyen hatással volt erre a világháború, 
amely az emberek millióit kényszerítette arra, hogy 4 
éven át mint a bestiák marakodjanak és végül vereséget 
szenvedjenek és amely milliókat korbácsolt arra, hogy 
borzalmasabb poklot szenvedjenek, mint amilyet Dante 
elképzelt! Ebből a pokolból nem kelhetett ki más, mint 
a bolsevizmus. 

A világ többi része reszket, hogy őbenne is kitör 
az a rettenetes iszapvulkán és eltemeti az ő intelligen-
ciáját, civilizációját és kultúráját is. Hogy lehet útját 

állani a katasztrófának ? „Imperial izmussal" — felelik 
sokan. Le kell kötni a forradalmi erőkké válható katonai 
erőket megszállásokkal, hódításokkal, vesztegetéssel: a 
győzelem gyümölcseinek : új gazdasági forrásoknak, dús 
piacoknak és nagy munkabéreknek ígéretével. De azok-
ban a politikusokban, akik így beszélnek, több a ravasz-
ság, mint a bölcseség. Nem tudják, hogy azok, akik 
idegenben erőszakoskodnak, zsákmányolnak, otthon is 
erőszakosak és ragadozók lesznek. „Nem tudják, hogy 
az imperializmus az anarchia iskolája 

„Ellenforradalmat" kell csinálni — mondják má--
sok. A polgári rend szervezettebben, tömörebben nehe-
zedjék a proletárok rendjére. De hiszen épen a nagy 
nyomás volt az oka a kitörésnek. Mennél nagyobb a 
nyomás, annál hevesebb, pusztítóbb a kitörés. Az impe-
riálizmus és az ellenforradalom sietteti a rémet. Egyedül 
az tartja vissza, ha a polgári rend bölcsen és meleg 
szívvel kitárja a jogok kapuját a jogtalanok előtt és így 
szól : „Jöjjetek be testvéreink és osszátok meg velünk 
azokat a javakat, amelyeket eddig megtagadtak tőletek." 
Akkor a jogtalanok legfeljebb egy kissé nyers mámorral, 
de nem betöréssel és eltípró terorral fognak a kapun 
beözönleni. 

A forradalom a nyers erőknek a harca. Nálunk 
M agy országon pedig nagyobb a szervezett proletáriátus, 
mint a szervezkedő polgárság ereje — és a megmaradt 
katonaság is proletárokból áll. Ilyen erőviszonyok mellett 
teljesen reménytelen nálunk ellenforradalmat csinálni; 
sőt végzetes volna, mert magasabbra szítaná a forra-
dalom tüzét, provokálná a proletáriátus bosszúját, meg-
növesztené a minden intelligenciát letipró, brutális terrort: 
vagyis előidézné nálunk is a bolsevizmus iszapvulkán-
jának kitörését. Legyen a polgárság megértő, igazságos, 
jóakaratú és áldozatrakész, akkor a proletáriátus nem 
veszi el mindenét, hanem csak osztozni íog vele ; szívesen 
fog osztozni a mámor elmúltával, a jobb megélhetés 
és a több szabadság idejében a műveltségben is. Ne 
ellenforradalomra, hanem népnevelésre szervezkedjék a 
polgárság. 

Meg kell hogy értsék a magyar keresztyén egy-
házak is a történelem fordulását; látniok kell, hogy 
ugyanaz a létfeltételük, mint a polgárságnak. Ha ellen-
forradalmi "irányban haladnának maguk ellen ingerelnék a 
nyers erőket, amelyek feldúlták az oroszországi egyhá-
zakat. Ha őszintén együtt jubilálnak a néppel, hogy 
megszűnt a Lázárok nyomora — amiről az egyházak 
olyan sokat prédikáltak — akkor tiszteletteljes üdvözlés 
lesz a visszhang. Ne csak jogi formulásokbai>, alkot-
mányos rendszerben, hanem hűséges gondviselésben is 
legyenek népegyházak. Többet segítsenek, mint szóno-
koljanak és gyűlésezzenek. 

Gyűjtse össze egyházunk minden erejét egy hatal-
mas, kuitúrális gyújtópontban, akkor kiinti is diadalmasan 
fog hódítani. Külpolitikát csinálni belső erő nélkül 
annvi, mint biztos vereségbe menni és a belföldet is 
elveszíteni. 



kálvinisták egy részének nem hivatalos véleményét is 
meghallani , az egyházáttérdeklő legnagyobb kérdésekben, 
Laptársainkat tisztelettel kérjük e közleménylényegének át-
vételére. Jelentkezesek lapunk szerkesztőségéhez iniézendők. 

A Kálvin- Szövetség vezetősége. 

Minden forradalomban van sok garázda mámor, 
melyen új jogok forrásából száll a fejekbe. Az egyház-
nak az a hivatása, hogy megértő, csillapító anyja legyen 
a garázda gyermekeknek. Akkor a mámor elmúltával 
nem fogják őt durván szidalmazni, hanem virágokat 
szórnak eléje és örömmel kiáltják: Áldott, aki jött az 
Úrnak nevében ! 

Minden jel arra vall, hogy a világháborút világ-
szociálizmus fogja követni. Hogy ez ne sülyedjen a 
világbolsevizmus durva materiálizmusába, hanem légyen 
az egy szellemtől ragyogó, teritiékeny fensík : ez a világ 
polgári osztályának, de elsősorban a világ keresztyén 
egyházainak gyönyörű, szent hivatása. 

Hogy milyen ez a hivatás, mondja el egyik mű-
vésznőnk képe is. Egy tinóm alakú nő van rajta virágos 
mezőben. Egy fejére hajló ágon galambok repesnek. 
Egyik oldalán őzet, a másikon oroszlánt vezet. így 
vezesse és kösse össze a keresztyén egyház is a gyön-
gédséget és az erőt. Á tudományba és a munkába 
sugározva a szív melegét és az eszmények fényét. Ez 
a kisugárzás diadalmasan fog hódítani a politikában is. 

Ebbe a sugárzó magasságba emelkedjék föl a 
magyar református egyház: akkor nem férhet hozzá 
a lapályok szennyes iszapja ; akkor olyan áldott, gyó-
gyító lesz, mint a magas hegyek tiszta, balzsamos leve-
gője ; akkor az ő neveltjei, az evangélium hősei fogják 
visszaszerezni ennek a szegény /hazának dicsőségét, 
mely vérözönbe sülyedt. 

Koszorús István. 

A Kálvin-Szövetség konferenciája. 
Az egyházunkra váró súlyos megpróbáltatások fe-

nyegeti veszedelme arra indít bennünket, hogy a Kálvin-
Szövetség czidei elmaradt konferenciáját minél előbb 
összehívjuk. Es bár jól tudjuk, hogy a konferenciának 
országos jellege ez alkalommal nem lehet, mégis szere-
tettel hívünk mindenkit, aki a küszöbön álló és meg-
oldásra váró nagy egyházpolitikai, szociális és politikai 
problémák iránt érdeklődik. A konferencia április 
8—10-ig tartatik a Ráday-u. 28. sz. a thcol. dísz-
teremben. 

Az előadások a legégetőbb kérdésekről fognak 
szólani, és pedig : Az egyház és állani szélválasztása. 
Egyházunk és papságunk sorsa. Iskoláink államosítása 
s a kálvinista nevelés új feladatai. 

.4 legsürgősebb egyházi reformok. Kálvinista né-
pünk szociális megszervezése. Kálvinista népünk szellemi 
mcguevelésc. A keresztyénség szociáldemokrácia és kom-
munizmus világnézeti alapjai. .4 kálvinizmus politikai 
alapgondolatai. 

Az előadók névsora ez alkalommal még nem kö-
zölhető. A konferencián tárgyalni fogjuk a Kálvin-Szö-
vetség új munkaprogram injának kérdését is. Nagyon 
kérünk mindenkit, hogy aki csak teheti jöjjön fél erre 
a konferenciára : a Budapest körül lakók természetesen 
különösen. Mert nagy szükségünk van arra is, hogy 
különösen a választások előtt minél alaposabban orien-
tálódjunk minden téren. Két délutánt nagy vitaelőadá-
sokra fognak fordítani s arra meghívjuk a kormány 
köréből is a reformátusokat, hogy legyen alkalmuk a # 

EGYHÁZ. 
Március 15. A népköztársaság hivatalos ünneppé 

avatta a szabadság napját. Most mégis sok tekintetben 
szomorú ünneplésünk volt. Kell-e mondanunk miért. 
Megfeledkezhetünk-e azokról a testvéreinkről, akik nem 
ünnepelhettek velünk; akik ott ülnek szomorú rabság-
ban, a vizek mellett, ahol magát az eltiport magyarnak 
kisírni sem szabad. Lelkünk előtt ott áll szüntelen a 
Hungária dolorosa, egyre hulló könyeivel és gyászfátyo-
lával. De azért ünneplésünk nem volt reménység nélküli 
és a „Talpra magyar" új jelentőségekkel hangzott fel 
a lelkes szívek mélyéről. . . Budapesti ref. tanintézeteink 
is mind ünnepeltek. A theol-akadémia Kálvin János 
Köre márc. 14-én a díszteremben tartott ünnepélyt, 
d. u. 6 órakor a következő programmal: 1. Hymnusz. 
Énekelte a közönség. 2. Megnyitó. Tartotta : Bakó László, 
a Kálvin kör elnöke. 3. Rákóci induló. (Goll J. átdolgo-
zása.) a) A kölesdi győzelem (170S.) előtt, b) Kölesd 
után, c) Kesergés, bujdosás, d) Ébredés, c) Szabadság, 
eskü. Előadja : a „Theologiai Énekkar" Árokh'áty Béla 
vezetésével. 4. Ünnepi beszédet mondott Fi. Pap István 
theol. tanár. 5. Talpra magyar! Szavalta: Kürti József 
a „Nemzeti Színház" művésze. 6". Dalok. Énekli: Kovács 
Mariska énekművésznő. 7. Gyóni költemények. Előadja : 
Lakos J. ref. theol. 8. Dvorák: Humoreszk. Hubay : 
Csárdajelenet. Hegedűn előadta: Vásárhelyi Zoltán zene-
akadémiai növendék. 9. Ima. 10. Szózat. Énekelte a 
közönség." 

A Baár-Madas Református Felső Leányiskola és 
Nevelőintézet március 15-én d. e. 11 órakor tartott ünne-
pélyt, amelyen dr. Ványi Ferenc tanár mondott ünnepi 
beszédet; az intézeti növendékek ének, zene és szavalati 
számokkal vettek részt. — A ref főgimnázium ifjú-
sága ugyancsak 15-én d. e. tartott ünnepélyt a theol. 
akadémia dísztermében. 

Lemondás. Takács József kovácshidai (Baranya-m.) 
lelkész, aki a háború alatt mint tábori lelkész működött, 
lelkészi állásáról lemondott és • mos t ' a Keleti Kereske-
delmi Akadémia hallgatója. 

A Dunamelléki ref. egyházkerület május hó első 
felében tartja évi közgyűlését. . 

. A felemelt családi pótlék igény iránti bejelentő 
iveket a püspöki hivatal minden lelkész, hitoktató lelkész 
és segédlelkész részére megküldött^, Ezen iveket már-
cius 25-ig legkésőbb, okmányokkal felszerelve vissza 
kell küldeni — esperi úton a püspöki hivatalhoz. 

Lelkészválasztás. A felsőbaranyai egyházmegyében 
fekvő bissei egyház, Horváth Zoltán segédlelkészt rendes 
lelkészül választotta meg. Megszállott területen ez az 
első lelkészválasztás melyről tudomást szereztünk. 

Adomány. A vakok bibliájára Perényi József (Pcst-
szentlőrinc) 25 K-t küldött. 

A mezőtúri ref. egyház az újvárosi ref. lelkészi 
állásra Kónya Gábor utódjául egyhangú meghívással 
Falussy Gusztáv s. lelkészt választotta lelkészéül. 

A gombai református egyház m á r c i u s hó 16-án a 
„harang alap" javára vallásos estélyt rendez, amelyen 
a theol. akadémia hallgatói is közreműködnek. 



Kiutalás. Január, február, március havi 900 koronás 
rendkívüli segélyek kiutaltattak az egyházi főhatósá-
gokhoz. Kováts, kormánybiztos. 

Kijelentések. Lapunk zártakor olvassuk a referádát 
a Kunti miniszter székesfehérvári, kijelentéseiről, amelye-
ket az ott eskütételre összegyűlt tanítók előtt tett. 
„A legközelebbi napokban néptörvény fog megjelenni, 
amely eltörli az iskolagondnokságot és az iskolaszéket 
a mostani formájában megszünteti. Az új iskolaszéknek 
a tanításba beleszólása nem lesz, csak adminisztrációt 
fog végezni. A kormányon lévő forradalmi pártok be-
csületbeli kötelességüknek ismerik az egész népoktatás 
államosítását és ígéri, hogy a választások után két-három 
hónappal felekezeti tanító Magyarországon nem lesz. 
Felhívta végül a tanítóságot, hogy világosítsák fel a 
népet a választásoknál, hogy ellen forradalmárok ne jut-
hassanak a parlamentbe". A gyűlés után a Marseillaiset 
énekelték. Ehhez adhatjuk még a következőket: A fehér-
megyei katholikus tanítók a következő határozati javas-
latot fogadták el: Pap többé tanítók gyűlésein nem 
elnökölhet, tanító nem ismeri el felettes hatóságnak az 
iskolaszéket és plébánost, követelik az iskolák államosí-
tását és hittantanításnak az iskolákból való azonnali 
kiutasítását. 

A ..Lelkészegyesület" c. lapban, mely a gyűlölt „pes-
tiek" provokálását tudvalevőleg „sohasem kezdi", egy 
idő óta egy vékony Ceruza is bamutogatja a Dalai 
Láma előtt szellemi szárnypróbálgatásainak első zsengét. 
S hogy annál biztosabb' legyen a közlés, nem is mu-
lasztja el egy alkalommal sem, hogy ministráló munká-
jában körül ne tömjénezze, a „főpásztor"-t, aki ezt a 
rituális cselekvényt* szuverén nyugalommal fogadja és 
mint a lap mutatja, a főpásztori körlevél hat.ása alatt 
szállított bizalom nyilatkozatokkal együtt hirlapilag is 
nyugtázza. Mi ami nyurga Ceruza barátunk eddigi írá-
saiban elvi fundamentumokat és határozott zengésű 
trombita hangokat még nem tudtunk felfedezni. Ellenben 
annál több theologiai analfabétaságot s a sasok látóköre 
helyett ama bizonyos agyonzengett pacsirtának kevéssé 
magas ívelésű horizontját. .Szuverén jogunkból kifolyólag 
tehát nyugodt hallgatásba merülhetnénk, ha Ceruzának 
eszébe nem jutott volna közben a jövendő egyháztör-
ténetírók számára is dolgozni. Ebbeli kilengésében azután 
olyan állításokat is megkockáztat, amelyet tökéletes anti-
podusai a tényeknek, s miután lapunk főmunkatársát 
Sebestyén Jenőt az .ellenforradalmárrá bélyegzés divatos 
és hatásos terrorisztikus jelszavának mintájára egyenesen 
egyházunk iránt való hűségével kapcsolatban rágalmazza 
meg, kénytelenelc vagyunk a mindig tájékozatlan Ceruza 
elvtársat az igazságra ligyelmeztetni. Azt írja ugyanis, 
hogy egy éjszakai prófétai víziójában „látá vala", hogy 
a magyar református egyház ellen aknamunka folyik. 
Rögtön rohant a főpapokhoz és írást nem tudókhoz, 
hogy közölje velük „miszerint a pestiek egy csoportja 
tudatosan készíti elő a szétszakítást. Ez a nézet szinte 
meggyőződéssé erősült, mikor Sebestyén Jenő Kuyperről 
•irott cikkében a hollandi ref. egyház szétszakítását 
dicsőítőén emelte ki. Ugylátszik ez elkerülte az illetékes 
hatóságok figyelmét ,^_j»ert a rosszalas helyett — theo-
logiai tanárrá szinte különös kiemeléssel választották", —. 
ami végzetes hiba volt, mert szerinte Sebestyén Jenő 
valahol azt is megírta, hogy „Kuyper nagyságát az is 
bizonyítja, hogy kétfelé merte és tudta szakítani a*hol-
land. egyházat . . . stb." Sietünk kijelenteni, hogy ezek 
az állítások a legjobb esetben is rosszakaratú tévedések 
s úgy látszik, nem minden tendencia nélkül valók. Nem 
igaz tehát az^ hogy itt Pesten bárki is az egyház szét-

szakításán dolgoznék. Nem igaz az, hogy Sebestyén a 
holland ref. egyház szétszakítását dicsőitöen emelte ki, 
s Kuyper nagyságát a szétszakítás véghezvitelében látná. 
Nem a szétszakításban van az ő nagysága, hanem ab-
ban, hogy amikor a nagy református egyházból öt és 
társait törvényes zsinati ítélettel kirekesztették, excommn-
nikálták, szóval kidobták, volt benne erő, hit, tudás, 
szervező talentum és szent meggyőződés arra, hogy 
az őt követő papok és gyülekezetekből megszervezze a 
tiszta református egyházat. Megengedjük, hogy Cerurá-
nak talán jobban esett volna, ha valamelyik szabad-
kőműves páholyba vezette volna őket, de ezek a hollan-
dok is megrögzött pietisták s a pacsirta szavát nem 
tudják megérteni. Szóval hogy ez így történt, azt persze 
Ceruza barátunk nem tudta eddig; de a dunamelléki 
kerület emberei igen s azt méginkább tudják, hogy 
éppen Sebestyén az, aki a legerősebben vallotta kez-
dettől fogva és vallja most is azt az elvet, hogy még 
ha egyszer szakadásról lenne is szó nálunk, akkor is 
azoknak van a legtöbb joguk a régi egyházban benn-
maradni, akik a legszigorúbban vallják a történelmi 
egyház tiszta szellemet és vállalják szolgálatát. Ezt már 
megírtuk egyszer Ferericzynek is, aki vagy hat évvel 
ezelőtt barátságosan tessékelgette ki a „pesti politikát" 
az egyházból. (Szóval még ez a bölcs gondolat is Deb-
recenben született meg Ceruza nagyobb boldogságára.) 
A dunnamelléki kerület emberei tehát nem voltak rosszul 
informálva s ha céljainkat és ideáljainkat a „Lelkész-
egvesület"-nél is annyira ismernék, talán ezt á polémiát 
is elkerülhettük volna. Azonban úgy látszik rhogy Luther 
szava még ma is érvényes: „Ihr habt einen anderen 
Geist" . . . • v 

Kinevezés, Df. Kováts Istvánt, a protestáns ügyek 
kormánybiztosát a minisztertanács a külügyi politikának 
esetről esetre felmerülő elvi jelentőségű kérdéseiben a 
kormánynak szakvéleményt adó, ezidőszerint pedig első-
sorban a béketárgyalások anyagát előkeszitő Külügyi 
Tanács tagjává nevezte ki. A tanács elnöke felkérte őt 
a protestáns egyházaink érdekeinék megóvása céljából 
a békekonferencia elé kerülő anyag összegyűjtésére és 
feldolgozására. 

E G Y E S Ü L E T . 
A ülagyar Prot. Irodalmi Társaság v á l a s z t m á n y a 

f. hó 11-én tartott ülést a Ráday könyvtár teremben. 
Petri. Elek püspök és dr. Zsilinszky Mihály elnöklete 
mellett. A választmány a lemondott Dr. Raffay Sándor 
püspök titkár helyére a titkári teendők ellátásával dr. 
Maday Gyula főgimn. tanárt és a Prot. Szemle szer-
kesztésével ideiglenesen dr. Lencz Géza egyetemi tanárt 
bizta meg. A Koszorú füzeteket a Társaság ebben az 
évben is kiadja; a Prot. Szemlét pedig a rendelkezésre 
álló anyagi erőkhöz mérten redukált terjedelemben. 

A budapesti ref. theol. Kálvin János 'Köre f. hó 
24-én d. u. fél ,6 órakor tart estélyt a Ráday-utcai dísz-
teremben, amelyen Takaró Géza lelkész tart előadást 
külföldi útjáról és Mariay Ödön iró Adyról mint kálvi-. 
nista költőről. 

A diákszövetség mult vasárnap a Ráday-utcai dísz-
teremben jól sikerült estélyt rendezett. A program min-
den egyes pontja nagy elismerő tetszésben részesült a 
termet zsúfolásig megtöltő közönség részéről. A theologu-
sok kara és Szabady Frici k. a. két ízben énekelt szé-
pen, Szegho János fiatal művész zongorázott, Tormay 
Cecil, a kiváló írónő nagy lelkesedést keltett annak a 
cikkének felolvasásával, amelyet hazánk területi integ-



ritása érdekében a „Svenska Bladed" svéd lapban kö-
zölt. 'Szünet alatt Fiers Elek titkár szólt lelkesen a 
Diákszövetség nagy ügyéről és hivatásáról. 

A Bethlen Gábor nyomda és irodalmi részvénytár-
saság évi rendes közgyűlését a jövő hó folyamán tartja. 
A késedelmet a társaság igazgatójának, Gonda Bélának 
hosszas és súlyos betegsége okozta. . 

A „Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület" 1919. március 
hó 13-án csütörtökön délután 5 órakor a fasori refor-
mátus egyház tanácstermében tea-délutánt rendezett. A 
jól sikerült összejövetel programmja volt : 1. Az új 
énekeskönyvből: a) Igehirdetés előtt, b) „Mindenható 
leborulva" . . . Énekelte a Lorántffy-vegyeskar, 2. Se-
bestyén J. dr. theol. tanár előadása: A kálvinista nő 
lelke. 3. Ária a „Messiás" oratóriumból : „Tudom, hogy 
Megváltóm él" . . . Énekelte Kertész Mariska ének-
művésznő. 4. Wieniawszki : a) Legenda, b) Mazur. 
Hegedűn előadta Dittrich - Gizi. — T e a : 5. a) Svéd 
népdal, b) Schubert': Vadrózsa. Énekelte a Lorántffy-
vegyeskar. 6. Ária Mendelssohn „Éliás" c. oratóriumá-
ból. Énekelte S. Kertész Mariska. 7. Bibliamagyarázatot 
tartott Szabó Imre, a L. Zs. E. lelkésze. 8. XC. Zsoltár. 

A 1TI. P. I. T. debreceni Köre 5 estélyt rendez a 
Kollégium dísztermében, amelyeken Erdős Károly, Zih 
Sándorné, dr. Herpay Gábor, dr. . Pokol}* József és 
dr. Lencz Géza tartanak előadásokat. 

A sátoraljaújhelyi Evangéliumi Diákegyesület feb-
ruár 16-án előadóestélyt rendezett, amelyen Enyedy 
Andor lelkész „a forradalom és a vallás" címen tartott 
előadást. Mecner Tibor dr. árvaszéki ülnök fűzött fej-
tegetéseket a felolvasás tárgyához, Örülünk, hogy vi-
déken is alakulnak ilyen nagyjelentőségű egyesületek. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
Angol és amerikai népgyűlések a magyar pro-

testánsok érdekében. Hágából jelentik, hogy hetek óta 
nagyszabású népgyűléseket tar tanak Londonban, ame-
lyeken „A protestantizmus veszedelme" címmel előadá-
sokat tartanaik s fejtegetik azt a veszedelmet, amely a 
protestánsokat l'enyegei arra az esetre, ha Erdélyi Romá-
niához csatolnák. A tüntető népgyűléseknek rendkívül 
nagy hatásuk van a vallásos angol közvéleményre s a 
rokonérzés egyre erősbödik. Az előkelő angol egyházi 
tényezők az erdélyi protestantizmussal mindenkor élénk 
összeköttetést tar tot tak fenn, különösképpen.az unitáriu-
sokkal, Az egyházi tényezőkön kívül jelentős politiku-
sok és a nőmozgalmak vezetői emelik a népgyűlések 
nívóját. A mozgalmak eredményeképpen több, mint har-
minc memorandumot ju t ta t tak különböző küldöttségek 
e tárgyban Lloyd George-hoz. Ezek a memorandumok, 
amelyeket a miniszterelnökön kívül a kormány többi 
tágja i is megkaptak, Erdé ly t mint a vallásszabadság 
történelmi letéteményesét és a protestantizmus védőbás-
tyá já t aposztrofálják. — - A londoni eseményekkel kap-
csolatban mozgalom indult meg Amerikában is ugyan-
ilyen iránylian. Ott is népgyűléseken foglalkoznak Er-
dély sorsával s a hangulat határozottan amellett nyil-
vánul meg, hogy Erdélyt , amely Magyarországnak tör-
ténelmi és kuítunmult jában mindig szerves . tényezője 
volt, Magyarországtól elszakítani- nem szabad. — Ugy 
látszik, e gyűléseknek és memorandumoknak hatása volt 
•a Llayd George-nak a walesi lakomán mondott ünnepi 
beszédére, amelyben a kis nemzetek legvégzetesebb téve-
désének mondja a más fa jú , vallású. nyelvű és hagyo-
mányú népek lakta területek annektálását; 

Fontos kültoldi határozat. The International World 
Alliance for Promoting Friendship through the- Chur-
ches (A barátságot az egyházak ú t ján ápoló nemzetközi 
világszövetség) Londonban február hó végén tar tot t kon-
ferenciáján a 6. pont alatt a következő határozatot hozta: 
„Mivel semmiféle erőteljes nemzeti vagy nemzetközi élét 
nem tartható fenn ott, ahol a jogtalanságnak teret en-
gednek, azért' a Barátságot az Egyházak Utján Ápoló 
Nemzetközi Világszövetség arra törekszik, hogy minden 
most készülőben levő' ú j alakulatokban elengedhetetlen 
legyen a kisebbség jogainak megóvása különösen a szel-
lemi élet legfőbb megnyilvánulásai: a vallás és oktatás 
szabadsága terén!" 

Fries Károly levele a Magyar Keresztyén Diák-
szövetséghez. Megemlékezve .a diákszövetség holnapi kö-
zös imanapjáról, úgy érzem, hogy külön meleg testvéri 
üdvözlést kell küldenem a magyarországi keresztyén 
diákszövetségnek. Hálásan és örömmel gondolok azokra 
a derűs napokra, melyeket immáron tizenegy éve együt t 
tölthettem Balatonalmádin azokkal, akik azóta vezető 
szerepet töltenek be a keresztyén diákszövetségben. E z a 
mozgalom, mely akkor a kezdet kezdetén y>lt. oly roha-
mosan fejlődött, hogy a legszebb reményekre jogosított, 
midőn a háború fagyos, pusztító szele jött és magával 
seperte a tagok legnagyobb részét, egyúttal súlyos aka-
dályokat gördített munkásságtok folytatásának út jába. 
— Éppen nem ismeretlen előttem, hogy a- háború követ-
keziményei a legsúlyosabb aggodalommal töltik el mind-
nyájatok lelkét a mozgalom jövőjét, illetőleg. — A leg-
őszintébben együtt érzek Veletek és kérem az Istent , 
hogy azokat a veszedelmeket, melyek hazátokat és szö-
vetségieket fenyegeti, hárítsa el, vagy ha a politikai ú j 
alakulások' olyan i rányt vesznek, amely nem egyezik 
meg a ti óhajtástokkal, úgy tartsátok meg mégis a hit-
nek és 'a krisztusi, szeretetnek győzedelmes erejét, amely 
legyőzi az akadályokat és képes minden külső akadály 
ellenére fölépíteni az Isten országát, amely fölemelkedik 
a nemzeti határokon és amelynek célja az emberiség 
megváltába most és mindörökké! Csak a bátortalanság 
és az elkeseredés jelent igazi vereséget. Á győzelem 
azoké, akik hinni, szeretni és remélni tudnak! Az lTr 
áldása legyen Veletek és trmnkásságfokon! Testvéri üd-
vözlettel: Kar i Fries dr., a keresztyén Diákvilágszövet-

'ség elnöke. , 

Felelős szerkeszt/): B. P a p István. 

Feiwel Lipót utódai 
Budapest, X., Kolozsvári-utca 13. szám. 

« 

Iskolapadok, i sko labútorok, torna-
készü lékek , modern irodabútorok, 
t e m p l o m - p a d o k és ó v o d a - b u t o r o k 
gyártása . — Árjegyzék bérmentve . 

CSUHA ANDRÁS S , E S szS 
BUDAPEST, I X , RÁDAY-UTCA 43, SZ. I , 4 . 

Jutányos dron készít lelkészek számára pa-
lástokat és különféle ruhákat. 



/ Elmaradott az & 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 min t 1700 szövetkezet tartozik, me-
lyek évi á ruforga lma m e g h a l a d j a az évi 

80,000.000 koronát . 

Halotti beszédek. 
> 

24 beszéd 

Irta 

G Ö D E L A J O S 
zekszárcíí ref. lelkész 

Kor. 7,50 

Időszerű könyvek: 
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Bornhausen Kar i : Religion in Amerika 1024. 107 old. 
Brandi Rertliold : Religion und Staat. Eine Begründung 

ihrer Trennung 1918. 20 old. . . . . . . . . . . . . 
Clemen Car l : Der Religions- und Moralunterricht in den 

vereinigten Staaten von Nordamerika 1909. 54. old. 
Dibelius O t tó : Das kirchliche [.eben Schottiands 19117 

233. old . . . _.- ... ' . . . 
Friedrich, J. K. Július : Die Trennung von Staat und 

Kirche in Frankreich 1907. 56 o ld . . . . . . . 
Fiirstenau Hermann : Das Gtundrecht der Religionsfrei-

heit nach seiner geschichtlichen Entwicklung und heu-
sigen Geltung in Deutschland 1891, 342 old 

Hauck Albert : Die Trennung von Kirche und Staat. 
Ein Vortrag. 5. Aufl! 1919. 29 old. .. . . . 

Haupt l l a n s : Staat und Kirche in den Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika 1909. 76 old . . . . . . . . . . . . 

Kattan Theodor : Die staatsfreie Volkskirche 1918.37 1. 
Müller Hans : Staat und Kirche. Ein Vortrag 1913. 32 1. 
Miiller Heinrich : Die Lage des hollandischen Protestan-
* tismus 1913. 31 old. ..... . . . . . . 

Píannkuche Augus t : Staat und Kirche in ihrem gegen-
seitigten Verhaltnis seit der Reformation GesffTiicht-
lich dargesteílt 1915. 118 old. kötve .. . . . . . . . . . 

Schneider .1. : Was leistel die Kirche dem Staat und 
dem Volk. 2. Aufl. 1919. 39 vld. . . . . . . . . . 

10% drágasági felár . 

Stróbl Miksa: Tótok akik nem akarnak elszakadni Ma-
gyarországtól. Az autonomiát követelő tótok Nemzeti 
Tanácsának felirata az amerikai információs bizott-
sághoz. 1919. 19 old ;._ . . . .. . . . K 1- — 

Pecit• A színmagyar Pécs szenvedései szerb megszállás 
alatt 1919. 31 old . . . K.1'80 

Urbánus: A bűnös Budapesttől a boldog Budapestig. K 1' — 
Felár nélkül, kaphatók : 

könyvkereskedésében, B u d a p e s t e n , 
IX., Ferenc-körut 19-21. sz. 
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Seholtz Testvérek 

KAPHATÓ: 

KÓKAI LAJOSNÁL 
BUDAPEST, 

IV. ker. Kamermayer Károly-utca 3. szám. 

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület 
hetvenki l enced ik évi 

rendes közgyűlését 
1919. évi márc ius hó 22-én dé lután 4 órakor 
fogja Budapesten, központi épületében (JV., Deák 

Ferenc-utca 5. szám) megtartani. 

Tárgysorozat: 
1. J e l e n t é s e az i g a z g a t ó s á g n a k és a f e l ü g y e l ő b i z o t t -

s á g n a k az 1918-ik évi ü z l e t e r e d m é n y é r ő l . 
2. H a t á r o z a t h o z a t a l a m é r l e g és t i s z t a j ö v e d e l e m i rán t . 
3. I g a z g a t ó s á g i j a v a s l a t a n y u g d i j s z a b á l y z a t 13. és 

18. § - á n a k m ó d o s í t á s a i r á n t . 
4. E g y é b i g a z g a t ó s á g i e l ő t e r j e s z t é s e k 
5. A z i g a z g a t ó s á g egy (1), t a g j á n a k , a f e l ü g y e l ő b i z o t t -

ság k i l e n c (9) és a v á l a s z t m á n y k é t (2) t a g j á n a k m e g v á -
l a s z t á s a és az e lőző v á l a s z t á s o k f o l y t á n a f é l ü g y e l ő b i z o t t -
s á g b a n és a v á l a s z t m á n y b a n e s e t l e g m é g m e g ü r e s e d ő 
h e l y e k n e k v á l a s z t á s ú t j á n v a l ó b e t ö l t é s e . ( A l a p s z a b á l y o k 
35., 36. és 41, §§-ai) . . 

Ezen közgyűlésre a t. c. részvényesek azon figyel-
meztetéssel hivatnak meg, hogy az ajapszabályok 14. §-a 
értelmében csak oly részvényes gyakorolhatja, akár saját 
személyében, akár meghatalmazott által, szavazati jogát, 
kinek részvénye 1918 december 31-éig ftevére Íratott s s 
közgyűlést megelőző nap d u. 5 órájáig az egyesület fő-
pénztáránál még le nem járt szelvényeivel együtt letétetett. 

Budapest, 1919 február hó 27-én. 

Az. igazgatóság. 
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