
felekezeti jellegű, ahogyan a komventi tanterv is elő-
írja, ne csak a keresztyen hittudatot mélyítse, de a 
református felekezeti öntudatot is erősítse. 

A legújabb konfirmációi káté negyedik kérdé-
sében ez áll: 

»Miért kellett megtisztítani a keresztyén val-
lást? Felelet: Azért, mert az őskeresztyének által 
gyakorolt eredeti tisztaságát elvesztette s teljesen 
megromlott a Bibliával ellenkező tanítások miatt«. 
Aztán zárjelbe teszi ezeket a szavakat: Szűz Mária, 
szentek közbenjárása, képek, szobrok, ereklyék tisz-
telete. A papság bűnbocsátó hatalma, a mise, mely 
mint engesztelő áldozat élők és holtak idvességét 
eszközli. Purgatórium. Böjt. Búcsúk. 

Milyen jó volna, ha ezekkel a konfirmáló gyerek \ 
már tisztában volna, vagyis ha már a megelőző évek-
ben a kátéból tanulta volna! Akkor helyén volna csak 
zárjelben hivatkozni ezekre, mert a vallástanító t isz-
tában volna vele, hogy a gyermek tudja ezt, de így 
mire hivatkozik, hiszen a gyermek még sohasem ta-
nulta! 

(Folyt, köv.) Ólé Sándor. 
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— Személyi hír. Dr. Szilassy Béla losonci föld-
birtokost, a felszabadult dunáninneni ref. egyházke-
rület főgondnokát, a főméltóságú Kormányzó úr a 
felvidéki minisztériumhoz államtitkárrá nevezte ki. Az 
új államtitkár működésére Isten gazdag kegyelmét 
kérjük. 

— A mezőföldi egyházmegye világi főjegyzőjévé 
dr. Rácz Jenő eddigi jegyzőt, jegyzőjévé dr. Miklós 
Gézát, lelkészi tanácsbjrájává Bózsa Sándor e. m. fő-
jegyzőt, világi tanácsbirájává pedig Kovács Gézát vá-
lasztották meg a presbitériumok. 

— A lévai ref. gyülekezet ú j lelkipásztorát Czeg-
lédy Pál esperes, volt ipolypásztói lelkipásztort dec. 
11-én iktatta be állásába Konta Károly kiskálnai lelki-
pásztor, hivatalára nézve legidősebb egyházmegyei lel-
készi tanácsbiró. Az ünnepélyen képviseltették magu-
kat a katonai és politikai hatóságok, valamint a város-
ban levő vallásfelekezetek. Az egész ünnep a magyar-
ság nagy összeőlelkezése volt. 

A kaposvári ref. gyülekezet új lelkipásztorá-
nak, dr. ikafalvi Farkas Bélának ünnepélyes beikta-
tását Halka Sándor esperes végezte. Az új lelkipász-
tort a gyülekezet nevében dr. Matolcsy Sándor m. 
kir. kormányfőtanácsos, egyházközségi főgondnok, a 
város részéről dr. Kaposváry György polgármester, 
majd az evangélikus egyház köszöntötte. 

— Szeretetvendégség. A pápai ref. leányegylet 
dec. 4-én szépen sikerült szeretetvendégséget rende-
zett a főiskolai közltartás nagytermében. Az előadást 
Lux Lajosiné tartotta, aki Lorántffy Zsuzsanna életét, 
megpróbáltatásait és jótetteit megható gyöngédség-
gel ismertette nagy gonddal megírt felolvasásában. 
Felemelő bibliamagyarázatot Ólé Sándor lelkipász-
tor tartott. Dr. Csermák Ferenc szavalattal, Somogyi 
Károly hegedüjátékkal, Gáty Samu s.-lelkész harmo-
niumkísérettel járult hozzá az est sikeréhez. 

— Dadon lélekemelő gyülekezeti napot tartottak 
a belmissziói kör tagjai, november 24-én. Délelőtt 
10 órai istentiszteleten imádkozott és Bibliát olva-

sott Maller Bálint segédlelkész, igehirdetéssel szol-
gált Süvegh István kocsi lelkipásztor. Ezután Barsi 
Lajos bpkodi lelkipásztor tartott előadást »Hit és 
hazafiasság« címen. Délután vallásos ünnepély volt 
3 órakor a templomban, melyen imádkozott Sartidy 
György szendi lelkipásztor. Magyaródy Dénes köm-
lődi lelkész »Erkölcsös élet boldogsága« címen, Szabó 
Kálmán etei lelkipásztor pedig »Van-e szabadulás bű-
neinkből ?« cím alatt tartottak előadást. Majd Ványi 
Gyula bokodi tanító orgonálta és énekelte: yMester a 
bősz vihar dühöng. . .« kezdetű éneket. Tóth Sándor 
császári lelkipásztor »Krisztus a családban« címen bib-
liai elmélkedést tartott. Közreműködött még a dadi 
énekkar egy énekkel, továbbá Deák Erzsébet és Porcsi 
Eszter leányköri tagok szavalatokkal. A meleg baráti 
hangulatban estélig együtt levő lelkészek és tanítók 
a helybeli lelkészcsaládnak voltak szívesen látott ven-
dégei. 

— A barabásszegi ref. egyház három iskolájá-
nak növendékei, a visszakerült magyarsóki ref. iskolának 
címeres nemzeti lobogót ajandékoztak. A zászlót — 
itthoni megáldás után — Pethő Antal lelkipásztor és 
Tuboly Aladár főgondnok személyesen vitték el Magyar-
sókra és lélekemelő, áhítatos ünnepség keretében adták 
át az ottani iskolának, a magyarsóki templomban dec. 
2-án. Szem nem maradt szárazon, amikor a sóki tem-
plomban kibomlott a gyönyörű ajándék-zászló. Pethő 
lelkész adta át a barabásszegiek nevében és Rácz Elemér 
lelkész vette át a magyarsóki iskola nevében. Lelkes 
szavalatok hangzottak el, majd Tuboly Aladár főgond-
nok olvasta fel a barabásszegi iskolások zászlótkisérő 
levelét. Az ünnepséget a Himnusz nyitotta meg és a 
Szózat zárta be. 

— Irodalmi est protestáns templom javára Marca-
liban. A Böhönye aiiyaegyházközséghez tartozó Mar-
caliban (Somogy m.) f. hó 8-án a prot. fiókegyházak 
vezetősége irodalmi estet rendezett, melyen minden 
felekezet nagy számmal volt jelen. A Hiszekegy-et 
énekelte a közönség, utána dr. merei Vajda Aladár 
ev. felügyelő mondott magasszárnyalású megnyitót, 
reámutatva a világnézetek harcára s a marcali pro-
testánsok céljára. Majd Turóczy' Zoltán győri ev. 
lelkész szólott ezután a finn-magyar kapcsolatokról 
s könnyekig meghatotta előadásával a közönséget. 
Vitéz Nádassy Józsefné úrnő szólószámai után a 
Himnusszal zárult az ünnepély. Még az ünnepély ele-
jén felolvasta dr. Vajda felügyelő Móricz Zsigmond 
író táviratát, melyben bejelenti, hogy a Felvidékről 
betegen tért haza s ezért nem tarthatja meg beígért 
»A felszabadult Felvidéke c. előadását, s a nyáron 
önálló irodalmi estet rendez »templomunk« javára. 
A bevétel az építendő közös prot. templom alapjára 
megy. 

— Most jelent meg új kiadásban dr. Ravasz 
László: »Gondolatok« című műve a szerző arcképével. 
A negyedik kiadásban megjelent mű árai: Egész vá-
szonkötésben 4.20 P, műbőr kötésben 6.50 P, amatőr 
kötésben szerző aláírásával 15 P. — Megrendelhető 
a Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai r. t. könyv-
kereskedésében, Budapest, IX., Kálvin-tér 8. és az 
Egyházkerületi Iratterjesztésben Pápán. 

— Muraközy Gyula: A válság megoldása. Mura-
közy Gyula Budapest Kálvin-téri lelkipásztornak az 
elmúlt másfél esztendő alatt rádión elmondott pré-
dikációi vannak összefoglalva ebben a könyvben. Ezek 
a prédikációk nemzeti és társadalmi életünk legidő-
szerűbb és legégetőbb kérdéseivel foglalkoznak. A 


