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Debreceni é s sárospataki papok a reformáció száza-
dában. A reformáció négyszázados emlékére irta: S. Szabó 
József, a debreceni református kollégium tanára, Debrecen. Hege-
dűs és Sándor. 51. 1. Ára 1 K 20 fill. 

Eredeti jegyzőkönyvek tanulmányozása és levéltári kutatások 
alapján állította össze a szorgalmas szerző a debreceni és sáros-
pataki papok névsorát és rövid jellemzését a reformáció századá-
ból. A névsorban a magyar reformáció jeles zászlótartóival is ta-
lálkozunk. Sőt azt is meglátjuk, hogy az unitárizmus hullámai 
miként csaptak át egész Debrecenig a reformáció századában s a 
debreceni papok miként igyekeztek annak a hatását elfojtani. 
Avatott tollal, helyes történelmi érzékkel és nagy szorgalommal 
írott kis mü, amely mindenképpen méltó az olvasásra. 

„Tudakozzátok az írásokat!" Közönséges, ünnepi és al-
kalmi beszédek. Irta: Román Ernő, alsózsolczai ref. lelkész. A 
tiszta jövedelem 33%-a a Kalvineumra. Hoffmann és Kronovitz, 
Debrecen. 1916. 153 1. Ára nincs jelezve. 

Részben eredeti, részben átdolgozott 20 egyházi beszédet 
foglal magában. Ismert tárgyakat és ismert gondolatokat dolgoz 
föl az író népies módon, de értelmesen és választékosan s min-
dig nagy lelkiismeretességgel. Elméleti nagy kérdésekkel nem fog-
lalkozik, hanem a gyakorlati élet mezején forog. Kivétel ez alól 
csak a nagypénteki beszéd, amelyben Jézus halála körülményei-
ből az ő istenembert voltát igyekszik bizonyítani, amely lehetetlen 
és hálátlan feladat neki sem sikerült. Ezt nem tekintve, a dolgo-
zatok a gyakorlati lelkészkedésben jó szolgálatot tesznek s mí 
olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

„Mentsük m e g a jövő nemzedéket!" Háborús vonatko-
zású keresztyén tanítások az ifjúság érdekében. Irta Uray Sán-
dur debreceni református lelkész. Ára 1 kor. Hoffmann és Kro-
novitz, Debrecen. 1916. 78. 1. 

Távol minden nagyképüsködéstől, elfogult felekezetieskedés-
től és egyoldalúságtól, a vallásos áhítat s az ifjúság meleg szere-
tete érzik ki abból a kilenc beszédből, melyet ez a füzet foglal 
magában. A beszédeken elömlő bájos hang és közvetlenség, 
valamint a vallásossággal átitatott életbölcselet és praktikus neve-
lési elvek vonzókká és élvezetesekké teszik őket. Az üres frázi-
sokkal ékeskedő egyházi beszédirodalmunkban igen jól esik ez a 
meleg, közvetlen, bájos hang. 

„A halál szé rű jén . " Imádságok hősi halált halt katonák 
koporsója felett. Irta: Szombati Szabó István. Kókai, Budapest. 
1916. Ára 3 korona. 

Vallásos melegségtől s hazafiúi lelkesedéstől áthatott temető 
imádságok. Hangjuk itt-ott mesterkélt. Különösen nem tetszenek 
nekünk az ilyen kifejezések: „Bűn gyümölcsei", „viharzó vihar-
zás", „csattogsz a csattogásban", „dördülsz a dördülésben", stb. 
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Háborús idők imádságos könyve. Hadbsvonúlt katonák 
és azok családjai számára. Irta: Sántlia Károly. Debrecen, 1916. 
Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. Zsebkiadás 175 1. Ára 
vászonkötésben 1 kor. 20 fillér. 

Ezt a hasznos és idvességes könyvecskét is a háború hozta 
létre; jórészben a háborúval összefüggő imádságok v«nnak benne 
azon megragadó nyelven és költői előadásban, mely a Sántha 
Károly műveit jellemzi. Az ő égig szárnyaló lelkéből gyönyörű 
gondolatokat vált ki a mai rettenetes idő. Imádságai prózaiak és 
versesek, de mindkettőben az ő poétái lelkének színes sugarait 
látjuk és melegét érezzük. Meg vagyunk róla győződve, hogy ezek 
az imádságok nem hagyják hidegen a szíveket s Istenhez emelve 
hittel, bizalommal, reménységgel, nyugalommal és vigasztalással 
töltik el azokat. Sántha az imádságokat mind egy-egy bibliai 
részleten építi fel s így nem folynak szét, hanem egy érzés- és 
gondolatkörben mozognak. Az imádságok elején mindenütt jelzi 
az alapúi vett bibliai textust. A könyvecske hétköznapi és vasár-
napi imádságokon kívül tartalmaz imádságokat mindenféle al-
kalomra a hadbavonúltak számára, viszont azok részére is, akik a 
hadbavonúltak hozzátartozói közül otthon imádkoznak a har-
colókért, sebesültekért, elesettekért. Néhány megható, szép éneket 
is közölt benne a szerző. A külsőleg is csinos kiállítású köny-
vecskét ajánljuk olvasóinknak. 

Papp Géza „Egy tábori lelkész harctéri naplója c. 
könyve most jelent meg. -156 1. Hegedűs és Sándor könyvkiadó 
hivatala, Debrecen. Ára, csinos vászonkötésben 1 kor. 80 fillér. 

A könyv Jenő kir. hercegnek van ajánlva, aki az egyházi 
irodalomban ismert nevü és pályadíjakkal is jutalmazott szerzőt 
saját címerével és monogrammjávai ellátott emlékgyűrüvel tüntette 
ki. A csinos kis kötet harctéri lelkesítő beszédekből, imákból és 
ügyes leírásokból áll. Kapható lapunk kiadóhivatalánál. 




