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Az egyedül magyarosító egyház. 
Ismerjük, ér t jük, megszoktuk s nem is 

csodálkozunk ra j ta , sőt bizonyos tanulságul 
olvassuk, hall juk a testvér ev. ref. egyház 
azon mind untalan, a lka lmas és a lka lmat lan 
helyen hangoz ta to t t dicsekedését, hogy ő egye-
dül a m a g y a r egyház és e hazában minden 
más csak német, tót, oláh, szerb stb. egyház. 

Mégis midőn az ungi ev. ref. egyház-
megye érdemes főgondnokának, Komjá thy 
Bélának, ki egyút ta l hangadó országgyűlési 
képviselő is, a nevezet t egyházmegye f. évi 
április hó (». és 7-ik nap ján Ungváron tar-
to t t egyházmegyei: gyűlésében elmondott meg-
nyitó beszédét s különösen annak a követ-
kező mondásá t : „A legmagyarabb s a\ egye-
dül magyarosító egyház tagjait viszonyítva 
az ország többi felekezetének tagjaihoz, nagy 
terheket viselnek, hogy azt tovább fentartani 
nem szabad, ha csak nem a^on törekvés ér-
dekében,, mely a magyar faj meggyengítésére 
irányul" — olvassuk (az egész beszédet közli 
a „Sárospa tak i L a p o k " f. évi 17. száma) ön-
kénytelenül is az a kérdés tolul a jkunkra s 
egyút ta l pennánkra , hogy az úgynevezet t 
„magyar egyház" , mely tag ja inak magyar 
nyelve szerint az unitárius u tán az ország-
ban tényleg a második helyen áll, tulajdon-
képen hol magyaros i t ? Debrecenben, Kecs-
keméten, Hódmezővásárhelyen vagy Hajdú-
szoboszlón V Szükség van még i t t is a ma-
gyarosí tásra ? No jól ál lunk akkor a magyar -
ság szempontjából , ha még Debrecenben és 
Kecskeméten is magyaros í tani kell ! Micsoda 
önfeláldozó munka, elismerést, t iszteletet és 
t ámoga tás t "érdemlő hazafias missió az akkor 
ahhoz képest, melyet az úgynevezet t nem 

m a g y a r lu theránus egyház végez a legna-
gyobb számú német, tót, vegyes nyelvű egy-
házaiban, a nemzetiségi exponál t városok-
ban, községekben és vidékeken ! 

Tisztel t érdemes egyházmegyei főgond-
nok ú r ! Pá l apostol a Kor. II . 11. r. 30 ver-
sében azt mondja : H a dicsekednem kell az 
én nyomorú l t e lvetet t á l lapotommal dicseke-
dem ! Nem illő t ehá t hozzánk egyházi em-
berekhez, különösen az oly dolgokban, me-
lyekben semmi érdemünk nincs, az öntel t 
dicsekedés. Majd a mi I s tenünk s lia úgy tet-
szik a magyarok Is tene megítél bennünket , 
hogy a m a g y a r hazaüas missió szempont já -
ból, ki volt közülünk a leghívebb és leg-
buzgóbb. 

Ön azonban t isztel t Főgondnok úr ! mi-
dőn, mint egyút ta l országgyűlési képviselő 
is, a hazai egyházak felett a n iagyarszág 
szempontjából ily szemlét t a r t és Ítéletet 
mond, t a r tozna az ungi ev. ref. egyházmegye 
szűk h a t á r á n túl, továbbra is tekinteni s az 
a felett i hiu dicsekvés hehTett, miben a di-
csekvésre semmi ok és érdem nincs — mer t 
hogy Debrecen vagy Kecskemét t isz ta ma-
gyar , vagy, hogy valaki ilyen vagy olyan 
nyelvűnek született , csak nem érdem, hanem 
kötelesség — ha már t ámoga t á sá r a nem siet, 
legalább elismerését nem volna szabad meg-
tagadn ia azon egyháztól , mely valóban ma-
gyarosi t és a hazafias missiót tényleg a leg-
nagyobb lelkesedéssel és önfeláldozással szol-
gál ja . Ehhez azonban első sorban őszinte igaz 
testvéri szeretet kellene, mely sajnos unot-
tan bizonyos a lka lmakkor csak a fehér asz-
talnál nyilvánul azon szép szavak ismétlésé-
ben, hogy az ág. h. ev. és ev. ref. egyházak 
egy törzsből k i fakadt két ág, mely egymásra 
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örömben és bánatban rászorul, de a mely a 
valóságban a gerezsdi egyezség ellenére leg-
gyakrabban egymás ellen fordul. — Olvasd 
erre vonatkozó lag a tiszán inneni ev. ref. egy-
házkerület 1903. évi öszi közgyűlés jeg}7ző-
könyvének 42 - 45 oldalait. — 

Egységes vallásoktatás a középiskolá-
ban. 

(Javaslat a középiskolai vallásoktatás reformja 
ügyében.) 

Ir ta : Hetvényi Lajos sopron i ág. h. ev. főgymn. va l lás tanár . 
(Fo ly t a t á s és vége.) 

A következőkben még azon iskolák val-
lásoktatási anyagának beosztásáról kell szó-
lanunk, melyek a végzett előtanulmányokat 
tekintetbe véve a vallásoktatás terén a kö-
zépiskolával egy szinvonalon állanak. A be-
osztáshoz a szilárd alap it t az ismertetett 
tantervben készen van, tehát más dolgunk 
nem lesz, minthogy azt az illető iskolák jel-
legéhez és osztályainak számához alkalmaz-
zuk s a szükség szerint esetleg módosítsuk. 
Vegyük tehát sorban ezeket az iskolákat. 

Hat osztályú polgári fiu iskola. A n n a k 
tekintetbe vétele, hogy a polgári iskolába 
való belépéshez az elemi iskola négy osztá-
lyának elvégzése szükséges, továbbá, hogy 
a polgári iskolából a középiskolába való át-
lépés a latin nyelvből tet t vizsga után lehe-
tővé van téve, feltétlenül követeli azt, hogy 
a polgári fiu iskolának és a középiskolának 
vallásoktatási tanterve — a mennyiben csak 
lehetséges — összhangban legyen. Az átlé-
pés különösen az 5-ik osztályig szokott meg-
történni, azért a polgái i fiúiskola négy alsó 
os^talydnak tanterve a középiskola négy alsó 
osztályáéval teljes mértékben megegyező legyen. 
Az yik osztály tanulja az egyetemes egyház-
történetei és a magyar protestantismus törté-
netét íó^S-ig mint a közép iskolában ; a 6-ik 
osztály tárgya pedig legyen az egyetemes és 
a magyar egyháztörténet napjainkig, egvhá-
Zunk alkotmányának ismertetése szintén rövi-
debb összefoglalásban ; továbbá keresztyén hit-
es erkölcstan a Káté ismétlése alapján. Az 
egyháztörténet előadásánál az élet- és jellem-
rajzok s korrajzok kidomboritásái a itt is nagy 
suly fektetendő. 

A hatosztályu felsőbb leányiskola val-
lásoktatási tanterve ugyanaz legycn> mint a 
polgári fiúiskoláé az iskola jellegének megfe-
lelő azon különbséggel, hogy a: kiváló protes-
táns női alakok élet- és jellemrajzának ismer-
tetésére itt nagy gondot kell fordítani. Ugj 'an-
is a vallásoktatás terén is érvényesülnie kell 
annak a pedagógiai elvnek, hogy a fiukat 
főleg a férfi erényeknek, a leán}'okat pedig 
főleg a női erényeknek kimagasló mintaké-
pein kell rendeltetésüknek megfelelő egyé-
nekké nevelni. Igy p. o. Bóra Katalin, to-
vábbá Kanizsay Orsolya, Pemflinger Kata, 
Homonnay Mária, Lcrántfy Zsuzsánna, Révai 
Judi t , Széchy Éva, Petrőcy Kata Szidónia 
stb. jellemzése a női nemzedék valláserkölcsi 
növekedésére csakis áldásos lehet. 

Négy osztályú polgári leányiskola. Mint -
hogy a polgári leányiskola tanulói közül a 
negyedik osztállyal sokan végleg befejezik 
tanulmányaikat , ezen iskola vallásoktatási 
anyagát teljesen nem lehet a középiskola al-
sóbb osztályainak mintája szerint beosztani. 
I t t ugyanis tekintettel kell lenni arra, hogy 
a növendékek négy év folyamán bibliai tör-
téneteket, egyháztörténetet és Kátét tanul-
janak. 

A tananyag beosztását itt tehát ugy in-
tézném, hogy az I-sö és Il-ik osztály a kivá-
lasztott bibliai történetek kapcsán a Kátéból a 
tízparancsolatot s az első és második hilága-
Zatot tanulja; a Ill-ik osztály egyháztörténel-
met a növendékek fejlettségének megfelelő élet 
és korrajzok alakjában, ide is vonatkozván az 
a mit az életrajzokra vonatkozólag a felsőbb 
leányiskola tantervénél mondottam. A keresz-
tyén egyház megalakulásának történetével kap-
csolatban ugyancsak ezen osztályban tanulnák 
a Kátéból a III-ik hit ágazatot. A IV-ik osz-
tály Izrael népének rövid története után fézus 
életét tanulná s ezz^l kapcsolatban a Kátéból 
a j-ik, j-ik és yik részt. Ezután következnék 
a Káté ismétlése. 

Négy osztályú katonai alreáliskola. E z e n 
iskola előkészit a katonai főreáliskolára, a 
hova való belépéshez egyúttal a középiskola 
4-ik o s z t á s á n a k elvégzése ad jogosultságot; 
tehát már a teljes egyöntetűség kedvéért is 
a katonai alreáliskola vallásoktatási tantervé-



nek teljesen meg kell egyelni et középiskola 
négy alsó osztályának tante ivével. 

Három osztályú katonai főreáliskola. 
Ezen iskola a középiskola felsőbb osztályai-
val van összhangzásban, tehá t annak tan-
anyagá t kell ide beosztani úgy, hogy az első 
két osztály egyháztörténelmet, a harmadik 
pedig hit- és erkölcstant tanuljon. Az I-sö 
osztály tanulná az egyetemes- és a magyar 
egyháztörténetet i6j8-ig; a II-ik annak foly-
tatását napjainkig s. az ágostai hitvallás is-
mertetését, itt jutna még idö a főbb reformá-
tori iratok olvastatására is; a Ill-ik osztály 
tárgya lenne hit- és erkölcstan. 

A felső kereskedelmi iskola v a l l á s o k t a -
tási tanterve helyzetének ugyanazonosságá-
nál fogva teljesen megegyeznék a katonai 
főreáliskoláéval. 

Tanítóképző intézet. A t a n i t ó k é p z ő in-
tézet vallásoktatásának célja az intézet jel-
legénél fogva kettős. Egyrészről a középis-
kola alsó négy o s z t á s á b a n megkezdett ala-
pon a növendékekben folytatni kell az evan-
geliumi keresztyén egyéniség nevelésének 
munkájá t , másrészről pedig meg kell adni 
nékik azt a módszertani gyakorlat i képzett-
séget, melynek birtokában a népiskolai val-
lásoktatás terén sikerrel müködhótnék. E té-
ren a leghelyesebb el járás az, ha minden 
tantárgynak módszertani kezelését a népis-
kolában maga az illető szaknak tanára adja 
elő. Ez eljárást természetesen a vallásokta-
tásnál is meg kell tar tani . 

A mi az első célt illeti, a tanitóképző 
intézet vallásoktatási tananyaga osztály ról-osz~ 
tályra nem lehet más, mint a középiskola 
felső négy osztályáé, mert következetes menet-
ben ez által nyer befejezést a keresztyén jellem 
nevelésének munkája. A mi pedig a népisko-
lai vallásoktatás módszerének ismertetését il-
leti, az is a vallásoktatás keretén belül, de 
mégis külön erre a célra kijelölt órában, mint-
egy külön tárgyként kezelendő. Itt veendő át 
a y elemi iskolai vallásoktatás egész anyaga a 
módszertani kezeléssel együtt. Természetesen 
az egyházi énekeknek taníttatása, tartalmi és 
alaki megbeszélése, az ének ügy története kü-
lönösen a tanitóképe^dci vallásoktatásnál nagy 
szerepet játszik. A tanitóképző • intézeti val-
lásoktatás kettős anyagának elvégzéséhez 

biztosítékot nyúj t az az óratöbblet, mellyel 
a tanitóképezdei vallásoktatás a középiskolá-
val szemben rendelkezik. 

* 
* * 

Eme kifejtő rész után befejezésül még 
csak azon főbb pontokra mutatok rá, a me-
lyekben a közölt középiskolai vallásoktatási 
tantervjavasla t a még érvényben levő tan-
tervtől különbözik. 

Mindenek előtt megszüntet i a vallások-
ta tásnak ama kettős gyűrűjét , a mely szerint 
a felsőbb osztályok egyT kissé kibővített for-
mában ugyanazt tanul ják, a mit az alsók és 
e miat t a Bibliaolvasás meglehetősen kiszo-
rult a középiskolából. Mondhatom, sok he-
lyütt nehezemre esett a régivel való szakitás 
s jelen tervezetem, — a mit már a magam 
részéről véglegesnek tekintek, — csak sok 
meghányás-vetés és tanácskozás u tán nyer te 
mostani a lakját . De végre azt a mi nem 
helyes és nem célravezető, bármennyire hoz-
zászoktunk is, még is csak el kell vetni. Igy 
p. o. a mult év nov. 10-én ta r to t t vallások-
tatási értekezleten felolvasott tervezetemben 
az egyháztör ténetet pusztán a régihez ra-
gaszkodók iránti tekintetből a 111-ik osztály-
ban meghagytam, noha tudtam, hogy ez a 
felállított elvek következetes keresztülvitelét 
megrontja. De azután jeles pedagógusok és 
theológusok tanácsára és bátor í tására ezt 
ki javítot tam s következetesen felépitettem az 
egységes középiskolai vallásoktatás tantervét . 
Az alsóbb osztályokban teljesen felesleges is 
az egyháztörténelem tanitása, mert a tanuló 
az elemi iskolában oly alakban, a mint azt 
ezen a fokon tanithatnók, már ugy is ta-
nulta s nem sokára a felsőbb osztályokban 
részletes, beható módon úgyis tanulni fogja. 
A kik a negyedik osztály végeztével szakis-
kolába mennek, az ismertetet t tervezet sze-
rint az egyháztörténelmet ott fogják tanulni ; 
a kik pedig középiskolai tanulmányaikat 
abba hagyják, azok számára a népiskola és 
a konfirmáció úgyis befejezett vallásoktatást 
nyújtot t . A középiskolai val lásoktatás min-
den fokon, csakis a végcélra lehet tekintet-
tel. Azonban a tanterv melié készítendő uta-
sításokba majd fel kell venni, hogy az al-
sóbb osztályokban a t anár a magyaráza t al-
kalmával alkalmas helyeken utaljoji az elemi 



iskolában szerzet t egyháztör ténet i ismere-
tekre, azokat frissitse fel a tanulók elméje-
ben és kérje is számon tőlük. 

A második főkülönbség ezen javaslat 
és a régi között az, hogy ez kiküszöböli a 
bibliaismertetésnek ama módját , a mi a kö-
zépiskolába egyál ta lán nem való. A még ér-
vényben levő tan te rv ugyanis az V-dik osz-
tá ly számára az egész Szentírás ismerteté-
sét i r ja elő s a tankönyvek a lapján ebből 
meglehetősen száraz bibliai bevezetés lett . 
Ez a legnagyobb pedagógiai és didakt ikai 
h ibája a régi tantervnek, a mit a jelen ter-
vezet teljes mér tékben el tüntet az által, hogy 
a bibliaismertetést a tervszerűen és peda-
gógiai elvek szerint beosztott biblia olvasás 
és magya ráza t által eszközli, a minek fotya-
m á n a növendék magából a Bibliából nyeri 
a bibliának lelkét. A VIII-ik osztályban ezu-
t án a h i t t anban a Bibliáról szólván, miután 
annak nagy részét a tanuló ta r ta lmi lag is-
meri, már megemlékezhetünk róla, mint iro-
dalmi műről is és i smerte thet jük a szerzőkre 
vonatkozó véleményeket . 

Továbbá különbözik e javaslat a régi 
tan terv tő l abban, hogy a felsőbb osztályok 
számára evangeliumi öntudat és jellem kép-
zésül s az egyes korszakok szellemének 
megér tése érdekében egyes kiváló vallásiro-
dalmi müvek kiválasztot t szakaszainak ol-
vas ta tásá t veszi fel. Het i 2 órai vallásokta-
tás mellett is lehetővé teszi ezt az a körül-
mén}', hogy e javas la t az egyháztör ténet ta-
n í tásá t három osztályra osztja. 

E javaslat Izrael népének tör téneté t és 
Jézus életét külön, t á rgykén t veszi fel, a mi 
pusz tán azon érdekből is szükséges, hogy 
egyházunk t ag ja i a Bibliában el igazodjanak. 

A még érvényben levő tan tervben a 
valláserkölcsi igazságok ismertetése és a val-
lásos érzelmek felébresztése tekintetében sem-
miféle pedagógiai céltudatosság, a tanuló 
lelki ál lapotához való a lka lmazkodás nincs. 
Igj- p. o. azt mondja , „Valláserkölcsi igaz-
ságok fej tegetése ó-szövetségi tör ténetek" 
alapján, dehogy mik azok a valláserkölcsi 
igazságok, a melyeket az illető hetyen fej te-
getni kell, mik azok a vallásos érzelmek, 
melyek gondos ápolás következtében a gyer-
mekben felébrednek, a r ra vonatkozólag sem-

miféle i rányí tás nincs. Ez a javasla t vilá-
gosan megjeleli a vallásos érzelem és a val-
lásos t u d a t ébresztésének természetes mene-
tét, ugy hogy a val lásoktatás a val lásban 
való növekedés leend. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy eme 
munkám azon eszmecserék eredményein épült 
fel, a melyek val lásoktatói ér tekezleteinken 
öt esztendőn keresztül kidomborodtak s igy 
van okom és jogom remélni, hogy mint a 
val lásoktatással foglalkozók köztudatának ki-
fejezése — az illetékes hel}Ten is — vissz-
hangra talál. 

(Vége.) 

Belföld. 
Értesítés. Fölhívom azokat az érettségizett 

evang. fögymn. tanulókat, a kik a jővő tanévben a 
tiszai ev. egyház ker. collegium eperjesi theológiá-
jára lépni s a szokásos tandíj, convictus és interná-
tus kedvezményeiben részesülni óhajtanak, hog\ 
szegénységi és eredeti érettségi bizonyitványnyal 
ellátott s a tanári karhoz címzett kérvényüket 
hozzám ajánlottan július hó végéig Eperjesre küld-
jék be. Fölkérem a lelkésztestvéreket, hogy az 
egyházközségeikben tartozkodó ily ifjakat erre a 
körülményre felhívni szívesek legyenek. Eperjesen, 
1904. május 28-án Dr. Szlávik Mátyás, theol. dékán. 

A népiskolai reform ügyében a minsziter által 
összehívott szaktanácskozás mult hó 28-án folyt 
le a képviselőház egyik termében. A vita során 
felszólalt S\entiványi Árpád kerületi felügyelő is. 
Szerinte a törvényjavaslatbann megjelölt cél el-
érésére csak egy mód van, t. i. az, hogy minden 
felekezeti iskola egy tollvonásra eltöröltessék. 
Hivatkozott egyházunknak erős és nehéz küzdel-
mek árán megszerzett autonómiájára, királyilag 
szentesített egyházi törvényeinkre, a melyeket a 
törvényjavaslat támad. Ennek bizonyítására hivatko-
zik szóló a tervezet 41—43 §-aira, melyek szérint a 
fegyelmi eljárás a közigazgatási bizottság hatás-
körébe tartozik, pedig „nekünk — úgymond — 
igazgatásunk három fórummal meg van alakítva, 
ez az igazgatás el van különítve a közigazgatás-
tól. •' A javaslatnak tárgyalás végett a felekezetek-
hez való leküldését óhajtja. 

Kerületi közgyűlés. dunántúli evang. egy-
házkerület ez évi rendes közgyűlését az egyház-
kerület elnöksége : Gyurát\ Ferencz püspök és 
Iliász Lajos felügyelő julius hó 20-ára Pápára 
hívta egybe. 

Tanitói gyűlés. A p o z s o n y m e g y e i ev . e s p e -
rességi tanitói egylet május 25-én tartotta f. é. 
rendes közgyűlését igen élénk érdeklődés mellett 



Ba\inban. Rajter bazini kántortanító sikerült gyakor-
lati tanítást mutatott be. A jövő gyűlés helye 
Limbach lesz, a hol az uj iskola építése nemsokára 
befejeztetik 

Lelkészválasztás. A csall-apafalvi evang. egy-
ház a múlt hónapban megtartott közgyűlésében az 
eddigi surányteréni lelkészt nt. S^lancsik Pált 
választotta meg lelkipásztorává. 

Lemondás. Értesülésünk szerint a pozsonyi 
evang. egyházközség felügyelője Stelfyer Endre 
állomásáról lemondott. 

Lelkészértekezlet. A po^sonyvidéki lelkészi ér-
tekezlet május végén tartotta a theol. Otthon ta-
nácstermében tavaszi értekezletét Hörk „Cura pas-
toralis"-a és Gl auf W. „theol. tauiigyi javaslata" fe-
lett A referensek közül heten Hörk cura pastorá-
lisái ul referáltak. Valamennyien elismerték azt, 
hogy a tudós szerző értékes anyagot gyűjtött össze, 
de bő anyaga nemcsak a cura pastorálisról szól. 
hanem felöleli az egész practika theologiát s töb-
bet markolt, mint a mennyit a cim igér : ugy 
hogy ebben a formában s bő tartalomban — a ke-
rületnek kinyomatás végett ugyan nem ajánlják, 
de óhajtják, hogy tartalma utasitásféle, rövidebb 
legyen s a tulajdonképeni cura pastoralisra szorít-
kozzék. A Giauf-féle javaslatra vonatkozó ha-
tározat a theol. lőiskolák rendezése ügyében 
oda konkludál : „hogy az értekezlet örvend azon, 
hog\ az egyetemes nagy és albizottság az eperjesi 
és soproni theol. intézeteket is ,,egyetemes theol. 
akadémiai jeleggel" akarja felruházni'; ; tegye ; ele 
csak úgy. hogy a dunáninneni egyházkerület 
is anyagi hátrányt ne szenvedjen s a pozsonyi már 
régóta egyetemes jelleggel felruházott theol. aka-
démia eddigi magas színvonaláról le ne szoríttas-
suk ; további fejlődése s fejlesztése meg ne akasz-
tassuk s a pozsonyi szerződéses viszony és 
szerzett jogok csorbát ne szenvedjenek. A 79. 
és NO. paragrafus meg nem nyugtatja az érte-
kezletet ; mert Pozsony elvesztene egy rendes ta-
nári s egy magántanárt ; a mi a szerződéssel hom-
lokegyenest ellenkezik. Ne emelkedjék Eperjes és 
Sopron a pozsonyi egyetemes theol. akadémia ro-
vására s a pozsonyi egyház anyagi áldozatainak 
árán. Az értekezlet ezen okoknál és nézeteknél 
fogva e javaslatot jelen határozataival el nem fo-
gadj;!. Az értekezletet junius vagy julius folyamán 
ismét egybehívják. 

Okos rendelet. Csanádvármegye alispánja né-
hány héttel ezelőtt a következő körrendeletet bo-
csátotta szét járási főszolgabíróihoz : „Elvárom 
Czimed kötelességérzésétől, hogy felfogva ezen ren-
deletem kibocsátására inditó erkölcsi motívumot, 
a maga részéről is iparkodni fog, hogy részint az 
éberebben gyakorolt felügyelet az ellenőrzés ré-
vén, részint a nép erkölcsi életét irányító kellő be-
folyásának felhasználásával lehetővé fogja tenni, 
hogy népünk szokásaiból a trágár és illetlen be-

szédek fokonkint kiküszöböltessenek. S noha a ki-
hágási büntető törvénykönyv 51-ik szakaszába üt-
köző kihágás elbírálása és megfenyitése nem is 
tartozik a közigazgatási bizottságok illetőségi köré-
be, mindazonáltal e szakasz rendelkezéseinek figye-
lembevételével (8 napig terjedhető elzárás), Czimed 
köteles módot találni arra, hogy ezen kihágást az 
elkövetők, a kihágási eseteknek pontos feljelenté-
sével az arra illetékes birói hatóság által a meg-
érdemelt büntetésben részesedjenek. Kötelességé-
vé teszem Czimednek, hogy rendeletem széles-
körű közhírré tételével a jövőben az ellenőrzést 
szigorúbban és közvetlenebbül gyakorolja, különö-
sen ott, hol a fiatalság zajosabb összejöveteleinél 
e kihágás elkövetése mondhatni napirenden van. (IIa 
közigazgatási hatóságaink mind nagyobb figyelmet 
fordítanának erre a tontos kérdésre és nemcsak 
hasonló rendeletekről, hanem azoknak foganatosí-
tásáról és végrehajtásáról is következetesen gondos-
kodnának, igen nagy szolgálatot tennének a köz-
erkölcsiségnek. A ki ismeri a népnek különösen 
alsóbb rétegeiben elharapódzott és sok helyütt 
immár szokásossá és mindennapivá vált azon il-
letlen beszédmodort, mely ellen a fenti rendelet, 
irányul, az bizonyára nagy örömmel veszi tudo-
másul ezt a körrendeletet. Egyszerű szónál és 
még oly buzgó tanításnál sokszor bizony erősebb 
gyógyszerre van szükségünk. 

Külföld. 
Theol. Studium. Poroszországban az ev. theol. 

Studium apadóban van. Mig ugyanis az 1903. év-
nyári félévében a 1" német egyetemen csak 2207 
volt a theológusok száma, addig 1892-ben a 9 po-
rosz egyetem theol. fakultásán 2224 volt az ev. 
theol hallgatók száma. A 17 német egyetem 2207 
theol. hallgatójából a 9 porosz egyetemre esik 1199 
s a többi 8 német birodalmi egyetemi theol. fakul-
tásra 1008 ev. theol. hallgató. Az utolsó 10 évre 
visszatekintve az ev. theol. tanulmányozás ügyét 
tekintve kitűnik, hogy a porosz egyetemeken az 
1892. év nyári félévében még 2224 theológus volt, 
s azóta azoknak száma állandóan apadt. Igy az 
1894. év nyári félévében az ev. theol. hallgatók 
száma volt 1760, 1895: 1720, 1897: 1605, .1898: 
1538,1899:1471,1900: 1363, 1901 : 1360, 1903: 
1199. Tizenkét év alatt tehát az ev. theológusok 
létszáma 2224-ről 1199-re, vagyis 54°/0-al szállott 
alá, a mi mindenesetre meggondolandó valami. 

A föld népe és vallása. Egy ismert nevű né-
met statisztikus több kiadást is ért lexikonában a 
következő kimutatást közli az egyes vallásfeleke-
zetek elterjedéséről a föld kerekségén : Az 1902. 
évben 1537 millió lakosa volt a földnek. Ebből 
549,017,341 (35.70/0) keresztyén, 202,048,240 (18.1%) 
mohamedán, 11,036,607 (0.7°/o) zsidó, összesen te-



liât 762,012,000 egy istent imádó monotheista hivő. 
A több istent imádók közül volt 235 millió budd-
hista, 120 millió hindu, 32 millió taoista, 17 millió 
shintoista s végül 115 millió fetis-imádó. Igy hát 
a keresztyénség már számbelileg is a föld s az 
emberiség legnagyobb és legelterjedtebb vallása. 

Cseh ev. theologia. Túrni ev. templom. Csehor-
szágban egy cseh ev. theol, fakuitásról beszélnek 
Prágában. A cseh ev. diákok „Jeromos" nevü egy-
lete foglalkozott komolyabban az eszmével márc. 
25. tartott prágai gyűlésén. Főleg Lát lelkész és 
Duschek h, superint. az eszme propogálói. Eddigelé 
a cseh theológusok Bécsben vizsgáztak s annak 
theol fakultásán legalább is 2 évig tanultak. Basel-
ben és Edinburgban több szabad asztaluk van, de 
némelyek a német egyetemek theol. fakultásait is 
látogatják. A bécsi fakultás (1821, illetve 1850 óta) 
az egyetlen prot. tanintézet Ausztriában, a hol az 
összes örökös tartományok protestánsai nyelvkü-
lönbség nélkül theológiát tanulhatnak és természe-
tesen német nyelven vizsgázhatnak. A cseh theo-
lógusokban nagy a hiány. Alig, hogy végeznek, 
máris álláshoz jutnak. Még Amerikában is keres-
nek lelkészeket. S miután a legtöbb lelkész 60—80 
év között van, félő, hogy a paphiány a jövőben 
még érezhetőbbé válik. Egy cseh ev. theol. fakul-
tásnak létesitése által várják a cseh ultrák az ev. 
theol. Studium föllendülését. Mi több, ettől várnák 
,,a nézeteknek nagyobb egységét", „az egyházi tra-
ditio kifejlődését" s „az egyháztört. és theol. is-
meret terjedését." Egyelőre 2 évfolyamból áfíó se-
mináriummal is beérik, melynek elsejét a theolú-
giába való bevezetés céljából a prot. joghallgatók 
és bölcsészek is látogatnák. A dolog az ország-
gyűlésen is megfordult s egy állami prot. theol. 
fakultásnak az eszméje a költségvetési bizottság-
áltál egyhangúlag elfogadtatott. A cseh nemesség 
is mellette szavazott. Íme Csehország mozgolódása. 
Mi még várhatjuk a prot. theol. lakultást Buda-
pesten ! 

De Csehországban még más, felette örven-
detes jelenségről értesit a külföldi prot. sajtó. Ar-
ról értesülünk ugyanis, hogy a túrni ev. templom 
épités krízise a Gusztáv Adolfegyesület segítségével 
megszűnt. Ápril 18-iki gyűlésében a központi el-
nökség Lipcsében azonnal 65 ezer márkát szava-
zott meg a túrni templomnak s a többi főegyletek 
jövedelme 7°/0-ának lekötésével még további 100 
ezer márka áll majd rendelkezésére. A templom 
már eddigelé 182 ezer koronába került, befejezé-
séhez még 35 ezer koronát igényel s máris 282 
ezer koronával van megterhelve. A helyett, hogy 
a templom a megifjodott cseh Protestantismus erő-
próbájává válhatott volna, meggondolatlanságból s a 
Protestantismus lélekben és igazságban való imá-
dása elvének mellőzésével krízisbe jutott s majcl 
hogy csődbe, illetve a túrni kath. templomépitési 
egylet kezére nem került. Lélekemelők a központi 

egyesület segélyt megszavazó rendkívüli gyűlésnek 
eme szavai: „Nem nézhetjük azt, hogy oly szé-
gyenletesen végződjék, a mi oly reményteljesen 
megkezdődött. Nem akarunk ez alkolommal ítélni, 
hanem, segíteniA Gusztáv-Adolf egyesület gyors-
segélyt sürget, várja a cseh és külföldi prot. egy-
letek támogatását s a segély adományoknak nem 
Turnba, hanem közvetlen a központi elnökséghez 
való beszolgáltatását. Ezzel a központi elnökség 
egy nagy és bátor lépésre határozta el magát a 
cseh protestántízmus szolgálatában és remélhető, 
hogy a cseh protestánsok is méltányolni fogják a 
Gusztáv Adolf egyesület e ritka szeretetmüvét. IIa 
valahol, ugy itt különösen az egyesület érdekében 
is érvényesül mély igazsága annak a mondásnak, 
hogy „bis dat, qui cito dat." 

Stuttgarti diakonissza intézet. Stuttgartban e 
hó 12-én ülte meg az ev. diakonissza intézet 50 
éves fenállása fordulóját. Van jelenleg az intézet-
nek 800 nővére, 52 kórháza, 6 polgári kórháza s 
15 segélyintézete s évenkint 55 ezer beteget gon-
doz. Magában a fővárosban 200 nővér van elfog-
lalva, az egyetem valamennyi klinikáját ők látják 
el s a királyságnak több helyein is, u. m. Ulm, 
Heilbronn, Esslingen, Reutlingen és más városok-
ban, sőt még 50 faluhelyen is a diakomissza nő-
vérek vannak elfoglalva. A betegeknek és szeren-
csétlen nyomorultaknak egész légióját ápolták e 
nővérek az anyaintézet rövid 50 évi fenállása óta. 
Az intézetnek igen nagyok a kiadásai. Évenként 
250 ezer márkára volna szükség s próbanővérek-
ben is igen nagy a hiány. Az anyaház vezetősége 
a művelt körök leányaihoz fordul a diakomisszák 
közé való belépés tekintetében. Ujabban a betegek 
tömeges jelentkezése miatt 120 ágygyal az eddigi 
kórház mellett egy ujat építenek, a mi 900 ezer 
márka költséget igényel. Az anyaintézet reméli, 
hogy közadakozásból előkerül a szükséges összeg. 
A modern közegészségügyi követelményeknek meg-
felelő kórházak építése ma igen nagy költségbe 
kerül s ez nehezíti meg épen a jótékonysági inté-
zetek munkásságát. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
Római jóindulat. Azon szomorú alkalomból, 

hogy Debrecenben egy ev. ref. theologus amerikai 
párbaj következtében agyonlőtte magát, igy nyi-
latkozik az Alkotmány : „ha kárörömre képesek 
volnánk, azt mondhatnók : „úgy kell az ev. ref. 
theologiai tanításnak, az egész protestántismusnak 
bár mennél több ilyen lelkész-növendéke volna : 
akkor mihamarább elérné a Krisztus tanításával 
büszkélkedő, de tulajdonképen a materialismuson 
alapuló helyi protestáns hitoktatás az alkonyát és 
kudarcát minden vonalon. Igy azonban sajnáljuk 
azt a gyümölcsöt, melyet csúf halál ragadott el a 



debreceni ev. theologia fájáról". Ha ez nem kár-
öröm — még pedig a legdurvább fajtából való — 
akkor nincs a világon káröröm. Mikor egy róm. 
kath. pap lesz öngyilkossá, akkor természetesen 
hallgat az Alkotmány. Mi majd figyelmeztetni fog-
juk. 

Készlet a „Hasonlatok a kátéhoz" cimű 
munkából.*) 

E L S Ô K É S Z . 
Az Vmak 10 parancsolatjáról. 

.,Én vagyok a te Urad Istened!" 
Miként a királyi parancs eme szavakkal kez-

dődik : „<) felsége a király nevében,'- úgy Isten is 
nevét parancsainak élére tette, hogy megtudjuk, 
mily nagy és jó királynak parancsait követjük vagy 
átlépjük. (Caspari.) 

I-sö parancsolat. 
..Ne legyenek te néked én előttem idegen is-

teneid." 
Mit tesz ez 7 Hogy mi a\ Ur Istent mindenek 

fölött féljük, szeressük és csak ö benne bi\\unk. 
1. Mi a\ Ur Istent mindenek fölött féljük. A 

régi időkben voltak olyan hatalmas urak, kiknek 
száz, sót ezer rabszolgáik is voltak. Ezekkel 
azt tehettek, a mit akartak ; ezen rabszolgáikkal 
rosszul bánhattak, megölhették őket kényük-ked-
vük szerint és senki sem tilthatta meg ezt nekik. 
Nagyon természetes, hogy e rabszolgák félték urai-
kat. Luther azonban nem ilyen félelemre gondol 
midőn ezt mondja: „Mi az Ér Istent mindenek fö-
lött féljük." 

Másféle félelemről olvasunk a bűnbeesés tör-
ténetében. Midőn Ádám evett a tiltott almából, 
félni kezdett. Félt, inert Isten parancsát átlépte. 
(Büntetéstől való félelem.) Ámde ilyen félelemre se 
gondol Luther. 

Másként kell nekünk az Úr Istent félnünk. 
József igyen szól 1 Mózes 39, 9. „Mi módon mivel-
ném azért e nagy gonoszságot, vétkezvén az Is-
ten ellen'?" 0 félt Istent bűnnel megbántani. Ez 
ama igazi istenfélelem, mire Luther gondol e pa-
rancsolat magyarázatánál. (Gyermeki félelem.) 

József hallgathatott volna úrnője csábító sza-
vára is, talán iránta való félelemből. Ámde akkor 
jobban félte volt őt, mintáz Úr Istent, akkor Isten 
mellett mintegy más istene is lett volna. 

Mi azonban Istent mindenek fölött féljük. 

•) „Hasonlatok a kátéhoz" c. segédkönyv a népiskolák 
kontirinandusok és ismétlő iskolások vallásoktatásához, aug. 
lió folyamán jelenik meg. Irta : Scheller Arnold münchan-
gosserstiidti lelkész, magyarra fordította: Rédei Károly pusz-
taföldvári evang. lelkész. A kb. 12 súrün nyomatott ivre ter-
jedd munka ára fűzve 2 korona, kötve 2.50 fillér. Jelentkezést 
vagy előfizetést elfogad Rédei Károly evaug. lelkész Puszta-
földvár (Békésmegye) és Pless N. könyvkereskedése Oros-
házán. 

Ha valakinek van egy drága ékszere, annál 
féltékenyebben őrzi azt, minél értékesebb. Ha Is-
tent mint legfőbb jót ismertük meg, úgy egyszers-
minta legféltékenyebben is kell őrködnünk, hogy őt 
valamiként el ne veszítsük. 

2. A\ Ur Istent mindenek fölött szeressük. — 
Természetesen e szeretet nem önmagától támad a 
szívben. A víz nem önmagától bugygyan fel a föld-
ből, hanem a földnek bensejében vannak elrejtett 
víztartók, miknek nyomása folytán ömlik ki a viz. 
Igy a szívben is kell lenni valaminek, mi a szere-
tetre ösztönöz. 

fia elapad a forrás a föld mélyén, ügy a viz 
folyása megszűnik s a patak partja pusztává, ri-
deggé változik,-a hol azonban csergedez a patak, ott 
zöldéi és virul minden. A hol élő az Isten iránti 
szeretet, ott virul minden jó, — ott tavasz van a 
szívben. 

Az isten iránti eme szeretet nem oly könnyen 
válik sajátunkká. Ámde azt mégis elkerülhetjük, 
hogy szeretetünk hamis dolgokra irányuljon s igy 
„idegen isteneink legyenek" Isten előtt. 

A kinek fontos hivatala és célja van, bizo-
nyára nem szalad minden pillangó után, mely az 
úton előtte átszáll s nem tér le az útról minden 
virágért, mely szemét gyönyörködteti. A keresz-
tyénnek is fontos hivatása s magasztos, fenséges 
célja van. Távol álljon tőle, hogy földi gyönyörö-
kért epedjen és földi javakat gyűjtsön mohón ha-
lomra. 

Ürömmel nézi a vándor a pillangó vidám já-
tékát, szívből örül minden szépnek, mit lát, gyö 
nyörködve szakítja le az útjába eső virágot, de 
főgondját mégis csak az út képezi, a melyen halad 
s a cél, a mely felé igyekszik. Az igaz keresztyén 
is szivesen örül az örülőkkel, örömmel szerzi meg, 
mi az élet díszére és kedvessé tételére szolgál, 
de főgondját mégis csak az üt és a cél képezi, hogy 
Isten útján járjon s elnyerje az örök életet. 

Hogy Jöldi gyönyöröket s pén\ és vagyont ne 
tegyünk bálványainkká, ép most láttuk. De önma-
gunkat sem szabad önmagunk bálványaivá tennünk. 

A kinek fontos teendője van. nincsen ideje, 
sokáig tekintgetni a tükörbe. A ki keresztyén hi-
vatásának megakar felelni, a hiúságnak nem szol-
gálhat. 

Ne a földi kincseken csüngjön szived, mejvek 
csak mulandó dísze az életnek. Sokkalta inkább 
képezze az célunkat, hogy az Ur Istent mindenek 
Jolött szeressük. 

A ki leginkább akarja javunkat, az legjobban 
megérdemli szeretetünket. A második részben látni 
fogjuk, hogy Isten legjobban akarja a mi javun-
kat s igy természetes, hogy öt mindenek fölött 
szeressük. 

3. A\ Ur Istenben mindenek fölött bízzunk 
Természetesen földi reményeink sokszor nem tel-
jesülnek. IIa a fa halommal van rakva virággal, 



; 

tudjuk igen jól, hogy nem minden virág érlel gyü-
mölcsöt. Igy van a földi reményekkel is ; nem mind 
teljesül az be. De azért ez nem tarthat vissza ben-
nünket attól, hogy Istenben bizzunk. Lehet, hogy 
ép ügy van helyesen, a mint történik. Hiszen mi 
lenne a fából, ha minden virágból gyümölcs 
fejlődne ! Mily hitvány gyümölcsöt teremne az ! 

A kormányost nem kell jótanácscsal ellátni, 
mert hisz ő legjobban tudja, miként vigye célhoz 
az "utasokat, kik benne biznak. Mennyivel inkább 
tudja Isten : mi válik javunkra ! 

Ott is, hol veszélyes sziklák fenyegetnek, az 
utasok teljes bizalommal viseltetnek a kormányos 
iránt. Mennyivel inkább kell nekünk biznunk Is-
tenben, különösen akkor, lia a veszély fenyegetve 
közéig. 

Egészen más az, ha én teljesen egyedül me-
gyek keresztül egy sötét erdőn s eltévedek és el-
fáradok, megéhezem s nem tudom merre tartsak ; 
és ismét egészen más, ha van vezetőm, ki bizto-
san tudja, hová megyünk és meddig tart még 
az üt. 

Az igazi katona bizik vezérében s kész kö-
vetni vészben — viharban egyaránt. Mennyivel in-
kább lehet megvigasztalódva a keresztyén a gon-
dok s bajok között is, mikor igyen szólhat : isten 
az én vezérem. 

A ki lenn a völgyben, a ki keskeny úton 
megy keresztül, csak egy kicsinyke területet lát. 
A ki azonban fenn a hegytetőn ál), az végig látja 
az ösvényeket és utakat messze, egész a láthatá-
rig. Ali emberek hamarosan elcsüggedünk, ha az 
utat, melyen Isten vezet bennünket, átjnem láthat-
juk. Ekkor szóljon ajkunk ekként: Isten ott fenn 
lakik s ő minden utat végig lát, ő előtte rend van 
ott is, hol mi csak zür-zavart látunk. 

Ha tombol a vihar, a hajósok minden erejü-
ket megfeszítve dolgoznak, de a csolnak kormány-
zását a kormányosra bízzák. Igy evezzünk, dolgoz-
zunk, végezzük kötelességeinket mi is, de a kor-
mányzást, a gondoskodást bizzuk Istenre. 

Vihar tört ki a tengeren, s a hajót az össze-
zúzás és el merülés veszélye fenyegette. Mindenkit 
halálos rettegés töltött el, csak egy fiúcska nézett 
félelem nélkül a zúgó tengerre. Midőn megkérdez-
ték, nem fél-e, csodálkozva nézett fél s igyen szólt: 

Hiszen atyám van a kormányaidnál !" A fiú bí-
zott az ő atyjában, mennyivel inkább kell a ke-
resztyénnek az ő mennyei Atyjában bíznia! 

Szocziális mozgalmak. A forrongás, mely 
szociális téren észlelhető, nem a jelenkor szülötte. 
Az újkori haladás, mely a produktiv munkának 
mind ujabb és ujabb tért nyit, egyúttal fokozza az 
igényeket. — Szaporodnak a javak, de nem lesz-
nek könnyebbek azok az előfeltételek, melyek ezen 
javak élvezetét a termelésükben közreműködő 
emberiség számára lehetővé teszik. Ez a szociális 
harc, melynek mai formái a mult század kezdetére 

nyúlnak vissza, a mikor a nagy politikai átalaku-
lásokkal karöltve merültek fel azok az égető kér-
dések, melyek az egész czivilizált világot mozgásba 
hozzák. — A Nagy Képes Világtörténet most 
megjelent 206. és 207. füzetében az újkori refor-
mokról igen érdekes részletek foglaltatnak. — A 
12 kötetes nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet írója 
is. — Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes 
félbőrkötésben 16 korona ; füzetenként is kapható 
60 fillérjével. Megjelenik minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllői-ut 
18.) s minden hazai könyvkereskedés utján, havi 
részletfizetésre is. 

T E M E T Ő . 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

Olvasóinknak. Tisztelettel arra kérjük t. 
olvasóinkat, hogy gyűlésekről, értekezletről tudó-
sítást küldeni szíveskedjenek. 

A szerkesztőség. 

Felhivás. 
Egy. ev. hi tbuzgó hitsorsosunk — egy-

liázfelügyelő — tekintélyes forgalmú gyógy-
szerész üzletébe Háromszékmegyében a szé-
kelyföldön nagyon előnyös feltételek mellett 
különösen ev. papi vagy - tanitói családból 
való és 6 gymnasiumi osotályf végzet t 

gyakornoko t 
keres. Mielőbbi jelentkezéseket szivesen foga-
dok most az iskolai év végezte előtt is. 

Brassó-Apáca, 1904. május hó. 
Bohns Pál 

47 1—1 ev. főesperes. 

Pályázati hirdetés. 
Segédlelkészt keresek. Szolgálat i nyelv 

a tót. 
Dijazása : havi előleges részletekben 

fizetendő 420 azaz négyszázhúsz korona és 
teljes ellátás. Az állás jövő julius hóban 
elfoglalandó. 

Uhorszka (Nógrád megye.) 1904. év. 
mujus hó 31-én. 

SveJila János 
4-7. 3—1 ev. lelkész. 

Raffay Jolán volt kővágó-eőrsi tanitónő, f. é, 
május hó 24-én, életének 22-ik évében, rövid, sú-
lyos szenvedés után az Urban csendesen jobl:létre 
szenderült. 
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H O N I G F"R 1 <3 Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczy-utcza 11—28. szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

íja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40'% 
súly és ár mey-
tah'aritás éretik el. 

Kitűnő jó hang és t a r t ó s s á -
g á é r t 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel-
tételek ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasliarangfelszerelésekés 

vas harangállványok. Héyi haranyok-
nak forgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély felülfi-
zetés mellett uj h aranyokkal való be-
cserelésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes állapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
12—6 

& 

m 

m 

Üzletem fennállása alat t 116 ev. ref. egyháznak szolgál tam munkámmal . 

Orgona épitészetí műterem 
Debrecenben 

Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegitim mellett). 
FENNÁLL 1893. OTA. 

Teljesen e célra épitett házamban készitem a 
mai kor legtökéletesebb vivmánya szerint bármily 
kivitelű új orgonákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalom. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Munkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s ígé-
rem ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érdekét tartom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, tisztitását, hangolását és javitását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több évre 
menő jótállás mellett. 

A nagytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tanitó urak szives jpártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat, maradtam 

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
33. 3. orgona készitő. 

M-i c-n pr 
ot c. 
o= 

CD. crç TO 

Határozott á rak , elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

jJj Hazánk legrégibb harangöntödéie. £ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

Előnyös feltételek enyeűtetnek. "^fcj 

SELTENHOFER FRIGYES FII 
S O P R O N B A N 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 

a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a legfinomabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek ; ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összlumgzatban öntetnek, Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kavàcsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból ké szü l t 
tűzmentes harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó áruk 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 
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ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanár-
jelöltnek való ösztöndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál ke-
zelő bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken ta-
nuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymnasiumi tanári pályára készülő ifak számára 
több rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1904— 
19(5. tanévre kiosztatni, r^zen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők : 

Az elnyerhetés jeltételei : 
1. Da hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi tanfolyamot jól végzett le-

gyen valamely magyarhoni protestáns theologiai intézetben. 
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után 

már két évig honi vagy külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában jó si-
kerrel tanult legyen. / 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen : 
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja és beszélje, mely körül-

mény hiteles külön bizonyítvány által igazolandó be ; 
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú. 
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő mindazon lelkész- vagy tanár-

jelöltek, kik már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak élvezetében van-
nak, hogy lia még további egy évre külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhaj-
tásuk: azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése mellett 1904. szeptember 30-ig alólirott 
bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagv oda még csak ezután 
kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételek-
nek megbírván felelni, ilyen ösztöndijat a jövő 1904—1905. tanévben élvezni óhajtanak, hogy 
a fent megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített má-
solatban melléklendő tanodai, — lia van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb ^bizo-
nyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezüen 
irt és aláirt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvényeiket f. 1904. évi 
szeptember 30-ig való záridő előtt (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegyzőhöz (Budapest, V . Bál-
vány-utca 8. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek felerészben a külföldi 
egyetemen történt beiratásuk igazolása után a tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött 
első félévről és egyszersmind a második félévre lett beiratásuk felől is (Fréquentations-
Zeugniss nnd Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről szóló sajátkezű nyugtá-
jukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, mi végre 
szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig húzta, a rákövetkező évben 
is annak élvezetében csak ugy maradhat meg, lia újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozofiát, beleértve a lilologiát és kivált erkölcstani filo-
zoliát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja; végre ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve, a 
pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, lia kívántatni tog, mérsé-
kelt díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Kelt Budapesten, 1904 május hó 1-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, 
jegyző. 

Fabiny Gyula, 
elnök. 

fj^iitfi- • H -
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Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi = 

orqona-épilő műintézet 
I (villamos üzemre berendezve) 

ÍtLiLí Temesvárott. 
Szállít 

rendszer 
kitűnő, 
szerint 

legújabb 
készített 

—- pneumatikus 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á r a k mellett . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
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Pályázat. 

•"X Az 1896. évi kiál l í táson a nagy mi l leniumi érem- Í V 
^ mel ki tüntetve. 27—13 

A békéscsabai államilag segélyezett ág. 
hitv. ev. Rudolf- főgimnáziumnál egy latiil-
görög nyelvi tanszékre pályázat hirdet-
tetik. 

A rendes tanár törzsfizetés 2400 K. la-
káspénze 480 K. részesül öt ízben 200—200 K. 
ötödéves korpotlékban. A törzsfizetés idővel 
2800, illetőleg 3200 K.-ra emelkedik. Ezek-
ben a fizetési fokozatokban a lakás pénz 
600 K. 

Más intézetekben rendes tanár i minő-
ségben eltöltött évek a korpotlékba beszá-
mít ta tnak s a már ott élvezett magasabb 
fokú tőrzsfizetés is azonnal megadanik. 
A pályázók csak ág. hitv. ev. vallásúak le-
hetnek. 

Nyugdíjigény az 1894. évi XXVII . t.-c. 
értelmében. 

Ha a kijelölt szakból okleveles és egyéb-
ként is megfelelő tanférfiú nem jelentkez-
nék, nem okleveles, de mindenesetre szak-
vizsgázott jelölt is figyelembe vétetik s 1600 
K. fizetéssel és 200 K. lakáspénzel alkal-
maztat ik . 

A pályázók a főgimnáziumot kormányzó 
bizottsághoz címzett s kellően felszerelt fo-
lyamodványukat ennek a bizottságnak világi 
elnökéhez (Zsilinszky Endre dr. úrhoz) küld-
jék be, még pedig június hó 25-ig bezáro-
lag. 

A megválasztott hivatalát 1904. évi 
aug. hó 30-án tartozik elfoglalni s költözkö-
dési költségeinek részben való megtérí tésére 
is szá mit hat . 

Kelt Békéscsabán 1904. május 16. 

A főgimnáziumi bizottság elnöksége. 
46 2 - 2 

iskolapadok, m i n d e n -
n e m ű l o i i u i u j í u u u i i j r e n d e z é s e k és szabad , gye r -

mekpadok g y á r t á s a . — Ár jegyzékke l készségge l s zo lga iunk 
ingyen é s bérmentve. J5 15—13 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ó I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
ALAPÍTTATOTT 1879. EVBEN. . 

Elfogad megren- : 
delést a legújabb 
csőrendszert! lég-
nyomású n e m e s s z ó -
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tartkis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított tempiom 
orgonákat és har-

Ï — moniumokat. 
Orgonák évi kezelését és gondozását, va-

lamint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé-
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 3 



Pályázat 
a tá t raal j i ág. h. evang. egyházmegyébe ke- g z 6 9 0 _ 1 9 0 4 
belezett Holló-Lomniczi németajkú egyház-

ban önkéntes lemondás folytán megürült 

r e n d e § l e l b é g z i á l l o m á s r a . 

Ezen állással egybekötött törvény szerinti lel-
készi kötelességek mellett következő javadal-
mazás biztosíttatik : 1. Természetben való 
lakás, a hozzátartozó épületek és egy nagy 
kert használattal. 2. Készpénzben évenként 
560 azaz ötszázhatvan korona és 587 kor. 
31 fill. azaz ötszáznyolcvanhét korona 31 
fillér congruapótlék 1600 koronáig. 3. 3 azaz 
három pozs. mérő tiszta búza, vagy annak 
pénzértéke. 4. 20 clZciZ húsz pozs. mérő rozs. 
5. 20 az húsz pozs. mérő árpa. 6. 6 azaz 

7. 4 az négy kereszt (a 
24 azaz 24 bécsi öl tü-
6 azaz hat hold (a 1200 

\ |-öl) szántóföld ingyen használata. 10. Sza-
bad legeltetési jog. 11. Stóla és offertoriu-
umok körülbelől 150 korona. A magyar és 
német nyelv mellett a tót nyelv ismerete is 
is kivánatos. Jelentkezés a képesitést iga-
zoló okmányokkal együtt folyó évi junius 
hó 20-ig az alulirott főesperesi hivatalhál. 

Kelt Nagy-Lomniczon, 1904. május hó 
17-én. 

Székely Gyula 

hat pozs. mérő zab. 
16 kéve) szalma. 8. 
zifa befuvarozva. 9. 

44 3 - 3 főesperes. 

Pályázat 
A XIII. városi egyházmegyében Szo-

molnok bányavárosi németajkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az ev. 
iskolában a vallástant eiőadni. 

Ezen állomással következő jövedelem van 
összekötve : kényelmes lakáson, kerten és 
stólán kivül az egyházközségi pénztárból 747 
K. 24 f. széna, failletmények, szám ó földek 
használata. Kamatok, városi segély és offerto-
riumok czimén 452 kor. 76 fill. A kongrua 
kitesz 543 K. 46 fillért. A pályázók felkéret-
nek felszerelt folyamodványaikat jun. 30-ig 
az alólirott főespereshez átszármaztatni . 

Szepesbéla és Igló, 1904. május 15. 

Weber Samu 
főesperes. -45 3—3 

Münnich Kálmán 
egyházmegyei felügyelő. 

O 

törlesztéses kölcsönöket ' " " ^ " f 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3/-t értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z P m é M i Ü P l t Î katonatisztek-
" ' ' íip.k, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1—15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

HELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34-. 12—8 (Válasz bélyeg) 


