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Az alapítványok összevont kezeléséről. 
A dunántúli evang. egyhkerület mult 

évi közgyűlésében felvettetett az eszme, liog}r 

lehetőleg célszerűbben valósittassék meg az 
egyhközségekben el b e l e z e t t alapítványoknak 
fokozatosan összevont kezelése és hogy — 
kivéve esetleg a helyhez kötötteket — az 
alapitványok a kerület pénztárába utaltassa-
nak és nyilvántartassanak. Az egyhkerületi 
kgyülés jónak látta ezen fontos inditvány 
tárgyalásába érdemileg bele nem bocsátkozni 
addig mig az egyházmegyék, melyekhez az 
inditvány leszáll itatott, véleményes javaslatu-
kat a kerületi kgyülés elé nem terjesztették. 
Az egyhmegyék közgyűlései küszöbön van-
nak. Napi kérdéssé vált tehát az inditvány 
melyre nézve igénytelen nézetemet elmon. 
dandó vagyok, lia netán sikerülne ezzel nyil-
vános eszmecserét is előidézni. Á kérdés fon-
tosságánál fogva megérdemli az alapos meg-
vitatást. 

Az inditvány indoka ekép van a jegy-
zőkönyvben kiemelve, hogy az alapitványok 
kezelése, azok feletti felügyelet az egyház-
kerület részére megkönnyittetnék és a sok-
szor előfordulható helyi s egyéni érdekek' 
sokkal sikeresebben legyőzhetők lennének. A 
cél nagyon jó. Bár a múltban is mindig csak 
oly mértékben szem előtt tar tot ták volna az 
illetékes tényezők, mint a mennyire a zsinat 
óta kell szemök előtt kötelezőleg tartaniok-
I )e a legszemesebb felügyelet nem elég egv-
magáhan, mulliatatlanul megkívántatik mel-
léje az egyéni becsületesség is, mely a helyi 
s egyeni, mely mindennemű nemtelen érde-
ket sikeresen legyőzni képes. Bizony a be-
csületes kezelés hiánya, a felügyelet felüle-

tessége, a helyi egyéni s sok egyéb érdekek 
miat t sok alapitvány elkallódott és már a 
papiroson sincs meg! De csalások, sikkasztá-
sok fordulnak elő a legösszpontositottabb ke-
zelés mellett is — közvetlenül a felügyelésre 
hivatott főhatóság orra előtt. És a sikkasztó 
itt golyó által, ott a hullámsirba ugrás által, 
amott ügyes szökés által menekül a felelős-
ség elől, a hatóság pedig üti a ta lpa nyo-
mát ! 

Nagyon bölcs és előre látó intézmény a 
pénzintézeteknél, a pénztáraknál — mert az 
óvadék nem lehet oly nagy, hogy fu tná — 
a tar ta lékalap létesitése, a kezelők, a fel-
ügyelők személye vagyoni felelőssége, a rész-
vényesek szavatolása. A szavatosság ugyan 
ki van mondva egylitörvényeinkben is, de 
nem szabad feledni, hogy az egyházi szolgá-
latok tiszteletbeli, ingyenes szolgálatok. Meg 
vagyok győződve, hogy a kik olykor-olykor 
oly erélyesen hangozta t ják a személyes sza-
vatolást jobban fntnának a megválasztatás 
tisztessége elől, mint a sikkasztó a büntető 
igazság elöl ! A mi pedig a tar talékalapot 
illeti, hát miből létesitenők a z t ? Talán ab-
ból a csekély 6%-ból, melyet zsinati törvé-
nyeink az alapitvány. kezeléséért a jövede-
lemből levonni enged és a mely az alapitvá-
nyok központosított kezelése által okvetlenül 
növekedő kezelő személyzet javadalmára se 
lenne elég? . . . 

Az alapitványok összpontosított keze-
lése által az egyházkerület szavatolási terhe 
nagyobbodnék a nélkül, hogy ezen teher fe-
dezésére tartalékalappal birna, az összpon-
tosított kezelés által a kezelés költsége is 
szaporodnék, az alapok kamatjövedelme el-
lenben csökkennék. A g y ü l e k e z e t e k , l e g a l ^ j , 



a legtöbb falusi gyülekezet a kerületben in-
gyen kezeli alapitványait és saját házi ke-
zelésben egész biztos helyekre ki tudja adni 6 
s magasabb száztolira egyeseknek, vagy ta-
karékpénztári betétekre 4—5°/«-ra, kezelési 
költség levonása nélkül. Az egyházkerület-
ben - - hogy a kerületi jegyzökönyvet szó-
laltassam meg — ,,a töke forgalomban ag-
gasztó jelenség mutatkozik. A konversió foly-
tán 4 Va" o értékpapirjaink teljes összegükben 
becseréltettek 4% papirosokra; eddig legjobban 
jövedelmező magán kölcsöneink 84.120 kor. 
összeggel apadtak, a tőke szaporulatot ma-
gán jelzálogokra elhelyezni nem igen tudjak, 
a 4% értékpapírok és takarékbetétek gyara-
podása 141403 k. összegben jelentkezik. Nem 
igen nyugta that meg az a körülmény, hogy 
magánkötvényeink zömének t. i. a 6%-osok-
nak (494 kötvény közül 422) értéke csak 
28.391 kor.-val apadt, mi tehát csak 567 kor., 
azaz 2°/o kamat veszteséget jelent, mert a 
4r2—8n/o kötvényeknek 4n/o-os tőkékké való 
devalválódása már most 1558 kor. vesztesé-
get von maga után. Es ez a veszteség egyre 
növekszik, azért az egyházkerületi közgyűlés 
felkéri a lelkész, felügyelő és tanitó urakat, 
hogy a kölcsönkereső hivek figyelmét az egy-
házkerületi pénztárakra szíveskedjenek te-
relni ; az egyhkerületi kgyülés megengedi, 
hogy különösen nagyobb kölcsönök az eddigi 
6°/o kamatlábon alul, 51 a0/o-os, sőt megfonto-
landó esetekben 5%-ra is helyeztessenek el. 
(1903. jk. 70 p.) Igy a kerül. jk. ily aggasztó 
jelenségek mellett a tőke állagát, az egyház-
kerületi pénztárakban az alapitványok tőké-
jének oda összpontosítása által még emelni 
nagyon eltévesztett dolog volna. 

De önkormányzati tekinteteknél fogva 
sérelmes is volna! Önkormányzati joga nem-
csak az egyetemes egyháznak van (szemben 
az állammal, a polgári hatalommal), önkor-
mányzati joga van minden egyes egyház-
községnek is a törvény korlátai közt (szem-
ben az egyhmegyével, egyhkerülettel, egy-
ház egyetemmel). És ,,mindenik felsőbb egy-
házi hatóság köteles az alsóbb fokú egyházi 
hatóság jog- és hatáskörének épségben ma-
radása felett őrködni' ', (1. A. 15 §.), nem 
hogy azt megszorítsa. Évszázados jogszo-
kás szerint az egyházközségek alapitványai-

kat maguk kezelik, hacsak az alapítók aka-
rata mást nem kötött ki. És az E. A. ezen 
jogtól nem fosztotta meg azokat, sőt ezen jo-
gukat megerősítette ; csak az ellenőrzési jo-
got és kötelességet szigorította (E. A. 224 
225 226 §§.) Csak szükség esetében biztosit-
hatók az eg}-házi értékek a kezelési jog el-
vételével is. A szükség esete pedig általá-
nosságban nem, hanem csak esetről-esetre 
állapitható meg az ellenőrzés szomorú ta-
pasztalatai nyomán. Magában az indítvány-
ban is kifejezést nyer — bár leplezetten — 
az egyhközségnek joga az alapitványainak 
kezeléséhez. Az indítvány kiveszi az össz-
pontosított kezelés alól ,,a helyhez kötötte-
ket", azaz valamennyit ; mert valamenn}Ti 
alapítvány helyhez van kötve. Egy gyüleke-
zet se kezelt, nem is kezelhet oly alapítványt 
melynek kezelése nem ő reá van bizva, vi-
szont az egyhkerület se vehet el határozati-
lag egy gyülekezettől sem oly alapitvány 
kezelését, a mely a gyülekezetre, nem az 
egyhkerületre van bizva. Az ellenőrzést gya-
korolhatja csak és köteles is gyakorolni a 
legközelebbi felsőbb egyházi hatóság (E. A. 
225 §.) azaz a gyülekezetek felett közvetle-
nül az egyhmegye — nem az egyhkerület. 

És ha az ellenőrző hatóság pontossan 
teljesiti ezen kötelességét a gyülekezetek — 
nem mondva, hogy minden károsodástól — 
hanem a helyrepótolhatatlan kárvallásokról 
meg fognak óvatni. Mert a legritkább ese-
tekben sikkadnak el az alapitványok gonosz-
lelkü vagy gondatlan kezelés miatt , mert ez 
hamar szemet szúrna, a legtöbb esetben las-
san kallódnak el feltűnés nélkül. A gyüleke-
zetek szükségletei — mint minden szükség-
let — egyre szaporodnak, az adózási jó szí-
vesség fog}-, a felszaporodó szükségletek fe-
dezésére veszik a pénzt, a hol készen talál-
ják az alapítványokból, talán a papiroson 
kamatra és visszafizetés igérése mellett. Csak-
hogy a gyülekezetnek egyhamar nincs rosz-
szabb adósa, mint önmaga a gyülekezet ! 
Tudok oly gyülekezetet is, a mely mg}-en 
kapott kész alkalmas házat s belsőséget is-
kolának és ezen felül az épület s belsőség 
jó karban tar tására 2000 forintot. Az ala-
pítványi tőkét aztán kölcsön vették az egy-
házhivek kamatra . . . . és a kamatok se 



folytak be, a tőkécskéket se lehet beszedni, 
már az adóslevelek sincsenek meg, ha ugyan 
valaha voltak. Nem mostanában volt ezen 
legujabkori pénzügyi müvelet. Az atyák ették 
meg az egrest és a fiaknak foguk vásott meg 
belé. Az a gyülekezet a gyámintézet örökös 
szegényei közé tartozik. És nem tudom meg 
lehet-e tar tani a jövőben is ezen missiói fon-
tosságú gyülekezet iskoláját. 

Xo de ez régen volt, (csak hogy azért mégis 
igaz) akkor volt, mikor még az apákról örök-
lött szokás szerint történt a számadás : jöt-
tünk-mentünk 100 frt , ettünk-it tunk Í00 frt , 
pénztári maradék semmi, adósság 200 frt . 
majd megfizeti az öreg harang, hiszen ke-
rül az alapitványokból ! Mai napság ilyennek 
már nem szabad előfordulni. Az egyházi tör-
vény kimondja a pénztár i kezelésért a szo-
ros szavatosságot, az ellenőrzésre nézve a 
ros kötelességet. Csak ne engedjük, liogy a 
törvény irott malaszt maradjon ! Mai napság 
a gyülekezeteknek évről-évre nyilvános szá-
madást kell tartaniok bizonyes határon be-
lül. Maga ez a nyilvánosság, ha a felügyelő 
s ennek nem létében a lelkész hivatása ma-
gaslatán áll, a legtöbb esetben meg fogja 
óvni sértetlenül az alapítványokat, az elkal-
lódás veszélyétől, mert gyülekezeteink zöme 
talán még se áll csupán oly nem bánomféle 
tagokból, a kik csak a jelennek élnek, a jö-
vővel, fiaikkal nem törődnek, vagy oly önző 
emberekből, kik csak a maguk hasznát ke-
resik és kiknek a gyülekezeti vagyon Csáky 
szalmája! Aztán még ott áll résen az egyh-
megyei számvevőszék, mely évről-évre felül-
vizsgálja a gyülekezeti számadásokat, a va-
gyon mérleget, a leltárt és közben-közben 
talán helyszíni szemlét is t a r tha t ha szüksé-
ges ! Az egyhmegye a leghivatottabb ellenő-
rizője a gyülekezeti vagyonkezelésnek, nem 
csak alkotmányjogi, hanem célszerűségi, gya-
korlati szempontokból is. Az egyhmegye sok-
kal közelebb van a gyülekezetekhez, mint az 
egyhkerület : még ha — a mit feltenni nem 
szabad — rövidebb látó volna is, még is 
könnyebben fedezi fel a lappangó veszélyt, 
mint a nehezén mozgó kerületi bizottság a 
távolban. Mikép is képzeli az indítvány azt 
az új eljárást? AlakitatnéU az egyhmegyei 
ügyészekből, a kerületi pénzügyi bizottság 

néhány tagjából egy egyhkerületi bizottság, 
melynek székhelye valószínűleg a kerület 
egyik szélén lenne, mert itt laknak a kerü-
leti pénzügyi bizottság tagja i és a mely ,,az 
alapitványokból engedélyezné kellő biztosíték 
mellett első sorban azon testületeknek, egyé-
neknek, a melyek, illetve a kik azon egyh-
község területén léteznek és laknak, a mely-
nek területéhez tar tozott vagy tartozik az 
alapítványt tevő, — a mennyiben pedig ily mó-
don nem volna lehetséges az alapítványokat 
kölcsönképen kiadni, megjeleli a bizottság 
azon értékpapírokat, a melyekbe az alapít-
vány elhelyezhető volna, — továbbá kimon-
datnék azon elv, hogy az alapí tványoknak 
lehetőleg 50°/o ingatlanba és különösen föld-
birtokba helyeztessék el, végül hol az ala-
pítványok részben elvesztek, ott azok kama-
taiból egy bizonyos százalék, például 2" • csa-
toltassék mindaddig évről-évre a tőkéhez, 
mig ez az eredeti nagyságot eléri." 

Há t ha valamikor a gyülekezetek tulaj-
donát képező alapítványoknak a kerületi 
pénztárnál összpontosított kezelése kimondat-
nék és keresztül vihető volna, erre a keze-
lésre nem lehetne más módot, szabályzatot 
megállapítani, mint a mely egyébként már 
egyhkerületileg megállapittatotL és az egy-
házegyetem által megerősíttetve érvényben 
van — alig egy év óta. Mert sok zavarra, 
nehézségekre szolgáltatna okot, alkalmat, ha 
ugyanazon egy pénztárban kezelt tőkét a 
gyülekezeti vagyon s egyhkerületi vagyon 
különfélesége szerint, különböző módon, kü-
lönböző eljárással kezeltetnének. No de az 
indítvány még csak indítvány, lia kenyértö-
résre kerülne a dolog, lehet azon még vál-
toztatni is. annyival inkább, mert ez a része 
épen nem képezi az indítvány lényegét. Ki-
terjeszkedem mindamellett érveléseire. Első-
ben szólok ahoz, a misem a kerületi szabály-
rendeletben nincsen benne világosan és ha-
tározottan, sem a szó alat t levő indítványban, 
de benne van az egyh. Alk. 231 utolsó 
bekezdésében t. i. hogy alapítványi tőkék 
elhelyezésénél elsősorban mérvadó kell hogy 
legyen az alapitóknak határozottan kifejezett 
rendelkezése. Már pedig az alapító határo-
zottan kikötheti, hogy alapí tványának ne 
50"'", hanem egész állaga ingatlanban helyez-



tessék el, vagy liogy annak egy fillérje se 
helyeztessék el ingatlanba, kijelelheti azon 
pénzintézeteket, azon értékpapírokat, me-
lyekbe alapítványa állandóan elhelyezendő 
(Zsedényi, Szimnnyák Antal.) — Kimondom to-
vábbi nézetemet arra is, hogy mondassék ki 
elvben, hogy az alapítványoknak lehetőleg 
50%-a ingatlanba és különösen földbirtokba 
helyeztessék el. / 

Tagadhatat lan, hogy az ingatlanokba 
fektetett tőke — ha csak pretium affecti-
onist nem adott érte a könnyelműség — leg-
biztosabban van elhelyezve, mert mint Böle 
püspök mondá, midőn megkínálták : földet 
kíván-e vagy pénzbeli alapokat püspöksége 
biztosítására, terra manet semper terra, ma-
gyarul : a föld a földet nem nyeli el, kivévén 
ha valaki kicsiny darab földet bír és sokkal 
nagyobb földnek megszerzésére köti le, mellyel 
aztán nem bír. De egyházi alapitványaink-
nál a biztonság mellett a jövedelmezőségre 
is kell tekintenünk, mert a jövedelemnek 
minden fillérére nélkülözhetetlenül szüksé-
günk van. A földbirtok pedig tapasztalás 
szerint 'nem épen gazdagon jövedelmező. 
Biztos kézbe bé rbeadva , 3 — 3 V2% jövedelem-
mel meg kell elégedni. Rendszeresített kiadá-
saink, a gyülekezetekéi is az alapítványok na-
gyobb jövedelmezőségére vannak alapítva. 
Egyes gyülekezetek, melyek kisebb tőkékkel 
rendelkeznek, még megtehetik, meg is teszik 
hogy megragadván a kedvező alkalmat föld-
birtokba helyezik el alapitványaikat (Győr), 
itt azért, hogy a birtok idegen kézre ne ke-
rüljön, ott azért, hogy a kölcsön adott pénz 
el ne vesszen, amott azért, hogy néhány év 
múlva a befektetett tőke nagyobb summában 
megkerüljön. De az egyhkerület alapitvá-
nyaival, főkép az egyhkeriileti összes gyüle-
kezeteknek és intézeteknek egy pénztárba 
összpontosított alapitványaival nem lehet ily 
üzletbe bele bocsátkozni. Harmadfél—három 
millió koronának ingatlanba befektetéséről 
van szó ! Nemzetgazdászati szempontok is 
ajánlatossá teszik, hogy itt Dunántul, hol a 
latifundiumok oly terjedelmesek, a majorá-
tusok oly számosak, a kivándorlás oly nagy 
mérveket öltött, a holt kéznek földbirtoka 
ne szaporitassék. — Egyébiránt nem új esz-
me az, hogy földbirtokba adassék egyházi 

tőkéinknek egy része. Ki van az mondva az 
E. A. 231 c. pontjában, ki van mondva 
az idézett egyhkeriileti szabályrendeletben és 
irott malaszt maradt és írott malaszt is fog 
maradni ! A kerület a megmondhatója, hogy 
miért? 

Bizottságilag megjelelni azon értékpapí-
rokat, melyekben a földbirtokba nem fektet-
hető, a jelzálogra ki nem adható alapítvá-
nyok elhelyezhetők lennének, nem szükséges, 
meg van az mondva a E. A. 231 §. c. pont-
jában, hogy oly közértékpapirokban gyümöl-
csöztetendők, melyeknek árvaszerű bizottsága 
államhatóságilag elismertessék. És meg van 
mondva ugyan ezen szavakkal a többször 
emiitett egyhkerületi szabályrendeletben is. 
Sőt az otyan tőkék biztonságáról is lehető-
leg gondoskodva van a gyülekezetek és es-
perességek számára készített kerületi szabály-
rendeletben, a mely tőkéket ideiglenesen 
akarnak vagy kénytelenek takarékpénztárak-
ban gyümölcsöztetni. Mert minden nélkülöz-
hető pénzt nem lehet árveszerü jelzálogra 
kiadni, vagy az államhatóság által árvaszerü 
biztosságuaknak elismert közértékpapirokba 
fektetni, egy része azon tőkéknek a takarék-
pénztárakba tétetik. Sopronba, Kőszegre 
nem hozhatja az a tokai, baranyai, somogjá 
gyülekezet tőkéjét ; közelebb kivánja elhe-
l}Tezni, hogy könnyebben betehesse, kivehes-
se, a kamatokhoz is könnyebben hozzá fér-
hessen. Melyek ama közhitelű tekarékpénz-
tárak a vidéken, a melyekben közpénzeinket 
félteni nem kell, azt .alaposabban, mint a 
kerületi kgyülés, az egyhmegye képes meg-
bírálni s megállapítani. Nag}7on célszerű te-
hát az egyhkerületnek azon meglevő szabály-
rendeleti intézkedése, hogy az egyhmegyei 
számvevőség és illetve egyhmeg}rei közgyű-
lés jeleli meg azon takarékpénztárakat , me-
lyekbe a gyülekezetek tőkéi elhelyezhetők. 
A tervbe vett kerületi bizottság se volna 
képes máskép határozni, mint az egyhme-
gyék véleménye alapján. Végül a „hol az 
alapítványok elvesztek" — mondja az indít-
vány — ott azok kamataiból egy bizonyos 
százalék, például 2% csatoltassék már addig 
évről-évre a tőkéhez mig az az eredeti nagy-
ságot eléri." Kétség kivül nemes a törekvés, 
jó az igyekezet, ha a gyülekezet nélkülöz-



y 

heti azt a 2°/"-ot, bár sajnos, hog}r csak ott 
aka r segíteni a javaslat, a hol az alapitvá-
nyok részben vesztek el, há t a hol egészben 
vesztek el, ott sèmmi se történjék, hogy a 
töke meglegyen ? habár e célra ta lán sikerrel 
lehetne kötelező lépéseket t enni? . . . És ha 
a központosított kezelés mellett it megtör-
ténnék véletlenül, hogy vesznek el kihelye-
zett tőkék ? ! Azokat a 2"Vos részleteket váj-
jon kicsoda tenné helyre V De erről már fen-
tebb bővebben szólottam ! 

Mind ezeket meg kell fontolni, midőn 
az egyházmegyékhez leszállitott ezen fontos 
indítvány megvitatás alá kerül ! 

Egységes vallásoktatás a középiskolában. 
Irta : Frenyó Lajos, 

eperjesi collég, főgymn. vallástanár. 

A vallásoktatók a múlt év őszén Buda-
pesten tar tot t értekezlete határozat i lag azzal 
biztá meg Hetvényi Lajos előadót és cse-
kélységemet mint correferenst, hogy a mi-
ben nézeteink az egységes középiskolai vallás-
oktatás dolgában eltérnek, arra nézve állapod-
junk meg s megállapodásunk eredményét 
valamely egyházi lapban tegyük idején közzé, 
hogy minél számosabban szólhassanak hozzá 
s a jövő vallásoktatási értekezleten már 
lehetőleg egységes szakvélemény alakulhasson 
ki e kérdésben. Ugyanez az értekezlet azt 
is kimondotta, hogy kívánatos lenne addig az 
összes iskolákra nézve egységes, paedagógiai 
alapelveken nyugvó tantervnek az elkészítése. 

Hetvényi Lajos kartársam megfelelt az 
értekezlet mindkét óhajtásának, illetve meg-
bízásának : elkészítette az egységes közép-
iskolai tantervet a bírálati megjegyzések fi-
gyelembe vételével, de elkészítette a többi 
iskolák tantervét is, a mivel elismerésre méltó 
munkát végzett még akkor is, ha tervezete 
nem is találkoznék egyesek helyeslésével. 
Már magában véve az is nagy dolog, merész 
vállalkozás, hogy az összes iskolákat felöleli, 
hiszen erre alig van példa, hogy valaki ily 
széles alapon foglalkozott volna a kérdéssel. 
S ha egyébb eredménye nem is lenne mun-
kálatának, mint az, hogy alkalmat adna 
ennek a kérdésnek alapos megbeszélésére, 

fáradsága némileg már akkor is jutalmazva 
volna. 

Ez a jutalom azoban szerintem nagyon 
csekély volna egy ilyen munkálatért . Hetvénj ' i 
többet érdemel, megérdemli, bog}* az ő 
eszméit, elveit, tervezetét elfogadják, fel-
használják, mert neki vannak eszméi, ő 
gondolkodó paedagógus, a kinek szavát meg 
kell hallani, meg kell fogadni, hogy abból 
haszna lehessen az ügynek. 

Nekem, ki a középiskolai egységes vallás-
oktatásnak híve vagyok, kinek tudtával ké-
szült e javaslat s kívánatosnak tar tom, hogy 
vallásoktatásunkba vigyünk be már egyszer 
tervszerűséget, építsük azt fel paedagógiai 
alapelveken, — elég volna azt mondanom : 
ajánlom ezt a javaslatot az illetékes szak-
köröknek elfogadásra. 

Azonban mivel akadhatna , ki azt mon-
daná, indokoljam meg ajánlásomat, köteles-
segemnek tar tom azt röviden megtenni, — rö-
viden azért, — mivel óhajtom, hogy minél 
többeknek jusson idő a hozzászólásra. Emel-
lett megjegyzem, hogy cikkem nem annyira 
bírálat mint inkább ismertetés lesz, már csak 
azért is, mert a szóban forgó javaslat szer-
zővel közös eszmecserénk, megállapodásunk 
eredménye, a bírálatot végezzék mások. 

Eljárásomban ugyanazt a sorrendet kö-
vetem, amit Hetvényi munkála tában találok : 
szólok előbb a munka általános vagy alap-
vető, majd különös vagy kifejtő részéről s 
végül a különös rész után álló megjegyzé-
sekről. 

* * 

Szerző a nevelés kérdésének fontosságá-
ból indulva ki helyesen mondja, hogy a köz-
élet intézményei lehetnek bármilyen fejlet-
tek, a megélhetési viszonyok bármilyen köny 
nyiiek, lia nincs erkölcsi egyéniség, a modern 
műveltség züllött ál lapotokat okoz, amit a 
modern sociologusok is belátnak s az erkölcsi 
nevelést hangsúlyozzák, Erkölcsiségről azon-
ban vallásosság — a legfőbb cél és indító 
ok — nélkül nem beszélhetünk ; a cél a leg-
főbb jó, az inditó ok a szeretet. 

Igaza van abban is, hogy a vallástanítás 
eddigi módja egyik oka annak, hogy nagy 
tudósok vallásellenesen gondolkoznak, mivel 
mai valláspaedagogiánk a XVI., XVII. szá-



zadba való, mely akkor megfelelt, ma azon-
ban már nem, hiszen akkor elég volt, ha az 
iskola a formát adta, ma azonban a vallá-
sos érzelmek keltése, ébrentartása is jobbára 
az iskola feladata. 

Ezért szükséges a reform s ez adja meg 
ennek az irányát. A vallásoktatásnak leg}~en 
határozott elve, legyen az valláserkölcsi ne-
velés. Elv pedig csak úgy lesz benne, ha 
előbb a célt állapítjuk meg, a mely nem le-
het más mint vallásos nevelés de úgy, hogy 
minden fokozaton befejezett formában keresz-
tyén egyéniséget neveljen az iskola sajátos 
jellegének megfelelő alakban. 

Ebből folyik, hogy a vallásoktatás le-
gyen az egész vonalon egyöntetű, egységes, 
legyen az elemi és középiskolában is önma-
gában befejezett egész, önálló. Az elemi fő-
leg tételesen nyújtsa azt, a mit minden evan-
gelikus keresztyénnek okvetlenül ismernie és 
vallania kell, utóbbi adja az értelem foká-
hoz képest a vallásos erkölcsi élet művelt-
ségét, a mellett legyen az elemi iskolai val-
lásoktatás az az alap, a melyre a közép-
iskolai épit. Eddig nem volt úgy s ez érdek-
lődéshiányt okozott. Legyen a vallásoktatás 
egyöntetű, legyen a középiskolai vallásokta-
tás tekintettel a népiskola tananyagára , ak-
kor a középiskolai vallásoktatás is egyöntetű 
lesz, melynél az ismeret nem cél, hanem 
eszköz. A cél keresztyén jellem nevelése. 

Igazat kell adnunk szerzőnek az utób-
biakban is, mert a családi életből —• mint 
sajnosan tapasztajuk — kivesző félben van 
a vallásos nevelés, azt pedig más mint 
az iskola nem pótolhatja. S ki tagad-
hatná, hogy a vallásoktatásnak minden 
fokon keresztyén egyéniséget kell nevelni ; 
épen azért kell a vallásoktatásnak egységes-
nek lennie, mert a cél minden fokon egy. 
Az pedig az iskola természetéből folyik, hog}T 

az elemi tételesen nyújtsa azt, amit minden 
keresztyénnek hinni és vallania kell, ellen-
ben a középiskola a valiasos erkölcsi élet mű-
veltségét adja, mi mellett az elemi iskolai 
vallásoktatás az alap leg}"en, melyre a kö-
zépiskola épit, a középiskola pedig legyen 
tekintettel a népiskola tananyagára . Csak 
igy lehet a középiskolai vallásoktatás egyön-

tetű, az ismeret pedig benne eszköz, nem 
cél, mert a cél a keresztyén jellem nevelése. 

A vallásoktatás elvének megállapitása 
után az eszközök alkalmazásának elvét álla-
pit ja meg a szerző. Az eszközök alkalmazá-
sának hetyes paedagogiai elvét szerinte az 
nyújtja, hogy a vallás az ember lelki életé-
nek örök ténye s történeti valóság, minél-
fogva a valláserkölcsi nevelésnél a psycholo-
gico-historikns elemet kell felvenni s alkal-
mazni. 

,,A vallásoktatás egyik fő paedagogiai 
elve tehát csak az lehet, mely a szellemileg 
fejlődő egyénben minden fokon finom érzék-
kel tekintetbe veszi a természetes vallásos 
érzelmek, fogékonyságok psychologiai álla-
potát s abba mint ta lajba hullat ja a szent-
irásba foglalt isteni kijelentésnek mindig csak 
ama magját , a mit az illető talaj gyümölcsösé 
tud érlelni", mondja szerző. 

Hogy a vallás az ember lelki életének 
örök tén}Te s történeti valóság, ki tagadhatná ? 
Az első mellett saját magunk, a második 
mellett a történelem tanúskodik. A mi pedig 
a többieket illeti, való, hogy az ember szel-
lemileg fejlődő, különösen a gyermek és ifjú 
s hogy fejlődésének fokozatai vannak, melvek-
nek felismeréséhez finom érzék kell épúgy 
mint ahhoz, hogy az emberben vannak ter-
mészetes, veleszületett vallásos érzelmek és 
fogékonyságok, a melyeknek lélektani álla-
potát kell tekintetbe venni. De finom érzék 
kell ahhoz is, hogy az,ember felismerje, minő 
talajhoz milyen mag való, vagyis Pál apos-
tollal szólva, mikor és kit kell tejnek italá-
val. kit pedig kemény eledellel táplálni. 

A fenti elvből következik a második, a 
mely szerint a vallásoktatásnak a szellemi 
fejlődés már ismert törvényeit kell tekintetbe 
venni, a mit az az igazság is bizonyit, hog}' 
a paedagogia nem egyéb mint alkalmazott 
psychologia. 

Helyes szerzőnek az az állitása is, hogy 
az egyes főbb vonásokban rendkivüli gyors 
menetben önmagában átéli azokat a főbb 
életfokokat, a melyeken az eg\Tetemes em-
beriség évezredeken át keresztülment", vala-
mint az is, hogy ,,a nevelésnek első rangú 
feladata, hogy . . . . az egyest szellemi fej-



lődésében úgy segítse, hogy ezen a gyors uton 
meg ne botoljék, vagy meg ne akadjon'1 . 

Az elsőre vonatkozólag elég arra rámu-
tatnom, hogy mint az emberiség az őskorban, 
úgy a gyermek is anthropomorphistikus vo-
násokkal ruházza fel az Istent, a másodikra 
nézve pedig annyit megjegyeznem, mivé let-
tek azo/v, a kik segitség hiányában szellemi 
fejlődésökben megbotlottak, vagy megakadtak? 

Ha pedig az életfokok ugyanazok, abból 
folyik, hogy az ember természetes vallási fej-
lődésének ut ja is ugyanaz, a mi az egyete-
mes emberiségé (a természetben, — a lélek-
ben, — az Ur választottai s végre a Krisztus 
által tör tént absolut kijelentés felfogása) s 
hogy a vallásos nevelés valóságos művészete 
abban van, hogy e fejlődésről meg ne feled-
kezzék s minden fákon a Krisztus evangyé-
liomát vigye be az ifjú lélekbe. 

Erre — szerző szerint — azért van szük-
ség, mert az egyén vallási fejlődése egyenlő 
a kijelentés felfogásának történeti egymás-
utánjával, a mit figyelembe kell venni azzal 
együtt, hogy nekünk keresztyéneket kell ne-
velni kezdettől fogva, tehát a mi vallások-
tatásunknak üdvtörténeti genetikus volta met-
lelt minden fokon Christoeentrikusnak kell 
lennie. 

A mit szerző az ember természetes val-
lási fejlődésének útjáról mond, szintén meg-
áll, mert a tapasztalás bizonyit ja; épenúgy 
az is, hogy a vallásos nevelésnek erről a fej-
lődésről nem szabad megfeledkeznie, hanem 
e közben kell a Krisztus evangyéliomát az 
ifjú lélekbe bevinni, vagyis, hogy vallások-
ta tásunknak minden fokon Christoeentrikus-
nak kell lennie. 

Eddig tar t szerző fejtegetése a vallás-
oktatás minőségéről. Elveit illetőleg állitásait 
azért igyekeztem egymásután felsorolni, hogy 
lássuk, logikusan függnek-e össze, következ-
tetései helyesek-e? Elveit helyeseknek, követ-
keztetéseit logikusaknak találom s nem egy 
nagyon is megszívlelendő állítást látok mun-
kájában. 

* 
* * 

Ezután a vallásoktatás tartalmával fog-
lalkozik szerző. 

A vallásoktatás tartalmára nézve — úgy-
mond — a vallásnak lélektani és történeti 

alapja nyújt i rányítást . Mivel a vallás úg}' 
keletkezik az ember lelkében, hogy az egyén 
az isteni kijelentést hit által elsaját í t ja , en-
nélfogva a vallásoktatás feladata kettős : az 
isteni kijelentés megmutatása és elsajátíttatása. 

Az elsaját í tás csak úgy lesz tökéletes, 
ha feltüntetjük, hogyan saját í tot ta el az is-
teni kijelentést az egyetemes emberiség, az 
apostoli gyülekezet, a reformáczió s ágost. 
hitv. ev. egyházunk (Bibliai történet, egyház-
tört., hit- és erkölcstan). 

Igy a vallásoktatás tar ta lmilag két részre 
osztanék, illetőleg annak két fokát lehetne 
megkülönböztetni : egy alsóbbat s egy fel-
sőbbet. Alsóbb fokon a kijelentés megmuta-
tásánál inkább vallásos érzelmeket fog éb-
reszteni, felsőbb fokon pedig evangyéliumi 
vallásos öntudatot fog nevelni. Előbbi az 
alsóbb, utóbbi a felsőbb foknak felel meg. 

Il}- alapelvek mellett a vallásoktatás min-
den fokon egységes lesz, nem lesz sablon-
szerű, formalisztikus. 

Ezek azok, miket szerző a vallásoktatás 
tar talmáról mond. 

A mi a vallásoktatás tar ta lmáról mon-
dot takat illeti, azokat is helyeseknek találom 
s helyeseknek a belőlök levont következte-
téseket is. Igaza van szerzőnek mikor azt 
mondja, hogy az isteni kijelentést előbb meg 
kell mutatni, azután elsaját í t ta tni s nagyon 
helyes az ebből levont következmény, hogy 
alsóbb fokon vallásos érzelmeket, felsőbb fo-
kon pedig vallásos öntudatot kell ébreszteni. 

Eddig terjed a munkálat alapvető része, 
melyre szerző a kifejtő részt épiti. 

(Folyt, köv.) 

Belföld. 
Aranykönyv. „Szmarzsik János egyszerű pa-

rasztgazda volt krásznóczi lakos gyermektelenül 
elhalván máj. 8-án, jótékony célra a következő 
végrendeleti hagyományokat tette : 1. A pazdicsl ág. 
hitv. ev. anyaegyháznak az úgynevezett „Arany 
könvv'-be örök egyházi tag. címen alapítványul, 
2000 koronát. 2., A pazdicsi toronyba egy uj 
harangra, (>00 koronát. 3., A pazdicsi egyház fő-
pénztárában kezelendő alapítványra 600 koronát, 
melynek kamatai évről-évre a lelkésznek adandók 
— a hagyományozó halála napjának évfordulóján, 
— mint személyi járandóság — azaz ajándék. — 



4-., A Krásznúcz -=- sámogvi 1. egyházak egyesült 
iskolájának pénztárába 600 koronát alapítványul, 
— melynek kamatai évenkint elsősorban a szegény 
gyermekeknek ingyen kiosztandó tankönyvekre, 
másod sorban nevezett iskola felszereléseire, vagy 
más szükségleteire fordítandó. Az egyház tisztvise-
lőiről is megemlékezett a végrendelkező kisebb-
nagyobb összeggel. 

Lelkészválasztás. A horváti ev. egyház (Zólyom-
megye) az elhalt Jancsó Mihály lelkész utódjánl 
egyhangúlag Klinczkó Pál eddigi budalehotai lelkészt 
választotta meg. 

1848. XX. Az ev. ref. egyet, konventnek f. hó 
6-án megkezdett ülésén Báró Bánfí'y Dezső be-
terjesztette az ág. hitv. ev. egyházzal közös bizott-
ság által közzétett ,,Vélemény"-t. Beszámol arról, 
hogy a közös bizottság annak idején eljárt a 
kormánynál az ügy érdekében. A kormány szivélje-
sen fogadta a bizottságot és keresni fogja azokat 
a módozatokat, amelyekkel a sérelmeket elsimít-
hatja. Beszámolt továbbá báró Bánfí'y Dezső elnök 
arról, hogy a tegnapi nap folyamán tárgyalt gróf 
Tisza István miniszterelnökkel, aki a közös^izott-
ságok „Vélemény "-e alapján már a közel jövőben 
tárgyalásokat fog kezdeni a konvent elnökségével 
és báró Prónai Dezsővel, mint az ág. hitv. ev. 
egyetemes egyház felügyelőjével és Baltik Frigyessel, 
mint az ág. hitv. egyház legidősebb püspökével. 
Ezek a tárgyalások fogják megállapítani, hogy mi a 
részletes teendő. 

A Magyar Taníók Otthona a népoktatási tör-
vények revíziója tárgyában a következő álláspon-
tot foglalja el : 1. Kívánja a mindennapi iskola-
kötelezettségnek nyolcz évre való kiterjesztését és 
a népiskolai általános tandíjmentességet. 2. Kivánja, 
hogy egy tanitó lefeljebb csak 60 gyermeket tanít-
hasson egyszerre. 3. A gyenge tehetségű gyerme-
kek oktatásáról külön gondoskodás történjék. -1. 
A tanítás nyelve minden magyar népiskolában a 
magyar legyen. 5. Tanítóképzőket csak az állam 
tarthasson fönn, a meglevő felekezeti képzők 
államosíthassanak, a tanítóképzés színvonala emel-
tessék. 6. Minden magyar néptanító fizetése leg-
alább akkora legyen, mint a XI. fizetési osztályba 
tartozó állami tisztviselőké és ehhez a fizetéshez 
járuljon 5 ötödéves korpótlék 200 koronájával. 7. 
A törvényben megállapított lizetést a tanitó tényleg 
megkapja. 8. A tanítót szabályszerű fegyelmi el-
járáson kivül büntetéssel, vagy bírsággal snjtani 
nem lehet. !). A közoktatásügyi miniszter által 
összehívott minden oly tanácskozáson, melynek 
tárgya a népoktatás, vagy a tanitók érdeke, a meg-
hivattatnak fele néptanító legyen. 

Kérelem paptársaimhoz I Ez nton kérem pap-
társaimat, ha tudnak hazánkban helyet, talán -
Szepesmegyében vagy a szászföldön, a hol négy 
polgárit végzett és a német nyelvvel is már fog-
foglalkozott leánygyermek házban, családban, gya-

korlatilag elsajátíthatná a német nyelvet, legyenek 
szívesek azt nekem tudomásomra hozni. Töröiv 
József lelkész Csegléden. 

Külföld. 
A német Luther alapítványnak, a Lutherünne-

pélyek eme nagy alkotásának a központi egyleti 
pénztárban Berlinben 252 ezer s az egyes fő- és 
íiókegyleteknél 127,104.25 ezer márka vagyona van. 
Van 12 fő- és 127 fiók-egylete. -Az 1902. évben 
206 papi családot 16906,20 s 517 tanítói családot 
30064.20 márkával segélyezett. Az 1885—1902. évek-
ben 684583,80 márka segélyt osztott ki, és pedig a 
központi egylet részéről 170025 s a fő- és mellék-
egyletek részéről 514558,80 márkát. Forrásunk 
sajnálattal jegyzi meg. hogy a máig is áldásosán 
működő Luther-alapítványtól távol áll Slesvig-Hol-
stein, Hannovera, Oldenburg, Bréma, Hamburg, 
Mecklenburg, Braunsveig, Hessen-Dannstadt, Würt-
temberg és Elzász- Lothringia tartoniányegháza. Az 
alapitvány létesülése legméltóbb a nagy német 
reformátor heroikus vallásos egyéniségéhez és 
világra szóló rerformátor müveihez. 

A has\iai, nassaui és frankfurti zsinati tagok 
a német ev. tartományegyházak szorosabb tömö-
rülése és egyesítése dolgában inult hó 3-án értekez-
letet tartottak majnai Frankfurtban. Azon azt a kér-
dést vitatták meg behatóbban, hogy a német ev. 
tartományegyházak szorosabb egyesítése vallásos 
egyházi és német nemzeti érdek egyaránt s csakis 
zsinati alapon oldható meg teljesen. A német ev. 
egyház tervezett szervezeti és kormányzati egysége 
erős talanxat jelent. Kóma hierarchiai egyházával 
s az államkormánynyal szemben egyaránt, s épen 
nem érinti a tan felfogásában való szabadság s a 
szabad szervezés kérdését. Egyúttal bizottságot 
nevezett ki az értekezlet az ügynek, a német prot. 
egységnek Németország nyugati részében való elő-
készítésére és energikus propagálására. E német 
prot. egységnek egyik legnagyobb harcosa volt a 
sajtóban és a zsinatokon Besychlag hallei theol. 
tanár. 

Poros\ Silé\iában — mint olvasom — a pap-
hiányt a tanítókban való hiány fogja követni. Csak 
Oppeln hercegség tankerületében magában 772 uj 
tanerőre volna szükség, hogy minden egyes osztály-
nak meg legyen a maga tanítója. A kath. népisko-
láknak 720 s az evangélikusoknak 52 tanítóra volna 
szükségök. Az egyes népiskolai osztályokban 80—100 
gyermek épen nem tartozik a ritkaságok közé, 
sőt Felső-Silézia 180 falusi s 1 városi iskolájában 
100—150 gyermek esik egy tanítóra. Vannak' egy 
osztályú iskolák 100, 2 osztályúak 200—300 s 3 
osztályúak 300—400 tanulóval. Alig hiszünk a sze-
meinknek, hogy Németországban ilyen mizériákról 
olvashatunk. Emlékeztet ez a nyomorúság Trsitschke, 



a nagyhírű berlini történettanár ama mondására, 
a mely szerint Nagy Fpgves egyik legnagyobb ér-
deme az volt, hogy „kiszolgált káplárjait alkalmazta 
falusi tanítóknak". S ha ilyen állapotok vannak még 
Németországban is, hát milyenek Magyarországon k? 
Pedig Bismarck a vaskanezellár és Moltke tábornok 
szép szava szerint „a nemzet ez igénytelen, sőt 
olykor lenézett napszámosai győztek a franciákon !" 

Szászországban ismételt ízben előkerült mára 
halotthamvasztás kérdése. Igy legközelebb is a 
szász országgyűlésen egy külön kérvény alakjá-
ban. De úgy a bel- mint a közoktatásügyi kormány 
képviselői kijelentették, hogy az államkorrnány a 
halotthamvasztás kérdésében uiaig is az ország-
gyűlés 1887/88. és 1889/90. határozatainak álláspont-
ján állt, s a kérdésnek a törvényhozás utján való 
szabályozására semmi különösebb oka és indoka 
nincsen. Az álkunkorinány sem közegészségügyi, 
sem aesthetikai tekintetben előnyben nem részesít-
heti a halotthainvasztást az eddigi temetkezéssel 
szemben. A kamarai ülésen, a hol az ügy ismétel-
ten is szóba került, Ackermann udvari lelkész ki-
jelentette, hogy a halotthamvasztás kérdóséban sem 
valamely dogmáról vagy keresztyéneüenes tende n-
tiáról, hanem igenis arról van szó, hogy az egyház 
ősrégi idő óta nem helyesli, s hogy az eddigi te-
metkezési szokás mellőzése vagy eltörlése a szent-
írás sok helyével kerül ellen létbe, eltörölné énekes 
könyvünk sok szép énekét s teljesen átalakítaná 
a temetési liturgiái. Hozzá járul még az is, hogy 
teljesen megszüntetné a mi temetőink szép és 
lélekemelő költészetét. A halotthainvasztásnak azon-
ban a szász kamarában sok a híve s félő, hogy 
mielőbb mégis csak diadalra segítik. 

Gottschick tübingai tanár és ismert nevű 
theol. iró és Herzog vveiblingeni lelkész kezdemé-
nyezésére e hó 2-1 kán jöttek össze Stuttgartban a 
„Christi. Welt" c. nagy elteijedésű heti folyóirat 
württembergi barátai. Azon Herzog lelkész előadást 
tartott e szokásos évi értekezletek szükségességé-
ről és jelentőségéről, és eleve tiltakozott az ellen, 
mintha ez értekezletek valamely egyházpolitikai 
aklióval vagy szövetkezéssel volnának azonosak. 
Winnenberg ev. tartományegyháza az egyházi és 
theol. szétszakadozottságtól még mentnek tekin-
tendő. Ez értekezletek azoknak a theologusoknak 
és műveltebb laikusoknak a szorosabb tömörülé-
sét célozzák, a kik a mai Iheologiában és korunk 
egész ku!tur\ ilágában nem veszedelmet, hanem 
előny! és nverességet látnak az egyházi keresz-
tyénségre nézve. Az ilyen tömörülés csak javára 
szolgál az egyháznak, a theologiának s az egész 
kultúrának egyaránt, s ilyennek szükségét érzik 
úgy a theologusok, mint a lelkészek és a művelt 
laikusok. Találkozó helyük a szellemi élet terén 
Raáe „Christi. Welt" c. folyóirata, mely Kómával 
szemben is erős és hatalmas védő várnak bizonyul. 
A tanítósággal és a munkás osztálvlyal szemben is 

fontos feladatok várnak az értekezletre. Egv 3 
theologusból és ugyanannyi laikusból álló bizottság 
vette kezébe ez értekezletek végleges szervezésé-
vel ügyét. Igy hát mindenütt tömörülnek, s csak 
mi magyarok, szászok és tótok továbbra is ellen-
ségeskedünk az egyházban ! 

Eperjes 
Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
A Magyar Könyvtár májusi sorozata fölöttébb 

alkalomszerű füzettel nyílik meg; a Rákóczi em-
lékének fölujitása idején bizonnyal mindenki öröm-
mel fogja olvasni a nagy fejedelem önéletírásának 
második részét, mely — Kajlós Imre jeles fordí-
tásában — annak az időnek történetét mondja el, 
melyet Rákóczi a párisi udvarnál töltött, azután 
pedig Konstantinápolyija való utazásának szomorú 
és meddő viszontagságait ecseteli. Az ekkép mái-
teljessé lett Rákóczi-mű értékes kiegészítője lesz a 
magyar történeti oktatásnak. Az utánna következő 
kettős számban a „M. K." Shakspere-kiaclása foly-
tatódik, még pedig „A velencei kalmár' uj átülte-
tésével, melyet Radó Antal végzett, a nála megszo-
kott lelkiismeretes pontossággal és verselő virtuo-
zitással. Végre az utolsó füzet Gerő Ödönnek (Vi-
haros) két nagy értékű novelláját közli, melyek 
úgy a lelki élet mélyen járó analizásánál, mint az 
elbeszélő hang könnyedségénél fogva egyaránt ki-
válók. A „M. K." e füzetekkel már a 384-dik szá-
mot éri el; a teljes jegyzéket bárkinek szívesen 
küldi meg a kiadóhivatal (Andrássy-űt 21.), vala-
mint bármely hazai könyvkereskedés. Egy-egy szám 
ára 30 fillér. 

A magyar nemzet története é s a mai magyar 
állam ismertetése. Az 1899-ik évi tanítási terv sze-
rint középiskolák VIII. osztálya számára irta dr. 
Szigethy Lajos. Uudapest Kókai Lajos kiadása. 1904 
Ara 3 I\, 20 fill. (275 lap.) Történelem tanítása a 
legalkalmassabb eszköz az ifjú jelleme, világnézete 
kialakításában. Protestáns iskolában protestáns 
felfogású kézi könyv kell a tanár és tanitó kezébe. 
A történelmet nem szabad ma már csak királyok 
és háborúk történetének tekinteni, hanem a nép, 
a közműveltség, a művészetek, a munka, a keres-
kedelem, az általános fejlődés és közszellem ké-
pet kell az ironak rajzolnia, s az iljut előre ké-
szítenie arra, hogy ő is részes lehessen nemzete 
történetének folytatásában a maga korében, tehet-
ségeihez képest. Mint tartalmas, ügyes, helyes fel-
fogású, jól irt tankönyvet ajánljuk középiskoláink 
tanárainak meleg pártfogásába dr. Szigethy buda-
pesti ev. fogyni, tanárnak ezen könyvét. 



T E M E T Ő . ÈÈMÊÊMM 

A hartai ágostai hitvallású evangelikus egyház 

mély fájdalommal jelenti, hogy szeretet kántortani-
túja tekintetes Bekk Henrik úr f. évi junius hó 
2-ik napján életének 73-ik és tanitoi működésének 
ö5-ik évében, kinos szenvedés után elhunyt. 

A szász—tótpelsöci ág. hitv. evang. k e r e s z -
tyén -egyház őszinte, mély tájdalommal jelenti, 
hogy érdemdús és szeretett lelkipásztora Nagy-
tiszteletű Ku\ma Adolf úr, a zólyomi egyházme-
gye alesperese, Zólyomvármegye közigazgatási és 
törvényhatósági bizottságának,- s Tótpelsőc képvi-
selőtestületének tagja, áll. iskolai gondnoksági el-
nök, életének 65-ik, s buzgó, hazafias lelkészke-
désének 38-ik évében t. évi május hó 30-án az 
Urban csendesen elhunyt. 

152—1904. 

Pályázat. 
A debreceni ágost. hitv. ev. egyházban 

a segédlelkész-hiÉokíiaíiói 
állás betöltendő. Javada lom : évi 1200 ko-
rona, havi előleges részletekben fizetve. 

Pályázók felszerelt kérvényeiket f. évi 
junius 25- ig alulirott íőespereshez küldjék, ki 
esetleges felvilágosítással szivesen szolgál. 

Debrecen. 1904. juni 3. 
Maíerny Lajos 

48 2 - 1 főesperes, 

Pályázati hirdetés. 
Segédlelkész! keresek. Szolgálat i nyelv 

a tót. 
Dijazása : havi előleges részletekben 

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

Uhorszka (Nógrád megye.) 1901. év. 
mujus hó 31-én. 

Sveilla János 
4-7. 3—2 ev. lelkész. 

minden- i a k n l o r k o r l f t l r iskola-, torna- és cvodabe-
nemü « o i v v j u j m u i m , rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgaiunk 
ingyen és bérmentve. 

25 15—H 

törlesztéses kölcsönöket ' g f f 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingat lan 3/4 ér tékéig I. és II. helyre 

15—65 évig ter jedő időtar tamra . 

S z e m é l v h i í e l t ' l ) a P o k n a k > katonat isz tek-
; ' nek. állami- és magán-

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

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELIER 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 9 (Válasz bélyeg) 
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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 ifjak számára 
több rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1904— 
1905. tanévre kiosztatni, r.zen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők : 

Az elnyer hetes feltételei: 
végzett 1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi tanfolyamot jól 

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

' ét évig honi vagy külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában jó sí-
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 irja és beszélje, mely körül-

hiteles külön bizonyítvány által igazolandó be ; 
<_•) 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 ösztöndíjak élvezetében van-
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni ésaz ösztöndijakat 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 vagy 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 ösztöndijat 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 iett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről szóló sajátkezű nyugtá-
jukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre 
szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen bit- és tanárjelölt! ösztöndijat már egy évig hüzta, a rákövetkező évben 
is annak élvezetében csak ugy maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
lia továbbá már az első évben a filozofiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani tilo-
zoliát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja; végre lia magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemeh töltött ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve, a 
pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsé-
kelt díj mellett egy évig segédlanári hivatalt viselend. 

Kelt Budapesten, 1904 május hó 1-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, 
jegyző. 
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Fabiny Gyula, 
elnök. 



Toronyórák 
pa lo ta - , v á r o s h á z i - , g y á r i -
és l a k t a n y a ó rák be ren -
dezését a l ege lőnyöseb -
b e n e szköz l i 

m il! 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, VII., Gsömöri-ut 50. szám, 
saját liázában. 

Képes ár jegyzékek és köl tségvetések bérmentve 
30 10—5. 

baktai EGRY FERENCZ 
liarangöntö 

K i s - G e j ő e z , U n g m e g y e . 
Ajánlom harang -
öntő műhelye-
met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

Ï I 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az el ismerő i ratokból : 

Elismerő nyilatkozat. 
Alulírottak mint a daróci Bereg m. ev. ref. egyház 

elöljárói hivatalosan igazoljuk, mely szerint a nevezett egy-
ház részére baktai Egry Ferenc kis gejőci harangöntő ál-
tal keszitett forgatható vaskoronával ellátott harang ugy 
a kúlcsmt és a fölszerelést, valamint a csengő hangot es 
a kitűnő minőségű anyagot tekintve közmegelégedésnek 
örvend es mig egyrészt a szakértők tetszését nyerte me" 
másreszt hosszú időn át buzgó liivogatója lett à hiveknek 
az Isten házába. 

Amiért is erkölcsi kötelességünknek tartjuk, ho«-y a 
nevezett harangöntő urat mindenkinek melegen 'ajánljuk. 

Bárczay Sándor 
főgondnok. 

Szabó András 
ref. lelkész.-

•X 
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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. 
e lső dé lmagya ro rszág i = 

orgona-épiiő mííintézet 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
S z á l l í t k i t ű n ő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r s z e r i n t k é s z í t e t t 

—- pneumatikus = 

orgonáka t 
bármi ly nagyságban 

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

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szivesen szolgálok. 
Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-

mel kitüntetve. 27—14 
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SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székes fehé rvá ro t t . 
•• ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — = — 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

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

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
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 15-4 


