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Szentháromság.
(B.) Hárman vannak, a kik bizonyságot
tesznek a mennyben: az' Atya, az Ige és a
Szentlélek és e három egy. (János L, 5, 7.)
A Szentírás hitünk nagy titkának mondja
a Szentháromságot, És méltán. Nincs ember,
a ki teljesen meg tudná, magyarázni. Pedig
hányán próbálták megfejteni ezt a nagy tit
kot ! Sokan egyes természeti tárgyakhoz vagy
tüneményekhez hasonlították: a növényhez,
melynek gyökere, szára és levele van: mégis
egy; a tűzhöz, mely világít, melegít és éget,
pedig egy.
Hogy ezek a hasonlatok milyen gyarlók,
nem kell fejtegetnünk. Hiszen a pogányok is
teremtett dolgokban keresték isteneiket.
Isten hitbéli igazság. Véges emberi elménk
kel a nagy istent fel nem foghatjuk, de a
hivő lélek, az érző, háládatos szív megtalálja
és megérti.
Pál apostol bölcseségnek mondja a Szentháromságot, nem a fejedelmek, nem a világ
bölcseségének, hanem olyan titkos bölcseség
nek, melyet Isten elrendelt vala e világ előtt
a mi dicsőségünkre. Ezt a világi fejedelmek

11. szám.

közül egy sem tudta, mert ha tudták volna,
a dicsőségnek Urát soha meg nem feszítették
volna. (Kor. I., 2, 6 — 8.)
Isten a szeretet. Szeretetből teremtette a
világot, az embert s véghetetlen szeretető küldte
le a földre egyszülött fiát, hogy mindenki, a
ki henne hiszen, el ne kárhozzék, hanem örök
életet vegyen.
— Kezdetben vala az Ige és az Ige vala
Istennél és az Ige Isten vala. Mindenek ez
által teremtettek és nála nélkül semmi nem
teremtetett, valami teremtetett. (Ján. 1, 1,
— Ez az Ige testté lett és láttuk az ő
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicső
ségét, ki teljes vala kegyelemmel és igazság
gal. (Ján. 1, 14.)
Szeretetből öltött tehát magára halandó
emberi testet az Ige, ki Istennél s Isten vala.
A Fiú-Isten elhagyta mennyei dicsőségét, em
berré lett, hogy megérthessük tanítását, hogy
példát vehessünk róla s hogy meghalhasson
értünk és megváltson minket.
A teremtő és a megváltó Isten munkás
ságát, alkotását kiegészíti a megszentelő Isten.
Az Atya és a Fiú értelmünk megvilágosítá-
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sara, szivünk megvígasztalására, akaratunk
megszilárdítására, egész valónk lelkesítésére
és bátorítására elküldte a Szentlelket hozzánk.
Atya, Fiú és Szentlélek egy igaz Isten.
Isten az, ki gondját viseli az atyátlan árvá
nak s a ki kormányozza az egész világot:
Isten az, ki megbocsátja bűneinket, ha igazán
megtérünk; Isten az, ki megszenteli akara
tunkat és az üdvösségre vezérel.
Alázatos szívvel boruljunk le Isten nagy
sága előtt s dicsőítsük szent nevét.

A szívtelen g a zd a g és örökösei.
Irta: Gajdács Pál.

I. A két sírfelirat.

Tán azoknak gyüjté kincseit halomra,
A kik rászolgáltak igaz szánalomra,
Kiknek koldúsbotnál más támaszuk nincsen
S kik sírva zörgettek nála a kilincsen;
Irgalom oltára tán ezeknek készül?
Durva szitok jutott nekik osztályrészül.
Koldúsoktól kincsét vaqy tán azért óvá,
Holta után fogja mind azt tenni jóvá,
A mit életében felejtett, mulasztott
S osztja majdan erre-arra a malasztot. . .
Hogyha életének mécsese kiégett,
Emeljen magának majd örök emléket.
Nem ! . . . Végrendelete íme szórúl-szóra :
„Ha nekem ts ütött ama végső óra,
Fényes érczkoporsó és azután erre
Nevem, nemzetségem aranynyal kiverve
S a mit életemben hiába kerestem:
A nyugalmat ebben találja fel t e s t e m !

A torony legnagyobb harangja megkondúl,
Hangja messze száll e faluban s azon túl;
Mindenütt kérdezik, merre hang vágott:
, , Vájjon kinek húznak ma lélekváítságot ?"
A kicsiny falunak legnagyobb gazdája
Indul ma utolsó szomorú útjára.

Amahhoz hasonló piczi kis koporsó,
Mint nagy kerék mellett piczi kézi orsó,
Szintén érczből való, aranynyal bevonva,
S mintha csak amannak unokája volna,
Benne egy píczinke puha selyem párna:
Pihenőre szívem legyen ide zárva.

Összegyűl a falu apraja és nagyja,
A végtisztességet kellön hogy megadja,
Vagy talán nem is a végtisztesség végett
Hordja össze a vágy e roppant népséget,
Kit a kíváncsiság, kit meg hoz más érdek.
De annyi bizonyos, hogy a nép tömérdek.

Azután két külön sír is legyen ásva,
Hasonlítván ezek mindenben egymásra,
Egyike testemnek, másika szivemnek,
A hol egymás mellett csendesen pihennek;
És hogy a két sírdomb ne maradjon árván,
Két síremlék is kell, aranybetűs márvány!"

Már a koporsó is az udvarra téve,
Fényes a pompája, pompásabb a fénye,
S ha a nap reája sugarakat hínte,
Metszőén káprázík s vakúl a szem szinte;
A nagy halott mellett színt' oly fényes másik
Törpe kiadású kis koporsó látszik.

Hát az élet ama sok szegény Lázárja,
Sorja fordulását a ki tőled várja ? . . .
„Mit bánom én !" mondja, „pusztul-e, vagy él-e ?
A ki teremtette, az törődjék véle!"
Emígyen beszélt az a véghatár mellett,
Kinek két sir, két kő s két koporsó kellett.

Előjött a pap is, a kántor is véle,
Hogy a nagy halottat méltón kídícsérje;
Megzendül a gyászdal, majd az Úr szolgája
A halott érdemit csak úgy hajígálja;
Majd feláll a kántor, hogy ő is lefesse,
A magasztalásból az se fogy ki, ez se.

Más halandó örül egy-két deszkaszálnak,
Neki fényes, czífra koporsót csinálnak;
Más halottnak nem jut csak egy fakeresztre,
Neki márványkő kell gyöngygyei beeresztve',
Csak egy jut és az is szűkén mérve másnak,
Neki kettő kellett, neki két sírt ásnak.

Szinte versenyt futnak, ki mond szebbet róla,
—
Hja azt rebesgetik, dupla volt a stóla —
És a sok beszédre sok szív meg is índúl,
Nyílt kérdésül hagyva, vájjon a nagy kíntúl ?
Sokkal jobban hajaz, mit a nép ma érez,
Az átkozódáshoz, mint a könyörgéshez.

Fényes szertartással bele is helyezték
Egyik sírba szívét, másikba a testét,
S a két sírdomb mellett büszke gőggel állván,
Csillogó betűkkel a két fényes márvány
Hirdeti nagy fennen, hogy a világ lássa:
Mily fényes volt urok élete folyása.

Soknak verejtéke, visszatartott bére
Hull jégverésképen a halott fejére
Kit örökségétül, kit igaz jogátúl
Megfoszta éltében álnokul, galádúl;
Sok árvának könnye, sok özvegynek jajja
Van a czífra, fényes szemfödélbe varrva.

Ámde fordult a nap ■— oly igaz, úgy éljek!
Valami láthatlan igazmondó lélek
A két sírkő mellett megjelent naponta
S a fényes betűket ködfátyolba vonta . . .
S hogy legyen a való igaz hirdetője,
Más sírfeliratot vésett a két köre.

—
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S hogy az érdem soh'se menjen feledésbe,
A két feliratot oly betűkkel véste,
Miket sem az idő, sem zápor le nem ver:
„Itt van eltemetve egy s z í v t e l e n ember!"
A másik is szinte oly igaz, ilyen hív:
„Ide van bezárva egy e m b e r t e l e n szív!"
(Folytatjuk).

Az élő szeretet.
Képmagyarázat.
János XII. 1—9. vers.

A mely hit nem nyilatkozik meg cselekedetek
ben, a mely hit a szív határain kívül nem terjed:
holt hit az. „Az istennek beszéde élő és ható,
sőt hathatóbb min
den kétélű fegyver
nél ; elhat az akarat
nak és az elmének, a
tagoknak, összekötöztetéseknek és a
velőknek oszlásokig
és megítéli a gondolatokat és a szívnek
indulatait. (Pál Zsid.
IV. 12.) Mennyivel
inkább munkásnak,
élőnek kell lenni a
szeretetnek, mely
nélkül „zengő érez,
pengő czimbalom"
az ember. Érez, mely
értéktelen, czimbalom, melynek szava
nem gyönyörködtet.
Valódi értékét, va
lódi becsét az ember
nek az élő szeretet
adja meg. Milyen
nemes, megható pél
dája ennek Mária,
ki a jobb részt vá
lasztotta ; kinek szeretetét mélységes
hála, felemelő aláza
tosság nemesíti meg.
Nemcsak a kenetes
szavak bilincselik le,
nemcsak az élet örök
forrása nyújt enyhü
lést neki, hanem ne
Az élő
mes lelke mélységé
ből akar köszönetét
mondani, nem is szóval, tettel, azért, hogy őt „a
kit szeret vala“, megmentette a földi életnek. A
zsidóknál legnagyobb tisztesség-számba ment az
olajjal, drága kénetekkel való megkenés. Királyai
kat ezzel avatták fel, halottaik iránti szeretetiiket
ez tolmácsolta. íme, Mária, Lázár testvére „vevén
egy font igaz nárdusból csinált drága kenetet, meg
kenő Jézusnak lábait és megtörlé lábait az ő hajá
v al: a ház pedig megtelik a kenetnek illatjával".

(Ján. XII. 8.) Öt, a „Melkisédek rend szerint való
főpapot", a királyok királyát az Isten kente fel,
nem olajjal, de Szentlélekkel, azért nem a főt, de
Jézus lábát illeti igaz nárdussal, alázatosságához
csak ez lehet méltó. Hogy semmi el ne veszszen
abból, hajával törli meg, mintha e tette mondaná
Judásnak, Simon fiának: eredj el innen, mert ez
a hely szent hely.
E tettért zúgolódó Judásnak maga a jövőbe látó
Mester felel: „Az én temetésemnek idejére tar
totta ő ezt". „Mert szegények mindenkor vágynak
veletek, én pedig nem mindenkor leszek."
Ezért, ha az élő szeretet megnyilatkozik, meg
ne rójátok, de becsüljétek érte.
^

Pünkösdi történet.
Irta : P e t r y G y u lá n © .

(Folytatás.)

Szentlélek, Isten
lelke, bár csendes ér
kezésed, nem szállsz
alá észrevétlenül.
Tudjuk, érezzük je
lenlétedet és meg
remeg szivünk áhí
tatában, mintha a
föld a szennyét akar
ná lerázni magáról
a Te hófehér szeplőtelenséged köze
lében.
Anya és leány a
lejtő közepére értek,
mikor megszólalt az
orgona. Ujjongva, a
hála diadalával
hangzott az ének:
„Keresztények, ör
vendezzünk!"
Kertészné szeme
könybelábadt. Úgy
tetszett neki, mintha
a templom tetejéről
idevilágító csillag
még sohasem lett
volna ilyen fényes.
— Erzsi, — szólt
a lányához, — nézd,
az öregek már mind
lemennek.Sietek elő
re. Te majd úgy, mint
szeretet.
egyébkor, a fiatalok
kal tarts. Bólintott fejével és szapora léptekkel
sietett a templomajtó felé, a mely mögött az öreg
asszonyok sötét fejkendője egymásután tűnt el.
Kertész Erzsi lassan, gondolkodva haladt föl
felé. Lelkét egy nem rég múlt idő képe ragadta meg.
Hat év előtt, épp itt a görbe akácz alatt tör
tént. Együtt mentek fölfelé, kézenfogva Kelemen
Juczi és ő. Az Úr asztalához járultak mind a ketten. Ruhájuk hófehér volt, hajuk meg pántlikás és
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szivüket átfogta valami szokatlan, addig nem ismert
érzelem.
Jól emlékszik! a Juczi kék szeme oly szép,
oly tiszta volt, mint a föléjük borúló kék égbolt.
Egyszer csak megállt a görbe akáez alatt és azt
mondta n ek i:
— Te, Erzsi! ma nagy fogadást teszünk az
Úristen eló'tt, hát illenék, hogy jók legyünk ezentúl.
Adsza a kezed, hogy mindétig jó pajtások leszünk
e szent naptól fogvást.
Hát igen, jó pajtások lettek! Hébe-hóba, ha
összekoczódtak is, az csak olyan nyári borúlat
volt, kisütött nyomban a napsugár fényesebben,
melegebben. Ha Jucziék édes máiét sütöttek, hitet
lehetett rá tenni, hogy abból egy hatalmas darab
a Kertész Erzsi kötőjébe vándorol, s ha Kertészék
parázs krumplit főztek, az már bizonyos volt,
hogy Kelemen Juczi nem kívánta meg hiába.
Egyszer aztán az a fényes nap, a barátságuk
napja beborúlt. Úgy történt, hogy Pető Miska haza
jött a katonaságtól. Nyalka, szép legény volt, daliás
járással. Erzsi szive nagyot dobbant a láttára. A
legény is elsőbb neki adott szép szót, az ő ajtaja
előtt hajlodozott május-reggelre kelve, a fehér vi
rágos májusfa üde, zöld lombja.
Kelemen Juczi látta, hallotta ezt s azt mondta,
hogy örül az Erzsi szerencséjének, még mosolygott
is hozzá. Csak a szeme, igen a szeme tele fakadt
künyűvel. Hej, árúló könyek!
Hát igen, ő azokból a könyekből megtudta,
hogy a Juczi szive sem szabad többé, egyhez jár
a gondolatjuk; de . . . hogy is v o lt. . . a Juczi jó
szándéka hozzá mégsem változott.
Azonban alig száradt el a májusfa lombja,
már a Juczi szőke hajába bomlott a legény lelke.
Elszólta tőle? Megbabonázta?
A templomban hangosabbá vált az ének, mintha
tiltakoznék.
Erzsi megrázta fejét. Lelke küzdött valami
kételylyel, valami sötétséggel, a melyen át a vilá
gossághoz akart jutni.
Nem szólta el, nem babonázta meg, szólt egy
benső hang, hiszen Kelemen Juczi istenfélő volt
mindég, és a ki Istent ismeri, hozzá buzgón imád
kozik, annak gondolatában, ha születik is aljas,
nemtelen igyekezet: meghal, mielőtt tetté erősödnék.
Juczi szive nyílt könyv, gyermekkora óta ismeri
szelíd érzéseit.
De hát az a legény, tán Isten akarta, meg
szerette Juczi galambleikét, mosolygó kék szemét.
Isten akarta úgy! zúgott egy más hang fülébe.
És Erzsi maga sem vette észre, hogy keze
összekulcsolódik és a féltékenység, harag, bosszú
sötét gondolatai valami szelíd érintésre oszladoznak.
„Áldott legyen a nagy Isten", hangzott a strófa
utolsó sora Isten házából.
A sötétség átszakadt! Erzsi valami jóleső vilá
gosságot látott maga felé sugárzani.
Tán csakugyan a templom csillagja még soha
sem volt ilyen fényes.
Közel a templomajtóhoz, ott állt még a mátka
pár, mintha a közelgő lányra várt volna.
És Erzsi nem haladt el mellettük kevélyen,

gőgős haraggal, hanem szelíd megadással nyújtva
óda reszkető kezét, meghatott hangon mondá:
— Adj Isten minden jót, Juczi. En a barát
ságot, a mit Isten előtt fogadtunk, mindétig meg
tartom.
Hogy a szőke lány még boldogabb lett, nem
szükség mondanom, hiszen a barátság még erősebb
lett szivében, mióta egy más vonzódás melegében
is megfürdött.
Kertész Erzsi pedig ezután igazán fölemelte
a fejét, olyan kevélységgel, a minőt azok érezhet
nek csak, a kik a belső rosszat egy jobb érzésért
legyőzik magukban.
Mikor a gyülekezet csöndes áhítattal szállin
gózott kifelé, Érzsi odasompolygott az anyjához és
a fülébe súgta:
— Édes anyám ! Isten meggyógyított.
És csakugyan úgy érezte, hogy valamit ugyan
elveszített, a mi kedves volt szivének, de óh csoda,
annál sokkal becsesebbet talált, százszor több kin
cset nyert.
Mert az a hatalmas hang csakugyan meg
szólalt a Szent Lélek jövetelének ünnepén és a
kinek szivéhez a szeretet, engesztelődés e szavai
eljutnak, az oly nagyon gazdagnak érzi magát
Istenben.
(Vége)

Apró történetek.
Térdenállva dolgozni. Egy lelkész sétája köz
ben az országúton egy napszámost látott térden
állva követ törni. Szóba ereszkedett vele s kérdezte,
hogy hány éves. A kőtörő felelt: „Ha Isten meg
adja érnem, a jövő hónapban 72 éves leszek".
„Igazán sajnálom önt, — mondotta erre a lelkész
— hogy még ebben a korban is követ kell törnie.
Nehéz foglalkozás ez, ugyebár?
„Hát bizony nehéz, — mondotta a kőtörő; —
de a mióta térdenállva dolgozom, azóta nem esik
olyan nehezemre, mint azelőtt".
Mialatt pedig ezt mondotta, lesújtott kalapácsával
és egy jókora kő több darabra omlott szét.
A lelkész tovább folytatta a beszélgetést. „Nehéz
bizony az ön munkája, de hát az enyém is nagyon
nehéz. Nekem a halhatatlan lelkek megmentése
körül kell fáradoznom s nagyon szerencsésnek érezném magamat, ha én a kemény sziveken a kőburkot
oly könnyen tudnám széttörni, mint ön e köveket."
„Ön, uram, — jegyezte meg erre a kőtörő —
munkáját bizonynyal állva szokta végezni; de pró
bálja meg csak térdenállva dolgozni s hiszem,
hogy önnek is könnyebben fog menni, mert az lír
segítségére jő s Vele az embernek a munka nem
esik nehezére."
Mialatt a lelkész tovább ment, lelkében többször
felcsengtek a napszámos egyszerű, de mély-bölcseségű szavai: „Próbálja meg csak munkáját térden
állva, (vagyis imádkozva) végezni!"
íme, munkásai az életnek, e szavakban fel van
fedve a siker s a munka könnyen-esésének titka!
Próbáljátok meg csak munkáitokat imádkozva,
Istennel végezni!
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„Ha,,Ő segít, mi sem nehéz;
Ha Ő elhagy, erőnk elvész".

Híven az Úrhoz. 1530-ban, ama nevezetes
ágostai birodalmi gyűlés idején történt, a melyen hit
vallásunkat felolvasták, hogy V. Károly császár arra
hívta fel az evangéliumi szellemű György branden
burgi (írgrófot, hogy vegyen részt az úrnapi körmenetben és ünnepélyekben. Az őrgróf azonban
nem találván ezt megegyezőnek evangélikus hitével,
ezt megtagadta, mondván: „Inkább letérdelek itt
Felséged előtt s inkább levágatom a fejemet, mint
sem, hogy Istent s az ő szent evangéliumát meg
tagadjam!" ...
Vajha Isten minden gyermekének az volna a
jelszava: „Inkább meghalni, mint vétkezni!"
Közli: Paulik János.

Aranykönyv.
I. Az erzsébetfalvi ev. templom és papilak-alap javára ada
koztak : Kőszegi gyámintézet 3 kor., Michaelis Izidor ev.
lelkész 2 kor., összesen 5 kor. Múltkori számunkban kimu
tatott 5337 kor. 56 fillérrel együtt alapunk : 5342 kor. 56 flll.
Isten áldja meg a kegyes adakozókat! Adományok Erzsélietfalvára (Erzsébet-u. 79.) küldendők az ág. liitv. ev.
egyházfelügyelőség czímére.
II. A Luther-szoborra begyült-: Csepregi Gy. ívén 109 k.,
dr. Daxer György ívén 10 k., özv. Laczo Andrásné és gyerme
kei 60 k., Kiszely Gy. ivén 7 kor. 20 f., Korén Pál ívén 7 k.,
Eszék 38 kor. 40 fill., Baja 57 kor. 30 fill., Mezőberényben 55
kor. 90 f., Gyoma 5 kor., Uj- és Ó-Soove 22 kor., AlsóPivnicza: 2 kor., Tót-Próna 2 kor. 36 f., Beszterczebánya
42 kor., Kálno-Garáb 1 kor. 40 f., Blatnica 9 kor. 50 f.,
t'elsö-Petény 4 kor. 65 f., Pápa 12 kor., Kis-Körös 4 kor.,
l.ajoskoinárom 2 kor., Bábaszék 8 kor. 90 f., Batizfalu 15
kor. 24 f., Szemlak 4 kor., Bocabánya 3 kor., Glozsán 15 k.,
Szepes-Felka 10 kor., Kassa 30 kor., Szeged 9 kor., Stájerlak-Anina 4 k., Csanád-Alberti 2 kor., Hluboka 6 korona,
Kladzán 5 kor., Budapest, ág. ev. fögymn. 101 kor. 30 f.,
Poprád 78 kor., Ruszkin 7 kor., Eelső-Zelle 12 kor. 60 f.,
Liptó-Vázsecz 17 kor. 6 f., Holló-Lomnicz 9 kor. 80 f.,
Udvarnok 10 kor. 60 f., Nógrád Szent-Péter 16 kor., FelsőEőr 13 kor. 12 f., Selmeczbánya, ev. lyceum 23 kor., össze
sen 852 kor. 33 fillér. Legutóbbi számunkban kimutatott
1538 kor. 76 fillérrel együtt 2391 kor. 09 flll. Kegyes ado
mányok nagyt. Szeberényi Lajos békéscsabai ev. lel
kész árhoz küldendők. Az Ur áldja meg áldozatra kész
híveinket!

Különféle.
A nők áldozata, Ki tagadhatná, a nő látja meg
a bajt, a nő hallja meg a panaszt s boldog, ha
elnémul a panaszttevő ajak: megszüntetvén az okát.
Apostoli szeretetről, buzgóságról neves a budapesti
ág. hitv. ev. magyar nőegyesület gyámintézete. Hírt
hallott a közeli erzsébetfalvi hitsorsosai szánandó
anyagi helyzetéről. íme, szeretete tettekben lesz
munkás, a fenti szegény egyháznak 100 K. értékű
urvacsorai szent edényeket ajándékozott. Nevét e
tette az egyház életében halhatatlanná tette. „ Úgy
jártak, mint világosságnak fiai, megítélték, mi kedves
az Urnaku (Eféz. X. 9—10).
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Konfirmáczió. F. hó 7-ikén folyt le az erzsébet
falvi ág. hitv. ev. egyház kebelében a konfirmáczió,
lelkes, bitbuzgó hívek jelenlétében. Húsz új taggal
szaporodott e kicsi gyülekezet, kikhez Horváth Sándor
budapesti lelkész intézett lendületes beszédet s ré
szesítette őket az úrvacsorában.
Egyházi gyűlés. A pesti ág. hitv. evang. magyar
és német egyházközség közös presbyteriuma a múlt
hó 25-én dr. Haberern Pál iskolafelügyelő elnöklete
mellett ülést tartott. Elnöklő iskolafelügyelő min
denekelőtt bejelentette, hogy Mikolik Gyula, az
egyháznak sok éven át volt buzgó pénztári ellenőre
f. hó 12-én hirtelen meghalt; az egyházi választ
mány elhatározta, hogy az elhunytnak emlékét
érdemeinek elismerése mellett jegyzőkönyvében meg
örökíti. Erre a napirend értelmében a legutóbbi
közgyűlésen véglegesített tanerők nevezetesen: dr.
Kovács János, Falvay Gizella és Raima Pál a gyűlés
szine előtt letették az esküt és átvették meghívó
levelüket; Algöver Andor véglegesített hitoktató,
ki felszentelése alkalmával tett esküt, az eskütétel
alul felmentetett. Az esküformát Schranz János
lelkész olvasta fel. Dr. Haberern felügyelő melegen
üdvözölte az újonnan megválasztottakat, majd szi
vükre kötötte, hogy kötelességeiket mindenkor lelkiismeretesen teljesítsék és ág. hitv. evang. egyházunk
tanainak szellemében működjenek. Ezután előter
jesztették az iskola-bizottság és építő-bizottság je
lentését, melyet tudomásul vettek. Örömmel értesült
a presbyterium arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Góbi Imrét, főgymnasiunnink
igazgatóját, a soproni ág. hitv. evang. gymnasium
érettségi vizsgálataihoz kormányképviselőnek kül
dötte ki. Ezzel az ülés véget ért.
Ellenőr-választás. A pesti ág. hitv. ev. magyar
és német egyházközség közös presbyteriuma f. hó
25-én tartott ülésén ideiglenesen betöltötte a Mikolik
Gyula elhalálozásával megüresedett ellenőri állást;
Liedemann Rezsőt hívták meg ezen fontos állásra.
A betlehemi csillag. A csillagászok állítása
szerint a betlehemi csillag, a mely a bibliai három
királyt vezette Jézus születése helyére, újra meg
fog jelenni 1910-ben, vagy 1911-ben. Krisztus szüle
tése idejében tűnt föl először a ragyogófényű üstö
kös. Flavius József történetiró írja, hogy Jeru
zsálem feldulásakor ismét látták, a mi persze igen
sok babonára adott alkalmat. Azóta 23-szói' jelent
meg, utoljára 1835-ben. A csillagászok Ilalley üstö
kösének nevezik.
Dr. Baltik Frigyes püspök egyházlátogatása.
A nagyhonti ág. h. evang. egyházmegyében a múlt
hó 16-án Devicsén kezdte meg a fáradhatatlan
főpap ez évi kánoni egyházlátogatását. Devicsén
17-én nagyszámú vidéki, főleg korponai küldöttség
üdvözölte a főpásztort s kíséretét: az egyházm. elnök
séget. A következő napokon meglátogatta a ledényi,
darazsi-i, teszéri, udvarnoki, terényi, lissói és maróti
egyházakat. A népszerű főpásztort az egyházak
vezetői: a lelkészek és felügyelők a hivők nagy
lelkesedése mellett fogadták. Az egyházak egymással
vetekedtek a püspök fogadtatásában és elkísérésé
ben. A fogadtatás legiinnepélyesebb volt: Udvarnokon és Teszéreu. Udvarnok lelkes író-papja,
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Krupecz Isván nagyhonti alesperes, mindent megtett,
hogy a főpásztort megillető tisztelet érje. Itt üdvö
zölte a tudós püspököt a vármegye főispánja Lits
Gyula, Czobor László alispánnal s az egyházmegye
több kitűnősége. A fáradhatatlan buzgó püspök
mindenütt elismeréssel adózott a kis egyházak
lelkes vezetőinek és egyházaikat nagy áldozatokkal
fentartó híveknek. Korholta a hibákat, kiemelte az
erényeket és mindenkit az egyház, a király és haza
iránti szeretetre s hűségre lelkesített.
K irályi kitüntetés. Kiváló férfiút ért most a
királyi kitüntetés. A selmeczbányai ág. hitv. ev.
egyház nagytudományú lelkészét és fenkölt szó
nokát, Handl Vilmos főesperest, az egyház és köz
ügyek terén tett kiváló szolgálataiért a Ferencz
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki a király.
Hiindl Vilmosnak a lelkipásztorkodás és tudomány,
valamint a magyar irodalom körül szerzett nagy
érdemei közismeretesek, s ezeket saját egyháza is
elismerte azzal, hogy magasabb egyházi tisztségekkel
ruházta fel Az üdvözlők jókivánataihoz a magunk
— őszinte szívből fakadt— jókivánatait csatoljuk.
Vallásos estély. Az eperjesi ágost. hitv. evang.
theológiai belmissziói egyesület a kollégium dísz
termében f. hó 3-ikán offertoriummal összekötött
vallásos estélyt rendezett a következő műsorral: 1.
„Téged Isten dicsérünk1*, régi egyházi ének; énekli
az ev. polgári leányiskola énekkara, Várkoly Szerén
úrhölgy vezetése alatt. 2. „Az utolsó fáklya", pálya
díjat nyert költemény; írta és szavalta Russ Zoltán
III. é. theol. 3. „Szeretnék meghalni" (Volrei morir),
Tosti P.-től; éneklé Fest Janka urhölgy, zongorán
kisérte Bakay Péter I. é. theol. 4. „Babylon és a
biblia", felolvasás, tartotta Mayer Endre egyes,
elnök. 5. „G-moll“, trió; előadták Treszler László
III. é. (hegedűn), Mandel György (gordonkán), Bakay
Péter (zongorán) 1. é. theológusok. 6. „A kialudt
oltár", dialóg; írta Russ Zoltán II. é. theol.; elő
adták Ibrányi Hanna űrhölgy (Euniké görög leány),
Sexty Kálmán IV. é. theol. (Pál ap.) 7. „Maradj
velünk", Stein K-tól; énekelte a theol. énekkar,
Szánik Ernő énektanár vezetése mellett.
Lelkész-köri értekezletek. A somogyi ág. hitv.
ev. egyházmegye lelkészi ledre e hó 3-án tartotta
értekezletét Nagykanizsán. A tagok teljes számban
megjelenvén, Németh Pál vései esperes-lelkész, el
nök, délelőtt kilencz órakor lelkes beszéddel nyi
totta meg az értekezletet. Elszomorítónak találta
azt, hogy az állami tisztviselők fizetésének rende
zésénél a csekély javadalmazású protestáns lelké
szekre tekintettel nem voltak, holott a jog, az igaz
ság szempontjából ezek kongruájának felemelését
is tervbe kellett volna venni. — Nagyon is kívá
natos volna, — úgymond — hogy a kongrua-segély, már a jövő 1904. január hó 1-étŐl teljes
összegéig: tehát 1600 koronáig folyósíttassék. A
mai kor igényeinek elengedhetlen követelménye
továbbá, hogy a nagy egyházi, nemzeti és társa
dalmi hivatást betöltő protestáns lelkészek egye
temi képzettségüknek megfelelő fizetésben és korpótlékban részesüljenek, az 1848. évi XX-ik törvényezikk ezélzatának megfelelő államsegély kiutal
ványozása folytán felemelhető kongrua-segélyből. A

tetszéssel fogadott megnyitó-beszéd után felolvasták
a múlt év novemberében tartott értekezlet jegyző
könyvét, s azzal hitelesítették, hogy a dunántúli
egyházkerülethez újból felirat intéztessék a lelkész
jelöltek zenei kiképzése tárgyában, a fősulyt nem
a „szakszerű", — mint ezt a múlt évben a kerü
let értelmezte — hanem a „gyakorlati" képzésre
helyezvén. Majd a dunántúli ág. hitv. ev. lelkész
egylet elnökétől leküldött kérdő-pontok felett ta
nácskozott az értekezlet. Ezek közül a liturgia kér
désénél annak az óhajának adott kifejezést, hogy
legalább az egynyelvű gyülekezeteknek liturgiája
legyen egyforma. A házi istentiszteletek előmozdí
tása végett az imádságos könyvek nagyobb mérvű
terjesztését ajánlotta a lelkészek figyelmébe, egy
úttal kifejezést adott azon óhajtásának, hogy a
Luther-társaság közbenjárásával egy kisebb méretű,
igen népies nyelven írott és igen olcsó imádságos
könyv szerkesztessék. A nőnevelés kérdésénél a
kőszegi evang. felsőbb leányiskola ügye volt na
gyobb érdeklődés tárgya, a lelkészek mind jelen
tették, hogy gyülekezeteikkel támogatják kerüle
tünknek ezen fontos intézményét. Felolvasták ezután
a felső-soproni ev. egyházmegye lelkész-egyletének
átiratát a halottak napjának megünneplése és az
öngyilkosok eltemetésének tárgyában. E tekintet
ben az a nézet nyert kifejezést, hogy, bár a halottak
iránti kegyeletet ápolni szent kötelesség, külön
ünnep beállítását szükségesnek nem tartja a lel
készi kör, és hogy az öngyilkosok eltemetésénél a
lelkészek úgy járjanak el, mint ezt az indítványozó
lelkész-egylet ajánlja, t. i., hogy az esetek kiilönfélesége szerint tér engedtessék a lelkész pastorális
belátásának is. Bors György légrádi lelkész „Az
imádkozásról" czímfi dolgozatát olvasta fel, a
melyért a kör elismerését fejezte ki. Következett
a pénztári számadás, melyet Mesterházy Sándor
pénztáros terjesztett elő. Bevétel volt: 121 korona
40 fillér, kiadás: 36 korona 66 fillér, pénztári ma
radvány 84 korona 38 fillér. A számadás jóvá
hagyása után az elnöklő esperes-lelkész az érte
kezletet bezárta. A gyűlés után úrvacsorára mentek
a tagok a templomba. Délben közebéd volt a Ko
rona-vendéglőben.
A somlyóvidéki ág. li. ev. lelkészegylet szintén
e hó 3-ikán tartotta meg tavaszi értekezletét Pápán,
Oyurátz Ferencz püspök elnöklete alatt. Gyurátz
püspök rövid, szívhez szóló szavakkal üdvözölte
az értekezleti tagokat és a gyűlést megnyitotta.
A múlt őszi értekezlet jegyzőkönyvének hitelesítése
után Szalag László szó'llősi' lelkész olvasta a pénz
tári jelentést, mely szerint a bevétel 98‘99 korona,
maradvány 20 korona tagdíj = 118 korona 99
fillér, a kiadás pedig 30.30 korona, maradt tehát
88.69 korona. Kupi Béla könyvtáros jelentésére
került a sor. Ajánlja a „Theol. Szaklapéra való
előfizetést, a mit a gyűlés elfogad.
Ezután Gyurátz Ferencz püspök-elnök olvasta
fel folytatólagosan a „három világvalláséról szóló
s már két gyűlésen hallgatott érdekes, széleskörű
ismeretekre valló munkáját. Ez alkalommal a budhismusról szólt. Ennek hívei 400 millió, mások sze
rint 159 millió. Ez arány attól Függ, hogy a ki-
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naiakat tiszta biulhismusboz számítják-e? Ez a
vallás kihívja az ember ügyeimét, mert épp nap
jainkban, főleg Parisban terjedni kezd. Felolvasá
sával mindvégig lebilincselte a hallgatóság figyel
mét, mely érdekkel hallgatta a szép szemelvények
kel gazdagított felolvasást. Végül pedig arra kérte
még az egylet nagytndású elnökét, hogy folytassa
szerfelet érdekes tannlmányának a tagokkal leendő
közlését.
Utána Szalay László olvasta fel néhai Sass
Lajos volt galsai ev. lelkész életrajzát.
Mohácsy Lajos gergelyi lelkész „A protestáns
autonómia történeti fejlődése" czímü történeti és
egyházjogtani munkáját olvasta fel. Rámutat a
protestáns autonómiá szervezésére, a bécsi béke
befolyására, méltatja Thurzó György és Szaniszló
érdemeit. Ismerteti a zsolnai, szepes-váraljai és
semptei zsinatok kánonait. Munkáját a jövő gyű
lésen folytatja, a midőn az egyetemes egyház tör
téneti fejlődését ismerteti.
A papi süvegek általánosításának az egyházkerületnél való sürgetését tárgyalta ezután az érte
kezlet.
Az indítványok során Balogh István azt a kér
dést vetette fel: milyen legyen az eljárás Ameriká
ban elhalt híveink rokonai által fel-felmerülő kívá
nalmakkal szemben, a mikor ezek kint elhalt ro
konaik részére mintegy elbúcsúztatást kívánnak ?
Az értekezlet többek hozzászólása után elhatá
rozta, hogy az esetben, ha a kivándorolt ott kint
is fentartja a kapcsot az egyházzal s befizeti az
adót, elbúcsúztatható. Ez egyúttal fegyver arra,
hogy a kivándorlóit hívek is adófizetésre bírhatok
legyenek.
E kérdéssel különben az egyházmegye, illetve
az egyházkerület is foglalkozik annak idején. Az
értekezletet az elnöklő püspök buzgó imával re
kesztette be.
A Luther-társaság elnöke: Zsilinszky Mihály
államtitkár úr ő méltósága — mint részvéttel
értesülünk — gyöngélkedik. A fáradhatatlan tevé
kenységű férfiút üdülés czéljából Karlsbadba küld
ték orvosai. Őszinte szívvel kívánjuk, hogy evang.
egyházunk büszkesége mielőbb nyerje vissza teljes
jóegészségét.
A Baldácsi-alap kezelésére kiküldött bizottság
f. hó 6-án a Baldácsi-teremben ülést tartott, melyen
tisztviselőkarát újította meg. Elnök lett báró Bánffy
Dezső. Jegyző: Perlaky Elek. Igazgatósági tagok:
Antal Gábor püspök, Weszprémy János, Horváth
Sándor, Laszkáry Gyula, Bedő Albert.
Esperességi értekezlet. A három ág. hitv. ev.
esperesség, a pozsonyvárosi, a pozsonymegyei és a
mosonmegyeí esperesség papjai és a pozsonyi ág.
h. ev. theol. akadémia tanárai e hó 3-án tartották
egyetemes értekezletüket Pozsonyban. Főbb tárgyai
voltak: Az alkoholizmus meggátlása ügyében az
esperesekhez leküldött 1824. számú püspöki körirat,
a sérelmek bejelentését felhívó 378. számú püspöki
rendelet és a tlieológiai főintézeteket és a theológusok tudományos neveltetését reformálni akaró
egyetemes közgyűlési javaslat. Az első pontnál az
értekezlet kimondta, hogy az iszákosság elterjedését

a vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatai
nem fogják meggátolni, mert e szenvedélynek határt
nem vetnek sem az iskolás tankönyvekbe felveendő
és az alkoholizmus káros hatását ecsetelő olvas
mányok, sem pedig a mértékletességi egyletek, —
ezek szabályait ugyanis csak azok tartják be, a
kik ivásra hajlandósággal nem bírnak — sem pedig
a papok és tanítók közbelépése. Tapasztalás szerint
ezekre iszákos emberek legkevésbbé hallgatnak,
szavukon kivül pedig egyéb hatalmi eszközzel nem
bírnak. A ki valamit tehetne, ez a kormány volna.
Felhívandó volna azért a kormány, hogy a szeszes
italok kimérését és a korcsmái üzletek nyitvatartásának idejét szigorú törvények által szabályozza,
meghatározza és ezen törvények betartását kímélet
lenül ellenőrizze. A második pontnál ajánlja az
értekezlet a lelkészeknek, hogy a tényleges sérel
meket hozza nyilvánosságra, különben pedig őriz
kedjék erőszakosan sérelmeket keresni, ott a hol
nincsenek. Egyáltalában ne utánozza az evang.
lelkész a róni. kath. lelkészeket, kik sok helyütt
kihivóak és kik közül sok nagy örömöt talál abban,
ha az evangélikusokat bosszanthatja. — Legélén
kebben indult meg a vita a harmadik pontnál, a
magyarhoni ág. h. ev. egyetemes egyház thelógiai
bizottság „theológia rendszere" czímíí javaslatánál.
Két pártra szakadt itt az értekezlet. Az egyik, a
theológiai tanárok, e javaslatban merényletet látnak
a theológiai tudomány fejlődése és a pozsonyi theol.
intézet ellen A második párt a javaslat egyes részeit
nem helyesli, de egészében szükségszerűnek mondja.
A vita érdekes volt, de a javaslat sorsára alig lesz
befolyással.
Rákóczi ünnep Galgóczon. Galgóez s vidékének
protestáns lakossága a pozsonyi evang. theol. aka
démia tanárainak és ifjúságának közreműködésével
lélekemelő módon ünnepelte meg a múlt hó végén
11. Rákóczi Ferencz szabadságliarczának kétszázados
évfordulóját. A rendezőség élén Libertiny Gusztáv
kir. tanácsos, Nyitramegye tanfelügyelője állott.
Az ünnepély rendje a következő volt:
1. Rákóczi imádsága. Előadta a theol. akad.
énekkar. Vezette Frühwirth Samu akad. énektanító.
2. Megnyitó. Libertiny Gusztáv kir. tan., Nyitra
vármegye tanfelügyelőjétől. 3. Emlékbeszéd. Kovács
Sándor theol. akad. tanártól. 4. Bujdosó Rákóczi.
Régi népballada. Szavalta Achim Géza theol. akad.
hallgató. 5. Kuruczkori énekek. Előadta a theol.
akad. énekkar. Vezette Frühwirth Samu akad. énektanító. 6. A nagy-bajcsi nemes urak. Rajz. írta és
felolvasta Albert József ev. lyc. tanár. 7. A) Geguss:
Szigetvár ostroma Négy részben. I. tanácskozás.
II. Az első ostrom. III. Ima. IV. Kirohanás. B)
Magyar népdalok. — Csárdás. Cimbalmon előadta
Gyiirky Ferencz m. t. aljegyző. 8. Szávay Gyula:
Vitézi ének Rákóczi Ferenczről. Szavalta Jeszenszky
Etelka úrhölgy, áll. polgári iskolai tanítónő. 9. Köl
temény. írta s szavalta Albert József. 10. Berekesztő. Stromp László theol. akad. tanártól, végül
az egész közönség elénekelte a hymnust.
Másnap, pünkösd második ünnepén (június 1.)
délelőtt féltizenegy órakor az állami polgári iskola
rajztermében az evang. prot. hívek részére magyar
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istentisztelet volt. Prédikált és úrvacsorát osztott
dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgató. Az isten
tisztelet végén kegyes adakozást (offertorium) ren
deztek a Theol. Otthon czéljaira.
Lelkészválasztás. A felsó'-esztergályi ev. gyüle
kezet egyhangúlag Jamriska János selmeczi segéd
lelkészt választotta meg lelkipásztorává.

Kalauz a biblia olvasásához.
„Tudakozzátok az írásokat, mert uéktek úgy tetszik,
hogy azokban örök életetek vagyon !“ (János ev. 5, 39.)
Junius

R eggel.

E ste.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kol. 2, 6—10.
Eféz. 1, 19—23.
Ján. 15, 5—8.
Máté 3, 8—10.
Ján. I. 4, 19-21.
Ján. 15, 16—21.
Ézs. 43, 10—18.
Jób 9, 1—14.
Kor. I., 2, 9—16.
Róm. 11, 33—36.
Jelen 2, 10—12.
Jelen. 3, 10—13.
Kol. 1, 12—17.
Péld. 8. 22—30.
Máté 6, 19—23.
Tim. 1 , 6, 7—10.
Ézs. 40, 1—8.
Ézs. 27, 9—13.
Ján. I„ 3, 18—22,
Ján. 14, 13—17.
Ézs. 53, 5—9.
Ap. csel. 8, 32—35.
Pét. I., 2, 19—25.
Kor. 11., 5, 17—21.
Gál. 3, 20—24.
Róm. 3, 9—24.
Jelen 5, 11—14.
Jel. 4, 6—8.
Ján. 18, 36—38.
Tim. I., 6, 12—15.
„Boldogok, a kik hallgatják Istennek beszédét és meg
tartják." Lukács 11, 28.

A szerkesztő üzenetei.
P. J. Nyíregyháza. Most tengernyi munka szakadt
reám. Mihelyt egy kis lélekzethez jutok, mindent megírok
levélben. E hó vége előtt nem intézkedhetem. — V. S.
M ezőhegyes. Örömmel értesítem, hogy ügyét kedvezően
intézték el. Levelet írtam. — M. Gy. Modor. A tavalyi
évfolyamból három szám teljesen elfogyott. A csonka év
folyam ára 3 kor. Ezt az összeget szíveskedjék Bendl Hen
rik pénztáros úrhoz (Bpest, IV., Deák-tér 4. sz.) előre be
küldeni, akkor a lapot útnak indítják. — B. G. Budapest.
Meddig várjak még ? Legközelebb küldöttsógileg tesszük
tiszteletünket. — F. A. és B. H. Bpest. Legközelebb.

A budapesti gabonapiacz jegyzései
junius 13.
Gabonafaj
Bánsági búza . . . .
Liszavidéki búza . .
Pestvidéki
„
. .
Fehérmegyei „
. .
Bácskai
„
. .
Rozs, I. rendű . . .
* ii.
„
• • •
Árpa, takarmány . .
>» égetni való . .
„ serfözésre . .
Zab, ó .....................
n » j ....................
Tengeri, bánsági, ó
„
másnemű, új .
Repcze, káposzta . .
„ bánsági . . .
Köles, ó ....................

Egy hektoliter
Ára 10 0 kgrnak
súlya kilókban legkls. áv| légii, á
74—81
74—81
74-81
74-81
74—81
70—72

—

60—62
62—64
64—66
39—41
39-41

—
—
—
—
—

15.20
17.60
16 30
15.30
15 30
13 40
13 20
11.80

16.20
16 60
16.50
16 40
1630
13.60
13.30
12.20

—._
—._

_,_

—._

_,—

11 50
11.90
11.60
_
._
21 40

12 —
12.10
11.90
__
22.20

P á l y á zat
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel közhírré teszi,
hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimnáziumi tanári pályára
készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1903 —1904 tanévre
kiosztatni. — Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. ?
A z e ln y e r h e t
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi
folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns
theologiai intézetben.
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érett
ségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy külföldi
magasabb intézetben a maga választott szakában jó sikerrel
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 körülmény hiteles külön bizonyítvány
által igazolandó be ;
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő
mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már egy év óta a
Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni
és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttük tudva
levő feltételek teljesítése mellett 1903. szeptember 30-ig alól
írott 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 feltételeknek
megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1903—1904. tan
évben élvezni óhajtanak, hogy a fent megírt kellékeknek két
ségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített máso
latban melléklendő tanodái — ha van candidaticumi — vagy
Kelt Budapesten, 1903. május 1-én.

Dr. Zsigmondy Jenő, jegyző.

é s fe lté te le i :
egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább kikölött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezűén írt
és aláírt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett
kérvényeiket f. 1903. évi szeptember 30-ig való záridő előtt
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem
vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegy
zőhöz (Budapest, V., Bálvány-utcza 8. szám) küldjék be.
A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöl
tek felerészben a külföldi egyetemen történt beiratásuk iga
zolása 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 (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről
szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték,
fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges,
hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan
megírják.
A ki ezen bit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig
húzta, a rákövetkező évben is annak élvezetében csak úgy
maradhat meg. ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott;
ha továbbá már az első évben a filozófiát, beleértve a filoló
giát és kivált erkölcstani filozófiát is szorgalommal tanulta,
s a második évben is tanulja ; végre ba magát előre arra
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esz
tendő után a hazába térve, a pesti ágh. ev. magyar-német
egyházgyülekezet tanodájában ha kivántatni fog, mérsékelt
díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Fabiny Gyula, elnök.

Nyomatott Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdájában. Budapesten.

