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ELŐSZÓ.
Régóta érzett hiányt van hivatva pótolni az
Evangélikus Útmutató.
Éfok óta érezzük, hogy evangélikus egyházunknak legnagyobb gyengesége a mohó éhséggel előrenyomuló szektákkal szemben a
testvér-összetartás
hiánya. Ámde hogy tartsanak össze evang. egyházunk
hívei, ha nem tudnak egymásról, ha nem ismerik egymást? Nos ezt a célt szolgálja az Evangélikus Útmutató.
Meg akarja ismertetni az evangélikust az evangélikussal,
azzal a ki nem mondott, de a sorok közül mégis kicsendülő apostoli intelemmel : „Egymásnak tagjai vagytok". Megismertet az Útmutató tisztes múltra visszatekintő iskoláink és intézményeink küzdelmeivel és
jelen állapotával, azzal a sorok közé rejtett kérelemmel :
Evangélikusok, ne hagyjátok veszni, pusztulni, amit az
ősök áldozatos egyházszeretete alkotott, pártoljátok az
egyház veteményes kertjeit, nagy szolgálatokat tett
iskoláinkat.
Végül a hirdetések nyiltterében felsorakoznak
evangélikus iparosaink, kereskedőink, ajkukon azzal a
hangos kéréssel : Hittestvérek, pártoljatok,
támogassatok
vásárlásaitokkal!
Szilárd a meggyőződésem, hogy ha e

téren a jövő több összetartást fog látni, mint amennyi
a múltban volt, ha átmegy a köztudatba az a felfogás,
hogy az evangélikushoz az evangélikus áll legközelebb,
hogy evangélikus kereskedőink, iparosaink támogatása
által közvetve evangélikus egyházunkat támogatjuk,
olyan evangélikus frontot sikerül kiépítenünk, mely az
ellenség minden támadásával dacolni fog. Nincs kötelék, mely az evangélikus kereskedőt, vagy iparost
erősebben tudná egyházához láncolni, mint az életbe
átvitt testvériség és összetartás. Ha e kis könyvecske
ezt a szent érzést fogja a lelkekben ápolni, ha közelebb
fogja hozni egymáshoz a testvérszíveket, ha az evangélikus szolidaritás kőfalát fogja szeretett egyházunk
körül építeni, akkor bizonnyal Isten áldása lesz az
Evangélikus Útmutatón.
Dr. Varsányi

Mátyás.

Evangélikus egyházunk kormánya.
Egyetemes egyház.
Egyetemes felügyelő:
br. Radvánszky Albert Budapest,
VIII., Üllői-út 16, egyházi elnök Geduly Henrik püspök, Nyíregyháza, egyházi főjegyző : Bancsó Antal Budafok, világi főjegyző :
Dr. Szelényi Aladár Budapest, IV., Ferenc József rakpart 3, tb.
világi főjegyző, aljegyző : Dr. Lehofzky Antal Monor, egyházi aljegyzők : Tóth József Fancsal, Kardos Gyula Balassagyarmat,
világi aljegyző : Dr. Petrik Aladár, ügyész : Dr. Rásó Lajos Budapest, pénztárnok : Bendl Henrik Budapest, IV., Deák-tér 4, főellenőr: Dr. Zsigmondy Jenő, ellenőr: Szelényi Gyula Budapest,
IV., Deák-tér 4, levéltárnok ; Góbi Imre Budapest, VII., Ilka-utca
26, II. 5, egyetemes előadó : Kuthy Dezső Budapest, VIII., Üllői-út 24,
az egyetemes egyházi gyámintézet egyházi elnöke : Ziermann Lajos
Sopron, gyámint. világi elnök: br. Feilitzsch Berthold, egyetemes
nyugdíjintézeti ügyvivő : Kuthy Dezső Budapest, VIII., Üllői-út 24,
a tanügyi biz elnöke : Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, h. elnöke : Rátz
László.
Bányai egyházkerület.
Püspök-. Dr. Raffay Sándor Budapest, IV., Deák-tér 4, II
em., felügyelő : Dr. Zsigmondy Jenő Budapest, VII., Damjanichutca 8, püspöki titkár : Bezegh Sámuel, ker. lelkész : Dr. Kirchknopf
Gusztáv.
1. Aradi-békési esp.: Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond
békéscsabai lelkész, felügyelő : Dr, Sailer Vilmos ügyvéd, Békéscsaba.

2. Békési esp.: Kovács Andor orosházi lelkész, felügyelő:
Dr. Bikády Antal Orosháza.
3. Budapesti esp. : Broschkó G. Adolf Budapest, felügyelő :
Dr. Tolnay Kornél Budapest.
4. Csanád-csongrádi
esp. : Saguly János pitvarosi lelkész,
felügyelő: Dr. Purgly László Makó.
5. Felsőpestmegyei esp : Blatnicky Pál Cinkota, felügyelő :
br. Prónay György Acsa, alesperes : Chugyik Pál aszódi lelkész.
6. Középpestmegyei esp. : Bódy Pál Tápiószele, felügyelő :
Dr. Lehotzky Antal Monor.
7. Alsópestmegyei
esp. : Kruttschnitt Antal, Soltvadkert,
felügyelő : br Kaas Albert Budapest, alesperes : Bakay Zoltán
Apostag.
Dunáninneni egyházkerület.
Püspök : Kiss István sámsonházai lelkész, felügyelő : Lándori
Dr Kéler Zoltán budapesti ügyvéd, püspöki titkár : Kirchner
Rezső, püspöki másodlelkész : üresedésben, püspöki segédlelkész :
Pohánka Ödön, főjegyzők : Balogh István bokodi lelkész és Dr.
Zelenka Frigyes kir. tanfelügyelő Budapest, jegyzők:
Lándori
Dr. Kéler Bertalan Budapest, Kirchner Rezső püspöki titkár és
Dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész, ügyész : Dr. Händel
Béla budapesti ügyvéd, számvevő : üresedésben, ellenőr: Kirchner
Gyula Budapest, levéltáros: Kardos Gyula balassagyarmati lelkész.
1. Fejérkomáromi esp. : Balogh István bokodi lelkész, alesperes : Podhradszky János tordasi lelkész, felügyelő : Dr. Händel
Béla budapesti ügyvéd, másodfelügy elő : Lándori Dr. Kéler Bertalan Budapest.
2. Mosoni esp. : Wenk Károly hegyeshalmi lelkész, felügyelő: Dr. Steltzer Mátyás vármegyei tiszti főügyész Magyaróvár.
3. Nógrádi esp. : Mihalovícs Samu, béri lelkész, alesperes :
Kardos Gyula balassagyarmati lelkész, felügyelő:
Okolicsányi
Gyula Budapest, másodfelügy elő : Rákóczy István Balassagyarmat

Dunántúli egyházkerület.
Püspök : Kapi Béla szombathelyi lelkész, felügyelő : Dr
Mesterházy Ernő Nagygeresd (Sopron m ), püspöki titkár : László
Miklós Szombathely, püspöki
másodlelkész : Schöck Gyula
Szombathely, főszámvevő : Hanzmann Károly Sopron, alszámvevö :
Wojtech Vilmos Sopron, pénztáros-. Weisz Kornél Sopron, levéltáros: Németh Sámuel Sopron.
1. Felsősoproni esp. : Scholtz Ödön ágfalvi lelkész, felügyelő : Dr. Zergényi Jenő Sopron.
2. Alsósoproni esp. : Hérincs Lajos farádi lelkész, felügyelő:
Dr. Ajkay Béla Répcelak.
3. Középvasi esp. : Zongor Béla körmendi lelkész, felügyelő:
Dr. László Kálmán ügyvéd Szombathely, másodfelügyelő : Dr.
Schneller Aurél ügyvéd Kőszeg.
4. Kemenesaljái esp. : Varga Gyula vönöcki lelkész, felügyelő: Radó Gyula nyűg várm. főjegyző Szombathely.
5. Veszprémmegyei esp. : Takács Elek homokbödögei lelkész, felügyelő : Mihály Sándor Pápa.
6. Győrmegyei esp. : Németh Károly lébényi lelkész, fel•
ügyelő : Csemez István Tét.
7. Zalai esp. : Fenyves Ede mencshelyi lelkész, felügyelő :
Dr. Berzsenyi Jenő Keszthely.
8. Somogyi esp. : Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész,
felügyelő-, Dr. Itzés Zsigmond várm. főorvos Kaposvár.
9. Tolna-baranya-somogyi
esp. : Schöll Lajos főesperes,
hidasi lelkész, alesperes : Müller Róbert felsönánai lelkész, felügyelő: Mechwart Ernő, Belecska.
Tiszai egyházkerület.
Püspök : Geduly Henrik nyíregyházi lelkész, felügyelő :
Dr. Zelenka Lajos kir. kúriai bíró, kir. Ítélőtáblai elnök Budapest, püspöki titkár : Hronyecz József Nyíregyháza, egyházi főjegyző:
Paulik János nyíregyházi lelkész, világi: Dr. Mikler

Károly nyug. jogakad. dékán Budapest, jegyzők : Duszik Lajos
miskolci lelkész egyházi és Dr. Zsedényi Béla jogakad. tanár
Miskolc világi, ker. pénztárkezelő,
levéltáros és irodaigazgató :
Hronyec József Nyíregyháza, számvevő : Nemes Károly diósgyőri
lelkész, egyházker. ügyészek : Dr. Vietórisz István, Dr. Salzmann
Ottó kir. ügyész Nyíregyháza és Dr. Bartos Dezső Miskolc.
1. Hegyaljai esp. : Nemes Károly diósgyőri lelkész, felügyelő: Dr. Lichtenstein László Miskolc.
2. Tiszavidéki egyházmegyei esp. : Dómján Elek sátoraljaújhelyi lelkész, alesperes : Paulik János nyíregyházi lelkész, felügyelő : Dr. Händel Vilmos egyet, tanár Debrecen.

Evangélikus Egyházunk Tanintézetei.
FŐISKOLÁK:
Evangélikus hittudományi kar.
Az evangélikus lelkészképzést évszázadokon át az egyház
által fenntartott theológiai főiskolák látták el. Már a reformáció
századában, a XVI. század derekán, találunk humanisztikus, főként
vallástani tárgyakkal, továbbá héber nyelvvel behatóan foglalkozó
és ígv a lelkészképzés közvetlen szolgálatában álló egyházi intézményt Sopronban, majd a szükséghez képest később Pozsonyban
és Eperjesen. A néhány évre terjedő tanfolyam után külföldi,
németországi egyetemeken folytatják tanulmányaikat a magukat
lelkészi pályára szánt ifjak. A XVI. században Wittenberg, Luther
városa, vonzotta őket; ezen egyetem évkönyveinek bizonysága
szerint a XVI. században itt 1112 magyarországi ifjú hallgatott
theológiai előadásokat. Amikor később, főként politikai okokból,
a külföldi egyetemek látogatását mindinkább megnehezítik, természetszerűleg az ország határán belül kellett a theológiai szakoktatás körét kibővíteni. Az 1775-ben kiadott Ratio Educationis
tanterve nyomán a theológiai képzés terén is változás állott be.

A theológusok is kétévi jogi és egyévi filozófiai kurzust végeznek
és csak ezután következik a két évre terjedő szaktanulmány.
A XIX. században az államhatalom egyideig a bécsi theológiai
fakultás látogatására szorította a theológus ifjakat. Különböző
megoldási kísérletek után az egyház 1869-ben arra kötelezte a
lelkészi pályára lépő ifjakat, hogy a három hazai, nevezetesen a
soproni, pozsonyi és eperjesi theológiai főiskolán eltöltött háromévi tanulmányi idő után egy esztendőt külföldi egyetemeken töltsenek. A 80-as évek óta négyesztendős lesz már a hazai theológiai
főiskolákon is a theológiai tanulmány ideje. Már a XIX. század
elején merül fel egy hazai theológiai fakultás felállításának a
gondolata, amely egy évszázadnál hosszabb ideig foglalkoztatta
a vezető egyházi köröket, míg végre a m. kir. Erzsébet-tudományegyetem tanácsa 1921-ben kifejezte abbeli készségét, hogy egy
teljesjogú, szervesen beillesztett ev. hittudományi kart a maga
kebelébe befogadni hajlandó. Ennek alapján terjesztette Dr. Vass
József akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter a fakultás felállítására vonatkozó javaslatát a minisztertanács elé, amely gróf
Klebelsberg Kunó akkori belügyminiszter hathatós pártfogása
mellett azt egyhangúlag elfogadta és az evangélikus egyháznak
egyfelől az állammal, másfelől az egyetemmel történt megállapodása után a m. kir. Erzsébet-egyetembe szervesen beillesztett
teljesjogú ev. theológiai fakultás Sopronban nyert elhelyezést.
A felállítására vonatkozó legfőbb kormányzói engedély 1923 február 8-án kelt. A fakultás működését 1923 szeptember 15-ével
kezdte meg az ideiglenesen szünetelő soproni és a Budapestre
menekülni kényszerült s szintén szünetelő pozsonyi és eperjesi
theológiai akadémiák helyett A hittudományi karon jelenleg nyolc
tanszék van szervezve és pedig : Ószövetségi írásmagyarázat és
theológia ; Újszövetségi írásmagyarázat és theológia ; Egyetemes
egyháztörténet ; Magyar prot. egyháztörténet és egyházjog ; Rendszeres theológia ; Gyakorlati theológia ; Újszövetségi exegesis és
rendszeres theológia segédtudományai ; Vallástörténet, vallásbölcsészet és keresztyén neveléstudomány számára.

A theológiai fakultás hallgatóinak száma 60—80 közt váltakozik. A szegénysorsú és jóelőmenetelű hallgatóság úgy az
állami, mint egyházi részről tekintélyes tandíjkedvezményben
részesül. Tandíjkedvezmény címén az 1926—27. tanév I-ső felében
körülbelül 35 millió korona került kiosztásra. A hallgatóság étkezése a dunántúli ev. egyházkerület által fenntartott» alumneumban történik, ahol mérsékelt díj ellenében (havi 300,000 korona)
teljes ellátást — reggeli, ebéd, vacsora — nyernek.
A fakultással kapcsolatban működik az ev. egyet, egyház
által fenntartott theológus-otthon, amely ezideig a soproni ev.
gyülekezeti árvaházban nyert elhelyezést. A minden valószínűség
szerint már az 1927 tavaszán meginduló új építkezés révén a
theológus-otthon külön e célra berendezett épületben nyer kényelmes elhelyezést. Aránylag olcsó magánlakások (200—300,000
korona havonként) szintén kellő számban állanak rendelkezésre;
a hallgatóság nagyobb része jelenleg ilyen privátlakásokban
helyezkedett el ; a lakbérhez az otthon szükség szerint járult
hozzá részint egyetemes egyházi, részint szupplikácíós segélyekből. A lakás és étkezési segélyek összege jelenleg kb. 60 millió.
Amennyiben a fakultás az Erzsébet-egyetembe szervesen beillesztett, teljes jogú fakultás, az itt töltött és szabályszerűen lezárt
félévek megfelelő arány szerint más, főként a filozófiai karon is
beszámítást nyernek.

Ä

A fakultás alábbi vázlatos tanulmányi és vizsgarendje a
legfőbb kormányzói jóváhagyás alatt áll.
A tanulmány teljes befejezéséhez 4 év szükséges. Legalább heti 20 óra kollégium hallgatásának és félévenként a kar
által megállapított tárgyakból való kollokválás feltételével. A IV.
félév végén alapvizsga teendő theológiai encyklopédia, ószövetségi
és újszövetségi bevezetés, egyetemes egyháztörténet, vallástörténet
és neveléstörténeti tárgyakból. A VIII. félév végén szigorlat teendő,
amely írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli a bibliai és
rendszeres theológiai tudományokból készítendő. A jelölt igazolni
tartozik dolgozataival, hogy a theológiai tudományok terén kellő

jártassággal bir, az újabb theológiai irodalmat ismeri s önálló ítéletalkotásra is képes. A szóbeli szigorlat három részből áll. Az első
rész tárgyai : Bibliai exegesisek és bibliai theológia ; a második
rész tárgyai : Rendszeres theológia (Dogmatika és Ethika) ; a harmadik rész tárgyai : Magyar protestáns egyháztörténet, Egyházjogtan, Katechetika, Liturgika, Homiletika, Lelkipásztorkodástan. A szigorlat egyes részei között 2—4 heti időköz van. A nyolc félév
alatt hallgatandó tárgyak a következők : Theológiai encyklopédia ;
Ószövetségi írásmagyarázat ; Ószövetségi bevezetés ; Ószövetségi
theológia ; Héber nyelv ; Újszövetségi írásmagyarázat ; Újszövetségi bevezetés ; Újszövetségi theológia ; Jézus élete ; Újszövetségi
görög nyelv ; Egyetemes egyháztörténet ; Hazai protestáns egyháztörténet ; Dogmatörténet ; Symbolika ; Dogmatika ; Ethika ;
Apologetika ; Katechetika ; Liturgika ; Homiletika ; Lelkipásztorkodástan ; A bel- és külmisszió ismertetése ; A jelenkori egyházi
élet ismertetése ; Gyakorlati írásmagyarázat ; Egyházjogtan ; Vallástörténet ; Valláslélektan ; Vallásbölcsészet ; Valláspedagogia ;
Bölcsészettörténet ; Egy rendszeres filozófiai kollégium ; Keresztyén neveléstudomány ; Közgazdaságtan : Magyar közjog ; Egy
magyar történelmi, irodalomtörténeti vagy művelődéstörténeti
kollégium; Közegészségtan; Német nyelv; Bibliai tót nyelv»
Egyházi latinság.
A hittudományi kar részint honoris causa, részint, megfelelő szigorlat alapján, rite megszerezhető doktori fokozatokat
adományoz. Rite a theológiai doktori fokozat legkorábban a
négyéves hittudományi tanfolyam bevégzése után négy észtendővel szerezhető meg, a következő szakcsoportokból : Ószövetségi
írásmagyarázat és theológia ; Újszövetségi írásmagyarázat és
theológia ; Egyetemes keresztyén egyháztörténet ; Rendszeres
theológia ; Gyakorlati theológia ; Egyházjogtan és magyar protestáns egyháztörténet ; Általános vallástudomány és valláspedagógia. A doktori szigorlat Írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbelit nyomtatott alakban megjelent önálló, tudományos színvonalú
értekezés alkotja, amely a jelölt alapos tárgyismeretéről, a tudo

mányos kutatás módszereinek alkalmazásában való jártasságáról
tanúskodik és így a hazai protestáns theológiai irodalom számára
nyereségnek tekinthető. A szóbeli szigorlat a szűkebb értelemben
-vett szaktudományok terén való mélyreható szakképzettség mellett az általános theológiai műveltségnek magas színvonalát,
a tudományos ítélőképességnek fejlettségét, a szellemi látókörnek
szélességét és a jelenkori szellemi élet terén való általános tájékozottságot tételez fel. Honoris causa doktori címet a theológiai
tudomány terén szerzett kétségbevonhatatlan érdemekért, vagy
egyéb szolgálatokért kitűntetésképen adományoz a kar.
Egyházkerületi ev. jogakadémia Miskolcon.
Az eperjesi ág. hitv. ev. ker. Kollégium jogakadémiájának,
mely jelenleg Miskolcon működik, magyarországi evang. egyházunk
ezen egyetlen főiskolájának a gyökerei és legvégsőbb szálai ;
felnyúlnak egészen a XVII. század II. feléig, amikor 1665-ben a
felsőmagyarorszégi protestáns rendek akadémiai jelleggel kolléMihály
giumot alapítanak. A kollégiumban 1667-ben Pankratius
megkezdi a jogi (kiválólag magyar közjogi és politikai) előadások tartását. Pankratius maga is jogi író, hozzá fűződik közjogunk
egyik első rendszeres munkájának megírása (Tractatus politicohist. iuridicus iuris publici regni Hung. Kassa, 1668).
1815-ben a híres Tomka István ügyvéd tart jogi előadásokat. 1822/23-ban a nagynevű Kövy kitűnő tanítványa, Csupfca
András ügyvéd vette át a pártfogóság megbízásából a magyar
jog tanítását. Csupka 1851-ig vitte a magyar jog tanítását, oly
sikerrel, hogy tanítványainak száma némely évben meghaladta a
százat.
Az elnyomatás éveiben magyar szelleme miatt tízévi szünetre kényszerült és 1861-ben kezdte újra meg működését öt
tanárral.
1875-től már négy évfolyamban hallgatták a jogot az
akadémia polgárai. Tudós és híres tanárainak és a fenntartók

áldozatkészségének köszönhető, hogy évről-évre nagy lépéssel
haladt a fejlődés útján, ami különösen hallgatói létszámának állandó
emelkedésében tűnik ki. Nem tudták megzavarni ezt az örvendetes erősödést a forradalom utáni zavaros állapotok és az azután következő menekülés sem, úgyhogy ma új otthonában
Miskolcon is állandó fejlődés útján halad. Elvesztette ugyan anyagi
erőforrásait, azonban Miskolc thjf. város magára vállalta három
tanszék fenntartását és az akadémia természetbeni (helyiség,
fűtés és világítás) ellátását, úgyhogy — bár 1923-tól az államsegély is megvonatott — fennmaradása biztosítva van.
Az előadást látogató szorgalmas hallgatók és ev. lelkészek
gyermekei tandíjmentességet élveznek, azonkívül köztisztviselők
gyermekei is tandíjkedvezményben részesülnek. Volt tanárai közül
országos hírük folytán említendők : Pankratius Mihály, Tomka
István, Csupka András, Dr. Vandrák András, Dr. Vécsey Tamás,
Dr. Berzeviczy Albert, Dr. Horváth Ödön, Dr. Réz Mihály, Dr.
Ereky István, Dr. Raffay Ferenc, Dr. Moor Gyula, Dr. Mikler
Károly stb.
Jelenleg 8 tanszék van az akadémián. A ma működő tanárok : Dr. Bruckner Győző dékán, a Magy. Tud. Akadémia lev.
tagja, Dr. Hacker Ervin, Dr. Schneller Károly, Dr. Sztehló Zoltán
Szontágh
egyetemi magán- és jogadémiai nyilvános rendes, Dr.
Vilmos, Dr. Zsedényi Béla és Dr. Surányi-Unger Tivadar nyilvános rendkívüli tanárok. Jogakadémiai magántanárok : Dr. Putnoki Béla és Dr. Szelényi Ödön. A német nyelv lektora Budaker
Károly és az angol nyelv előadója Raffay Károly.
Tanítványaink közül sok közéleti kiválóság került ki, s az
ifjúság szellemét, mint mindenkor, úgy ma is az ősi kollégium
nagy tanítványainak, Thököli Imrének és Kossuth Lajosnak szelleme hatja át.
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KÖZÉPISKOLÁK :
Az aszódi ág, hitv. ev. Petőfi-reálgimnázium.
Az iskola történetében a legrégibb hiteles nyomra egy
helytartótanácsi jelentésben bukkanunk, hol már 1766-ban mint
„schola Latina usque syntaxim inclusive" szerepel. Egy tizenkét
évvel későbbi jelentés a tananyagon kívül megemlíti, hogy az
intézetnek 30 tanulója volt. így ma Petőfi iskolája a 160-ik működési évét éli. Csonka-Magyarországnak a harmadik legidősebb
evang. középfokú iskolája. A legrégibb adatok is azt bizonyítják,
hogy megszervezésében a báró Podmaniczky-családnak döntő
része volt. Ők maradtak úgyszólván fenntartói is közel másfél száz éven át. Közülök kerültek ki a nemesszívű adakozók,
a bölcs vezetők, olykor talán túlhatalmat is gyakorló felügyelők.
Az 1798. évi püspöki látogatás az intézmény élén Kádassy
József rektort találja, kinek utódja a földrajzban tudós Chovan
Sámuel lett. Időrendben kilencedik rektor Korén István, kinek
23 esztendőig tartó működésében (1833—56) világirodalmi jelentőséggel bír Petőfi Sándornak három tanéven át itteni diákoskodása. Maga mondja, hogy itt írt először verset, itt gyúladt
szíve először lángra, itt fogta meg lelkét először a színészet
utáni olthatatlan vágy. Évtizedek óta kegyelettel őrzi az iskola
azt a vezérkönyvet, miből Korén a legnagyobb magyar lírikust
oktatta ; az érdemjegyeket tartalmazó anyakönyvet, hol Petrovics
Sándor neve után csupa „eminens" van ; azt a könyvtári jegyzéket, mi a világ-genie első szellemi táplálékát mutatja. Az iskolának akkor három osztálya volt öt évfolyammal. Mindezt pedig
egyedül Korén tanította.
A Bach-korszak az erősen magyarosodó és magyarosító
iskolától németnyelvű tanítást követel. Közben gimnáziumi jellegétől is megfosztja. Mikor Korén Szarvasra távozik, megfogy a
tanulók száma is. Leapad már 12-re.
Üdvözítőnknek is csak ennyi tanítványa volt, az Ige mégis
meghodítá az egész világot. A leányzó itt se halt meg, csak kissé

elszunnyadt. Tíz évig tart az életért való harc, míg végre a
felső-elemiből újra fejlődő gimnázium lesz 1863—64-ben.
Ebben az időben adományozza az iskolának az aszódi
vásárjog 3 /í részét báró Podmaniczky Ármin, mi 60 millió K évi
jövedelmet jelent ma is. Az újjászületésnek ebben a korszakában tanít két éven át teljesen díjtalanul a tudós és költő Csengey Gusztáv, hasonlatosan ez időben működik rendes fizetés
nélkül Sárkány Imre tanár is. A polgárság évenkénti anyagi
kötelezettséget vállal. Megalakul az első rendes iskolai tanács.
(1865.) A földszintes, nádfedeles házat megnagyobbítják; megnyílik a IV. osztály is. A kiegyezést követő év itt is egy jobb
jövőbe vetett hitet ébreszt, egy-szebb korszakot kezd meg.
A nemsokára más vidékre költöző Podmaniczky Ármin
báró mecénási szerepét átveszik a család többi tagjai : Géza
és Levente bárók, későbben Gyula. Ott látjuk az adakozó áldozók fényes sorában Prónay Dezső és Gábor bárók, Ráday
Gedeon gróf, a Dégenfeld grófok, Rudnay József, báró Radvánszky Antal, Fáy Béla, Földváry Mihály, Tahy István, Breznyik János nagy nevét. Az egyház részéről teljes erővel támogatja az iskolát Moravcsik Mihály, az érdemes lelkész. Az esperesség érdeklődése is éled. így épül meg a régi falakon az emeleti rész 1872-ben. 1868-tól már van alumneum is. 1875-ben
országos ünnepély keretében leplezik le a Petőfi-emléktáblát,
melyen Csengey Gusztáv nemesércű párverse hirdeti, hogy :
„Itt lobbant fel a láng, itt nyerte olympi tűzét a •
Legszeretőbb költő, a haza Tyrteusa.
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi : szegény bár,
Kincse, e lángemlék átragyog ifjaira !"
Az anyagi kérdések azonban egyre erősebben nyomulnak
előtérbe. A tanárok fizetése oly csekély, hogy senki se maradt
hosszabb ideig Aszódon. A felszerelés hiányos. Hasztalan kérnek állami segítséget. A miniszter a legszerényebb kérelmet is
elutasítja. A látogató főigazgató hiába szögezi le évről-évre a
haladást. A szegény egyház szegény iskolája nem bírja a fejlődő
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pedagógiai követelmények ütemét. Már a bezárást megelőző S
ezt mindegy bejelentő miniszteri megintést is megkapja 1887-ben.
De a nem csüggedő hit szinte tüntetésképen megtartja a
gimnázium évszázados ünnepét 1888-ban, hogy felrázza a nemzeti közönyt Petőfi iskolájával szemben. Végre 1901-ben megkapja az első állami segélyt.
Micsinay Ernő felügyelő és Szabó Lajos igazgató buzgó
fáradozása folytán az iskola főgimnázium lesz s 1916. Dr. Osváth
Gedeon igazgatósága alatt van az első érettségi vizsgálat.
Igaz jóakarót nyer az iskola a kerület új püspökében,
Dr. Raffay Sándorban, ki a Petőfi centenáriumi évét minden
befolyásával igyekszik az iskola javára fordítani, de hiába, a
leigázott ország nagyobb áldozatra még képtelen.
Iskolánk is fényesen megüli a százados fordulót, mikor is
a Petőfi-kultusz itteni felébresztésével Osváth igazgató igyekszik
országos érdeklődést kelteni az ügy iránt. A trianoni gazság a
tanári kar képét is megváltoztatja. Az elrablott Felvidékről átmenetileg 8, végleg 6 új tanár kerül az intézethez, mely az
1924/25-ik tanévben reálgimnáziummá alakul át.
Tanulóinak száma a kifejlesztés óta háromszorosra emelkedett, sőt meghaladta a 400-at is. Ennyi növendéket már alig
bír magába fogadni' az Alma Mater. Noha az iskola nehezen
szerzett fillérjeiből a mult évben egy négyholdas építési telket
vásárolt, de a fenntartó és csak 1200 telket számláló egyház
szegény és gyenge arra, hogy új otthont építsen a Galga partján
a magyar kultúrának. Ezért 1926. szeptember 26-án tartott egyházi közgyűléséből felajánlotta iskoláját a bányai ág. hitv. ev.
egyházkerületnek, mit a kerületi közgyűlés egyhangúlag helyeslőn
vett tudomásul.
*

#

*

Az iskola múltjából mint jeles pedagógusokat megemlítjük :
Votisky Károlyt, Micsinay Jánost és Bellus Jánost.
Tanárai közül irodalmilag és kiváltak: Csengey Gusztáv,
„A fogoly lengyel" költője, „A vadonban", „A hullámok közt"

egykor páratlan népszerű romantikus regények írója. — Gyöngyösy László : Arany, Mikszáth és Gyöngyösy István életírója,
ki önálló kutatásaival feltárta Petőfi családjának aszódi vonatkozásait, Petőfi aszódi éveit is. Mint jeles tankönyvírók váltak
ki : Haits Samu és Zalányi János. Petry Gyula az iskola történelmének megírásával szerzett örök érdemet
Ismertetésünk
anyagát az ő munkájából vettük.
Az iskola tanítványai közül Petőfi glóriás nevén kívül ki
kell emelnünk két egyháznagyunkat : Sárkány Sámuel és Zelenka
Pál püspököket, Moravcsik Emil orvosprofesszort, Moravcsik
Géza zeneakadémiai tanárt, Darvai főigazgatót és természettudóst, Dobák tábornok, viSézi széktartót.

Békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-reálgimnázium.
Az iskola abból a magánintézetből alakult, amelyet Breznyik
János nyitott meg 1855-ben Békéscsabán. Alapítási éve 1858.
Sok küzdelmet állott ki ; nem egyszer állott azon a ponton, hogy
megszüntetik vagy polgári iskolává alakítják át. Az intézet fennmaradásáért folytatott küzdelmek élén Horváth János igazgató
állott. A főgimnáziummá való fejlesztés érdeme Dr. Zsilinszky
Mihály v. b. t t., államtitkár nevéhez fűződik. Az 1897/98.
iskolai évben nyílt meg az V. osztály, első érettségi vizsgálatát
190i-ben tartotta. Új, Alpár Ignác tervei szerint épült palotájába
1899-ben költözött. A világháború, a forradalmak s az oláh
megszállás alatt kórházi célokat szolgált, majd a megszálló csapatok helyezkedtek el benne s így 1914 július 28-tól 1920
augusztus 20-ig nem taníthattunk az épületben. Az oláh megszállás rengeteg károkat okozott 1924. szeptember 1-étől reálgimnáziummá lett s második modern nyelvül az angolt választotta.
Az intézet a bányai ág. h. ev. egyházkerülethez tartozik.
Fenntartója a békéscsabai ev. egyház, segélyezi Békéscsaba r. t.
város s a magyar állam. Ügyeit a kormányzó bizottság intézi.

Tanári testület: Igazgató Dr. Reil Lajos; rendes tanárok:
Babich Pál, Bálás Ádám, Dr. Czinkotszky Jenő, Jéger József,
Kilczer Gyula, Laurovics Ferenc, Mockovcsák János, Pataky
Sámuel, Saguly József, Székely Vilmos, Sztehló Nándor, Vidovszky
Kálmán. Helyettes tanárok: Csicsely Mihály, Mázán László,
Dr. Szeberényi Lajos, Achim Károly, Dr. Badics József, Povázsay
László.
Működésükkel kiváltak : a tanárok közül : Horváth János
(pedagógia), Krajcsovics Soma (irodalomtört. értek.), Balogh
István (költő); a tanulók közül: Bartóky József v. b. t. t., ny.
államtitkár (író), Gyóni Géza (költő), Vidovszky Béla (festőművész).
*
Az iskolának 11 osztálya v a n ; az I., II. párhuzamos.
A tanulók száma 420 nyilvános. Vallás szerint 192 ág. h. ev.,
50 réf., 111 r. kat., 4 g. kat., 2 g. kel., 58 izr.
A tanulók részére alumneumot
tart fenn az intézet,
amelyben havi 17 pengő díjért ebédet és vacsorát kapnak a
tanulók. Tandíjelengedésre a múlt évben 61 millió K-t fordított
az iskola, emellett az Ifj. Segítő Egyesület útján 310 tanulónak
iskolakönyveket juttatott s a szegényeket ingyenes füzetekkel is
ellátta ; 9 tanuló fél alumn. díjat fizetett.
Rendkívüli tárgyak : egészségtan, ének, hegedű, szabadkézi
rajz, gyorsírás, vívás, céllövészet; német tanfolyamot is létesítettünk. Az ifjúsági egyesületek közül működik a Gyámintézet,
a Segítő Egyesület, a Gyóni Géza-önképzőkör, a Sportkör.
Kitűnő a cserkészcsapat, amely a nemzeti nagytáborban a 24 órás
cserkészmunkában az első lett.
Könyv- és szertáraink állománya : Tanári könyvtár : 3671
mű, 6122 kötet, ifj. könyvtár: 2509 mű. Természetrajzi, vegytani,
fizikai, történet-földrajzi, klasszika-filológiai, rajzszertár : tárgy
10,155, készülék és eszköz 745, falitábla és kép 166, térkép
108, minta 2672, modell 416, szakkönyv, füzet 267, egyéb és
vegyes 4964. A tornaszertár felszerelése hiányos (tönkrement az
oláh megszállás alatt).

A budapesti ág. hitv. evangélikus főgimnázium.
(VII., Vilma királynő-út 1 7 - 2 1 . )

A régi Pesten 1797-ben alakult evangélikus gyülekezet már a
kezdet kezdetén két nagy célt tűzött maga elé : templomépítést
és iskolaalapítást. A hivők buzgósága, áldozatkészsége — oly
férfiaktól irányítva, mint Liedemann János Sámuel és Schedius
Lajos egyetemi tanár — meghozta mind a két terv megvalósítását.
A gyülekezet 1811 június 2-án avatta fel Deák-téri templomát, a
templom mellé épült egyemeletes iskola pedig 1815 május 15-én
nyílt meg ünnepélyesen. A hamar szűknek bizonyult épület 1822
tavaszán második emeletet kapott.
A mai V—VI. osztálynak megfelelő ú. n. „humanitási osztályát a gyülekezet az 1823. év őszén nyitotta meg s ezzel vált
iskolánk gimnáziummá. így a fővárosban működő gimnáziumok
közt az alapítás sorrendjében a budai kath. egyetemi (előbb
jezsuita) gimnázium (1688) és a kegyesrendi (1717) után a harmadik.
Az abszolutizmus idején négyosztályúvá hanyatlott, de
Székács József, Hunfalvy Pál és Fabinyi Teofil buzgólkodása
csakhamar új virágzásnak indította, úgyhogy megfelelő iskolaépületről kellett gondoskodni. A háromemeletes — akkoriban
díszes — új iskola a Belvárosnak egyik legélénkebb helyén, a
Sütő-utcában, 1864 szeptember 15-én nyitotta meg kapuit az
ifjúság számára, mely évről-évre mindnagyobb számmal kérte
felvételét. Az 1872—73. iskolai évben nyílt meg VIII. osztálya, ez
évben folyt le az első érettségi vizsgálat.
Az 1896 óta államsegélyben részesülő intézet tanítványainak
száma egyre növekedett, könyvtára, szertárai mindinkább gyarapodtak, úgyhogy a szó szoros értelmében kinőtt régi otthonából,
mely az újabb pedagógiai követelményeknek többé meg nem
felelhetett. Egyházunk elöljárósága azért 1900-ban elhatározta,
hogy a kor követeléseinek mindenben megfelelő, egészen új
iskolaépületet emel. A Városligeti fasor — ma Vilma királynő-út —

legszebb helyén, Peez Samu műépítész tervei szerint épült új
intézet az 1904—1905. iskolai év elején kezdte meg munkáját; az
1905. év október 7-én volt a zárókőletétel és avatóünnep ;
másnap az iskola mellett emelt templom ünnepélyes felavatása fejezte be hivatalosan a hívek buzgó áldozatkészségéből,
Kéler Napóleon presbiter, Mágócsy-Dietz Sándor iskolafelügyelő
és Góbi Imre igazgató buzgó közreműködése mellett, az egyház
és iskola barátainak adakozásából és az állam hozzájárulásával
folyt modern építkezést.
Főgimnáziumunk 1923 június 10-én ünnepelte 100 éves
jubileumát.
Iskolánk történetét a Millennium ünnepére 1895-ben megírta Batizfalvy István, a százéves jubileum alkalmából pedig Dr.
Hittrich Ödön. A jubileum emlékére iskolánk volt növendékei
emlékérmeket is verettek.
Az iskola tanárai közül 17 volt az Akadémia tagja, többen
közülök egyetemi vagy főiskolai katedrára jutottak. Közülök a
jelentékenyebbek voltak : Batizfalvy István, Böhm Károly, Clair
Ignác, Dorner József, Elischer József, Fábry Pál, Fröhlich Róbert,
Góbi Imre, Greguss Gyula, Haberern Jonathán, Hazay Olivér,
Heinrich Gusztáv, Hoffmann Péter, Horváth Zsigmond, Kanya
Pál, Kari János, Lehr Albert, Mauritz Rezső, Petz Gedeon, Peez
Vilmos, Ráth Arnold, Scholtz Ágost, Stuhlmüller Sámuel, Szénássy
Sándor, Taubner Károly, Teichengräber Tavasy Lajos, Tolnai
Vilmos, Torkos László, Vajda Péter, Wéber Rudolf.
A növendékek legkiválóbbjai a következők:
Petőfin kívül irodalmunk és művészetünk jelesei : Ágai
Adolf, Csuka Béla, Glatz Oszkár, Györy Vilmos, Kálmán Imre,
Kovács Sándor, Kozma Andor, Kunwald Cézár, Ligeti Pál,
Prém József, Sárkány Gyula, Strasser István, Szegheő János,
Sztojanovics Péter, Vietorisz József, Zsigmondy Gábor.
Tudósok, írók, tanárok, kiváló orvosok : Ábel Jenő, Ángyán
János, Baumgarten Nándor, Bókay Árpád, Bókay János, Császár
Elemér, Csordás Elemér, Daday Ernő, Dirner Gusztáv, Doleschall

Alfréd, Elischer Gyula, Faludy Géza, Fröhlich Izidor, Fröhlich
Pál, Haar Alfréd, Haberern J. Pál, Heinrich Gusztáv, Herzl Tivadar,
Hoitsy Pál, Kopp Lajos, Krepuska Géza, Lánczy Gyula, Lichtenberg
Sándor, Mansfeld Géza, Moravcsik Géza, Moravcsik Gyu'a, Okolicsányi Kuthy Dezső, Peez Samu, Peez Vilmos, Polner Ödön, Riedl
Frigyes, Schmidt Márton, Stein Aurél, Székács Béla, Szidarovszky
János, Szontágh Tamás, Tomcsányi Mór, Tóth Zsigmond, Verzár
Frigyes, Zsigmondy Zoltán.
Politikai, egyházi és társadalmi életünk jelesei : Agorasztó
Tivadar, Ángyán Béla, Balassa István, Burchard-Bélaváry Rudolf,
Csordás István, Fabinyi Gyula, Falk Miksa, Földváry Miklós,
Folkusházy Lajos, Grészler Jenő, Gündisch Guidó, Győry Loránd,
Ittzés Zsigmond, Kéler Tibor, Kéler Zoltán, Kirchknopf Ferenc,
Koós Miklós, Lamotte Károly, Légrády Ottó, Liedemann Frigyes,
Markos Olivér, Matuska Péter, Meinig Gábor, Neugebauer Vilmos,
Osztroluczky Géza, Pőzel István, Prónay Dezső báró, Rakovszky
Iván, Scheuer Róbert, Szelényi Aladár, Tolnay Kornél, Tomcsányi
Vilmos Pál, Varsányi Mátyás, Vidor Emil, Walkó Lajos, Walter
Béla, Zsigmondy Géza, Zsigmondy Jenő, Zsilinszky Tibor.
Kereskedelmi, ipari és gazdasági életünk kiváló férfiai :
Aczél Ede, Budai Goldberger Leó, Domony Móric, Fellner Pál,
Fenyő Miksa, Gregersen Nils, Hámos Róbert, Kelemen Ferenc,
Kéler Napóleon, Klein Ferenc Gábor, Knuth Károly, Kohner
Adolf, Kornfeld Mór báró, Kornfeld Pál báró, Mekler Oszkár,
Pósch Gyula, Práger Pál, Rakovszky István, Saxlehner Ödön,
Tószeghy Emil, Vámosy Károly, Werkner Lajos.
A főgimnázium mostani felügyelője Dr. Haberern J. Pál
orvosprofesszor, udvari tanácsos.
A mult évben tartott országos középiskolai tanulmányi
versenyen főgimnáziumunk a versenyző 48 középiskola között a
második helyre jutott. Az eddigi országos középiskolai tanulmányi versenyeken — tehát az 1923., 1924., 1925., 1926. évi szellemi mérkőzéseken — a 44 versenyző középiskola között:
1. Budapesti állami Verbőczy István reálgimnázium (34 egys).

2. Budapesti kegyesrendi gimnázium (31 egység).
3. Budapesti ág. hitv. evangélikus gimnázium (28 egység).
Az iskolaépületnek nagy előnye, hogy nincs bérházak közé
építve, hanem a Városliget közelében levő villanegyedben van
elhelyezve. Tágas, nagy udvara van, hol az ifjúság az órák közötti
szünetekben üdülést talál és délutánonkint is a sport különféle
ágait műveli. Az iskolának tizenkét osztálya van ; a négy alsó
párhuzamos. A legújabb intézkedések folytán humanisztikus gimnázium és így végzett növendékei előtt minden életpálya nyitva
van. A tanári testület a következő tagokból áll : Dr. Hittrich Ödön
e. i. igazgató, Bereczky Sándor, Dr. Bogsch Sándor, Dr. Böhm
Dezső, Faluba György, Ihász József, Dr. Jánosy István, Klaniczay
Sándor, Dr, Kiiment Jenő, Dr. Koch István, Kovács János, Dr.
Kubacska András, Dr. Loisch János, Dr. Losonczi Zoltán, Mikola
Sándor, Mikó Imre, Morascher Hugó, Dr. Remport Elek, Renner
János, Dr. vitéz Réz Henrik, Sulek József, Dr. Szolár Ferenc,
Dr. Tóth Kálmán.
Főgimnáziumunk nyugalmazott tanárai : Góbi Imre, Rátz
László, Dr. Szigethy Lajos, Ulbrich Sándor.
Az 1926—27. tanévre beiratkozott 555 tanuló; ezek vallás
szerint következő módon oszlanak meg: evangélikus 261, ref. 87,
unit. 1, anglikán 2, róm. kath. 64, izr. 140.
A tanulók a folyó évben következő díjakat fizetik : Beiratási díj 150,000 K, üzemi pótlék 450,000 K. Tandíjat vallás szerint
következő módon fizetnek a tanulók : ev. 500,000 K, ref. 1.000,000 K,
róm. kath. 1.500,000 K, izr. 2.500,000 K. Szegénysorsú, jómagaviseletű tanulók tandíjmentességben részesülhetnek, ezenkívül az Ifjúsági Segélyegylet tankönyvekkel is ellátja a rászoruló tanulókat.
Iskolánkat fenntartó egyházunk megvásárolta a Damjanichutcában lévő 28/b számú házat internátus céljaira, valamint hogy
ott helyezze el majdan a Deák-téri elemi iskolát s egyszersmind
tanárainak és tanítóinak természetbeni lakást adhasson. Ha a
lakásviszonyok megengedik, lehetséges, hogy a gimnáziummal
kapcsolatos internátus már a jövő tanévben megnyílik.

Szarvasi ág. hitv. ev. gimnázium.
A szarvasi ág. hitv. ev. gimnáziumot Tessedik Sámuel és
Boczkó Dániel ev. lelkészek versenygése hozta létre. Boczkó
Dániel, Tessedik híres gazdasági intézetét megbuktatandó, az 1802.
május 19-én Szarvason tartott esperességi gyűlésen keresztülvitte
egy, az esperesség tulajdonát képező „latin oskola" létesítését.
Az iskola székhelyéül Mezőberényt szemelték ki, azzal a
meggondolással, hogy a magyar-, német- és tótajkú lakosság közt
a tanulóifjúságnak könnyű lesz elsajátítania e három nyelvet.
Első igazgató a bazini származású Skolka András lett, aki
eladdig Tessedik haldokló gazdasági intézetének volt a tanára.
A tanárok száma az 1802. év okt. 2-án történt megnyitáskor
három, a tanulókké 22 volt.
Az új iskola az 1830-as évek felé, kivált a súlyos anyagi
helyzet miatt, oly mértékben hanyatlásnak indult, hogy további
fenntartása is kétségessé vált. A tanárok a megélhetésért folytatott
küzdelemben csak nehezen tarthatták fenn hivatásuk iránt való
lelkesedésüket. Ekkor mentőként a kath. vallású szarvasi földesuraság lépett fel. Gróf Bolza József 1833 június 2-án kelt levelében bejelentette, hogy azon esetben, ha az iskola Szarvasra
helyeztetnék át, ők hajlandók 305 hold földdel megajándékozni
azt, azzal, hogy annak jövedelmét „akár a tanítók, akár, de minden
vallási különbség nélkül, a tanulók javára" használják fel. így lett
1834-ben a mezőberényi gimnáziumból szarvasi gimnázium.
Az áttelepítés utáni években nemsokára a tanári kar tagjai
közt való egyenetlenkedések miatt megint hanyatlásnak indult az
intézet. Az esperesség a hanyatlás okainak kitudása s azok megszüntetése végett szigorú vizsgálatot tartott, ami a helyzetnek
némi javulását eredményezte ugyan, de igazi fellendülés, a szarvasi
gimnáziumnak valóságos renaissanceja akkor köszöntött be, amikor
1843-ban Vajda Péter lett tanárrá választva. Vajda, Ballagi és
Gregus tanársága és igazgatósága alatt felvirradt a lelkesedés

rövid aranykora ugyanakkor, mikor az ország is dicsőségének
rövid aranykorát élte (1843—1849).
A szabadságharc után az országra nehezedő ború pandánjaként a szarvasi gimnázium is sötét időket élt. A bécsi kormány
sürgette az „Organisations-Entwurf" keresztülvitelét s feltette a
kérdést : hajlandó-e az esperesség a miniszteri tanterv kívánalmainak megfelelően, azok követelményeinek pontos
betartásával
tartani fenn az intézetet, a saját erejéből ? Az esperesség igennel
felelt. És most fellépett az egyház, hogy fenntartsa a sülyedő
hajót, hogy életben tartsa — ahogy akkoriban mondták — „az
esperesség drága kincsét, gyermekét". Aláírást nyitottak, amelyben
evangélikus egyházak, magánosok; Szarvas községe, stb. nemes
buzgalommal igyekeztek a hazai kultúrának ezt a kicsi erősségét
megóvni az enyészettől.
Az evangélikusok áldozatkészségéből ilyenformán már másodszor megmentett iskola a kiegyezés után gyorsan és hatalmasan
fellendült. Ez a fellendülés a tanulók nagy létszámán kívül a
tanárok soraiban gyakran jelentkezett kiválóságok, országos hírességek itt-szereplésében is mutatkozott. A felvirágzásnak az állam
részéről való elismeréseként kell tekintenünk az állammal 1895ben kötött szerződés létrejöttét, valamint az 1906-ban elkészült
új iskolai épületet, amelyre a kormány 210,000 K építési segélyt
adott. 1906-ban tehát elhagyva a Tessedik által épített, emlékekben oly gazdag régi épületet, beköltözött új helyére, a „büszke,
hatalmas modern palotá"-ba.
Az új épületben ma is virágzó intézet felszerelés dolgában
is az ország első középiskolái közé tartozik 31,000 kötetet meghaladó, sok értékes ritkaságot tartalmazó könyvtára, természettani és természetrajzi szertára és egyéb gyűjteményei megtekintésre méltók. Az intézettel kapcsolatos alumneum is az olcsó
ellátás feltételével hívogatja messze vidékek tanulóságát.
De hívogatja azokat az iskola jelenén kívül annak dicsőséges múltja is. Büszkén. vallja a szarvasi gimnázium a maga
szülöttének vagy szülőjének az országos hírességek egész légió-

ját. így a tudomány és irodalom terén a már említett Vajda Péter,
Ballagi Mór, Greguss Ágost nevén kívül ott ragyog a Haberern
Jonatháné, Domanovszky Endréé, Zsilinszky Mihályé, Hoitsy Pálé,
Krecsmárik Jánosé, Halaváts Gyuláé, Szontágh Tamásé, Réthy
Lászlóé, Melich Jánosé, Szabolcska Mihályé, Székely (Nuszbeck)
Sándoré, Gyökössy Endréé, Dorner Józsefé, mint az iskola tanáraié vagy növendékeié ; a politikai élet terén váltak híresekké
br. Kaas Ivor, Haviár Dani, Fábry Sándor, Bartóky József és még
sokan mások ; az egyházi életben szereztek nevet maguknak
Székács József, Korén Pál, Veres József, Raffay Sándor ; a művészetek terén kivált Orlay-Petrich Soma, Jankó János, Chovan
Kálmán, Szendy Árpád ; az aviatikában Székely Mihály.
Bonyhádi reálgimnázium.
Alapíttatott Sárszentlőrinc nagyközségben, Tolna megyében, 1806-ban, Nagy István sárszentlőrinci lelkész és szuperintendens buzgólkodása folytán. 1853-ig mint scola triviális,
1853—1870-ig mint „altanoda" működött. 1870-ben Bonyhádra
tették át az iskolát s mint algimnázium működött 1906-ig.
1906-ban, százéves jubileuma évében megnyílt az V. osztály.
1908. év szeptemberében új, modern épületbe költözött és
1909-ben megkapta, mint teljes főgimnázium, a végleges nyilvánossági és érettségi vizsgálatok tartásának jogát. 1908-ban a régi
algimnázium épületét internátusi célra alakították át. A konviktusnak 1909/10-ben épült új épület 1600 négyzetöl területen.
Az intézet 1925/26-ban reálgimnáziummá lett és modern nyelvként
az angolt tanítja.
Tanulóinak összes száma az 1926/27. tanév elején 353.
Az internátusban ez évben 107 tanuló kap lakást, fűtést,
világítást és mosást évi 1,5C0,000 koronáért.
A konviktusban az internátusi növendékek és a városban
lakó tanulók is évi 3,000,000 koronáért kapnak élelmezést :
reggelit (kávé süteménnyel), ebéd és vacsorát, tízórára és uzson-

nára 1—1 zsemlyét. Mindkét jótékony intézet valláskülönbség
nélkül felveszi a tanulókat. Az internátusban a korlátozott létszám
miatt elsőségben a prot. tanulók részesülnek, a konviktusba
korlátlan számban vehetők fel a tanulók ; ezidőszerint az élelmezésben részesülő tanulók létszáma 176.
A világháborúban 7 rendes tanár vett részt. A tanulók
közül 108 vonult be és 21 áldozta fel ifjú életét a haza szolgálatában. Emléktáblájukat 1922-ben, a záróünnep alkalmával avatta
fel Schöll Lajos főesperes. Az intézet vagyonából 311,000 aranykoronát helyeztek el hadikölcsönben s így anyagilag tönkrement.
Az ösztöndíj, konviktusi és internátusi alapok is így mind
elvesztek.
Az 1926-ik évben létesült a konviktusnak Marhauser Imrealapítványa 37.000,000 K összeggel, melynek kamatai segélyezésre
fordíttatnak. Egy kath. tanítónak fia, Németh Márton. 3.125,000
korona értékben alapítványt tett, megemlékezve a tápintézetben
élvezett jótéteményekről. Az ösztöndíj-alapítványok közül ezidőszerint a legnagyobb a Sass László-féle 2.000,000 korona értékben.
Az intézet tanárai közül legtöbb érdemet szereztek :
Marhauser Imre, ki a konviktust 32 éven át vezette, továbbá
Gyalog István, ki 29 évig volt az intézet igazgatója és akinek
nevéhez fűződik az algimnázium felvirágoztatása és főgimnáziummá való kiegészítése.
Az intézet volt tanítványai között van Petőfi Sándor, aki
Sárszentlőrincen volt két évig tanítványa, Dr. Pesthy Pál igazságügyminiszter és Virág Ferenc pécsi püspök, mindketten a bonyhádi algimnáziumban tanultak.
A soproni evangélikus líceum.
A soproni evangélikus liceum (jelenleg reálgimnázium) az
1557. évben alapíttatott úgy, hogy a városnak a Szentmihályutcában lévő régebbi iskolája a reformáció hatása alatt evangélikus gimnáziummá alakult át. Mellette a csepregi magyar

iskola pusztulása (1643) után ennek pótlására soproni evang.
polgárok (Vittnyédy István, Grad György, Reichenhaller Richárd
stb.) 1658-ban egy második, kifejezetten magyar gimnáziumot is
alapítottak és pedig különösen „a magyar lelkésznevelés megjavítása céljából". Ennek az iskolának elhelyezésére vették meg
még ugyanabban az esztendőben Türk László polgárnak a
Hosszúsorban lévő házát, amelynek helyén áll a liceum ma is.
Ezt az iskolát már 1661-ben líceumnak nevezték és fenntartására,
a tanulók segélyezésére többen nagyon jelentékeny összegeket
adtak, vagy hagyományoztak. A másik intézet mellett már régebben meglévő alumneumot erre a magyar iskolára is kiterjesztették. 1674 februárjában Szelepcsényi György esztergomi érsek
intézkedésére a templomokkal együtt az iskolákat is elvették az
evangélikusoktól Sopronban is, miután papjaikat és tanítóikat
elűzték. Csak az 1681-iki országgyűlés következtében kapták
vissza az iskolákat s 1682-ben nyitották meg újra a latin gimnáziumot, mellyel ekkor a magyart is egybeolvasztották s az
intézetet az utóbbinak helyén, illetőleg épületében helyezték el.
Az intézet négyosztályú
volt, mindegyik osztály két-két évfolyammal. A legfelső osztályban a theológiai s filozófiai tudományokat is előadták. 1718-ban az intézet hatosztályúvá lett.
1790-ben különösen Kiss János, a későbbi neves superintendens
buzgólkodása következtében megalakult kebelében a tanulóifjúságból a „Magyar Társaság", mely a magyar irodalom fejlődésére és a nemzeti életre is nagy hatást gyakorolt. 1803 óta az
intézetnek külön theol. tanára és külön theol. évfolyama is volt,
melynek tantárgyait 3—4 éven át hallgatták a theológusok és
joghallgatók együttesen. 1829 óta az egyházkerület megbízásából
a tanítói pályára készülő ifjakat a neveléstanra és zenére külön
tanárok tanították. 1841-ben a latin helyébe a magyar nyelvet
hozták be tanítási nyelvül. Az ugyanezen évben behozott zayugróci tanterv szerint a liceum ban két-két évre terjedő külön
bölcsészeti, theológiai és jogi tanfolyam is volt. 1853-ig az
intézet fenntartója a soproni evang. egyházközség volt, ez évtől

kezdve a tanítóképzést, az ú. n. szemináriumot is rendszeresebben szervezte meg Pálfy József, mint a líceum függelékét. 1858ban a szeminárium külön épületbe költözött s azóta mint két,
majd három, 1883 óta pedig mint négy évfolyamú tanítóképzőintézet működött. 1861 óta a theológiának is három évfolyama
volt, de liceum név alatt a gimnáziummal még mindig közös
igazgatás alatt állott. A két intézet csak 1894-ben vált el egymástól s került mindegyik külön igazgatás alá, az egyik mint
theol. akadémia négy évfolyammal, a másik pedig mint főgimnázium nyolc osztállyal, úgy azonban, hogy a liceum nevet a hozzáfűződő tradíciónál fogva az utóbbi továbbra is megtartotta. Az új
középiskolai törvény értelmében a liceum reálgimnáziummá lett.
A tanárok száma 16. A tanulók száma 262 (87°/0-a
evang. vallású). A tanulást a békeidőben nagyszámú alapítvány
tette a szegények számára is hozzáférhetővé. A világháború után
azonban ezek az alapítványok devalválódtak. De még így is az
egyes ifjúsági köröknek adott segélyeket s a ruha- és tankönyvsegélyt nem számítva 44.684,000 K segélyt tudott az intézet a
tanulóifjúságnak juttatni. Az intézettel kapcsolatban internátus
(bennlakás) nincsen, de megvan az évszázadok óta működő tápintézet (alumneum), melyben mindazok a tanulók, akik azt igénybevenni akarják, jutányos áron, jelenleg havi 300,000 K-ért kapnak
jó és bőséges étkezést (reggelit, ebédet, vacsorát). Lakás fűtéssel, világítással a városban 2—300,000 K-ért kapható. A város a
mai Csonkamagyarország legegészségesebb városa, jól gondozott
erdökoszorúzta hegyek között, melyek 10—15 perc alatt a város
közepéről is elérhetők. A Líceumi Diákszövetség, mely magában
egyesíti a liceum volt tanítványait és barátait s az első ilyen
szövetség hazánkban (alakult 1917-ben), most fáradozik azon»
hogy az intézet mellé Diákotthont (internátust) is állítson.
A liceum volt kiváló tanítványai közül országos hírűekké
lettek: Berzsenyi Dániel, Kiss János, Torkos László mint költők,
Pákh Albert, Döbrentey Gábor írók, Domanovszky Endre, az
intézet volt tanára, filozófus, Dr. Gombocz Zoltán nyelvtudós, stb.

A nyíregyházi Kossuth Lajos-reálgimnázium.
A nyíregyházi ág. hitv ev. Kossuth Lajos-reálgimnázium
felekezeti jellegű alapítványi intézet, amennyiben Nyíregyháza
városának egyházközségünk nevére tett alapítványából létesült.
Alapítási éve 1861. Ezt megelőzőleg 1806 óta volt már városunkban latinnyelvü úgynevezett professzori iskola, anélkül
azonban, hogy működésének észrevehető nyomát hagyta volna
hátra.
Intézetünk külső története eseményekben nem gazdag.
Négyosztályú algimnáziumként kezdte meg működését; később
hatosztályú „középtanoda", majd 1887-ben főgimnázium lett;
1924 óta reálgimnáziummá szervezkedett a francia nyelvnek,
mint második modern nyelvnek felvételével. Kossuth Lajos nevét
1921 óta viseli. Alapító-levelében foglalt szervezete főleg azzal
a rendelkezésével, hogy a tanártestület valamennyi tagjának
helyet ad a kormányzótanácsban, igen szerencsésnek bizonyult
s javarészben ennek tulajdonítható, hogy rövid idő alatt hatalmas fejlődésnek indult. Helyiségeink a követelményeknek minden tekintetben megfelelnek. Tanítványaink száma gyors emelkedéssel az 500-at is meghaladta; e létszámnak egyötödrésze az
utóbbi időben ugyanitt szervezett kir. kath. főgimnáziumban
helyezkedett el. Párhuzamos osztályok létesítésére irányuló
törekvésünket a tanügyi kormány eleinte fedezet hiánya miatt,
később tanügypolitikai okból nem támogatta ; emiatt állandó
zsúfoltság nehézségeivel kell küzdenünk. Egyébként iskolánk a
többi nem állami jellegű intézethez hasonlóan már évtizedek óta
államsegélyt vesz igénybe, amelynek terhét azonban egyelőre
sem szellemében, sem kormányzatában nem érzi. Megkülönböztetett figyelemben részesül kezdete óta a helyi társadalom részéről, amely adományokkal, segélyekkel, alapítványokkal támogatja ; az alapítványi tőkék értéke — sajnos — nagyon megcsappant a világháború óta, amikor ezen erőforrásaink javarészét is hadikölcsönbe fektettük.

Belső történetünk szintén a céltudatos fejlesztésnek és
egyenletes fejlődésnek képét mutatja. A tanártestület hivatásának
és felelősségének tudatában minden jóravaló eszközt felhasznál
a haladás biztosítására. Munkánkat szívós következetességgel
végezzük s a legnehezebb időkben se engedtünk se az alkalom
csábításának, se a hatalom nyomásának. Ifjúságunk körében,
mely tipikus alakulata a felekezeti tagozódás elháríthatatlan
körülményeinek, párját ritkító testvéri szellem uralkodik s dicséretreméltó nemes buzgóság tevékenykedik a nevelés magasabb
érdekeinek szolgálatában. Nagy gondunk van arra, hogy tanítványaink önművelésre irányuló törekvése, olvasó hajlama, mozikedvtelése, sportszenvedélye, sióval minden igénye lehetőleg az
iskola intézményeiben nyerjen kielégülést. E tekintetben mindent megadunk, amit a rendtartás megenged, a józan ész javasol
és a szükség parancsol. Jellemképző feladatunk teljesítését a
nemes érzelmekre való neveléssel igyekszünk kiegészíteni s a
tiszta humanizmus templomát az erkölcsiség és hazafiság kettős
pillérére építjük. Jól esik tapasztalnunk, hogy fáradozásunkat
közvetetlen tanítványaink ragaszkodása kíséri s a már kikerült és
elhelyezkedett régieknek hálája jutalmazza. Évről-évre tetemes
alapítványok mutatják az alma mater nemesítő hatását szellemének legtisztább gyümölcsében : a nemzeti szempontból nélkülözhetetlen összetartás gondolatának áldozatra is kész ápolásban. Ifjúsági gyámintézetünk és Luther-szövetségünk a protestáns öntudat ébrentartása mellett a jótékonyság erényét is fejleszti ; egyébként ez irányban valamennyi növendékünk kivétel
nélkül megteszi a maga kötelességét.
Az intézet főhatósága Geduly Henrik püspök, felügyelője
Dr. Bencs Kálmán kormányfőtanácsos, polgármester, igazgatója
Dr. Vietórisz József tanár. Ezidőszerint működő rendes tanárai :
Benigny Andor, Dr. Dengyel Lajos, Dr. Kiss László, Kozák
István, Máczay Lajos, Péter Károly, Dr. Schárbert Ármin, Szalay
Sándor, Teltsch Kornél, Valent József, Varga László, Zwick
Vilmos ; testnevelő tanára Hankovszky Varga Árpád ; iskolaorvos

és egészségtantanár Dr. Valent Mihály ; óraadó tanárok : Bácskai
József, Kuzila Péter. A tanulók s z á m a : 428 nyilvános, 6 magántanuló; hitfelekezet szerint: ág. h. ev. 20%, ref. 33%, róm.
kath. 13%, gör. kath. 3 l / » % unit. »/»%, izr. 30%. A tanulóifjúságnak arra minősített része tandíjkedvezményben részesül ;
tisztviselők és kézimunkások gyermekei fél tandíjat fizetnek.
Szegény tanulók a segítő-alapból és filléregyleti gyűjtésből kapnak jelentékeny támogatást ; mérsékelt használati díj ellenében
tankönyvvel látjuk el azokat, akik az új könyv vételárát nem
tudnák megfizetni. Régebben több tanulót ellátó tápintézetünk a
múlt évben a résztvevők csekély száma miatt megszűnt, jelentkezők hiánya miatt pedig nem volt újból megnyitható. Érezhető
hiányt pótolna a modern tömegnevelésnek hathatós eszköze: a
jól megalapozott és jól vezetett internátus, aminek létesítését a
fenntartó testület régóta tervezi, a megfelelő anyagi eszközök
hiánya miatt azonban évről-évre elodázni kénytelen. Minden
törekvésünk oda irányul, hogy e hiányt mielőbb pótoljuk s az
evangélikus közvéleménynek és a nagyközönségnek ez irányban
megnyilvánuló igénye kielégíthető legyen.
Kiváló tudósok, jónevű írók, jeles művészek, magasrangú
államférfiak és katonai méltóságok nagyszámmal kerültek ki
intézetünk falai közül és sohase tagadták, hogy ismeretszerzésük
módja és jellemük kialakulásának útja tekintetében sokat nyertek
itt végzett tanulmányaik alatt. Maga a tanártestületi egészséges
közszellem is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tanítványainkban
a tisztelet érzelme ébredjen egyéniségünk és pályánk iránt egyaránt, ami többek közt abban is kifejezésre jut, hogy a tanártestület részben az intézet régi növendékeiből nyer kiegészítést.
A pesti ev. magyar egyház Veres Pálné leánynevelő intézete.
1920 szeptemberében nyílt meg az Országos Nőképző
Egyesület kezelésbe vett épületében a pesti ev. magyar egyház
Veres Pálné leánynevelő intézete. Dr. Raffay Sándor püspök olyan

leányok számára létesítette az intézetet, akik nem oklevelet kívánnak, hanem általános műveltséget és nyelvtanulást,
az életben is
hasznos elméleti és gyakorlati kiképzést, nem elvont oktatást.
A „liceum"-nak nevezett I. évfolyam igazgatója Dr. Szigethy Lajos ev. főgimn. tanár volt, míg 1921-töl a mostani igazgató, Dr. Böhm Dezső, ev. főgimn. szabadságolt tanár szervezte
meg és vezeti a jelenleg 3 évfolyamból és továbbképző
tanfolyamokból álló s immár 153 növendéket számláló továbbképző
iskolát, melybe a IV. polgári elvégzése után jöhetnek a tanulnivágyó lányok. Kiegészítője a 74 növendéket befogadó internátus,
melynek vezetője Szluika Ella, a modori ev. leánynevelőintézet
volt igazgatója. Ezt vidéki s részben megszállt területi növendékek
töltik meg, így egyházi s nemzeti szempontból is fontos kultűrhivatást tölt be az intézet. A kultuszminiszter
ezt ismerte el,
mikor a sajátos tantervű intézetet 15302/1924. V. ü. sz. rendeletével mint „nyilvános tan- és nevelőintézetet"
elismerte.
A leányléleknek megfelelő tanítási anyag gerince az irodalom- (magyar és világirodalom) tanítás és a művészetek ismertetése (művészettörténet és zenetörténet), továbbá
gyakorlása
(çajz, kézimunka). Ezt egészíti ki az egyetemes és magyar történelem, általános földrajz, a természettudományok (növény-,
állattan, fizika, egészségtan), számtan, végül filozófiai tárgyak.
Ehhez járul főtanulmánynak a praktikus értékű, csoportos modern
nyelvtanítás. Német, francia, angol nyelv mint rendes tárgy, olasz
mint rendkívüli ; lehet gyorsírást tanulni, azonkívül
varrást
(felsőruha- és fehérneművarrást,
szabást), továbbá kalapkészítést
is eredményesen lehet elsajátítani. Az egész tanítást igazi vallásos és hazafias érzés hatja át, melynek ébrentartására alkalmi
előadásokat és ünnepélyeket rendezünk. Ezek egészítik ki a tanító,
nevelő kultúrmunkát, kiváló értékekre hívjuk fel általuk a figyelmet. Ilyenek voltak a Dante-, Molière-, Erkel-, Wagner-(1921—22),
Petőfi-, Madách- (1922—23), Kisfaludy Károly-, Shakespeare(1923—24), Jókai-, evang. költők (1924—25), Széchenyi-, Vörösmarty-, Rákóczi-, Gyulai Pál-ünnepélyek (1925—26). Ezeken kívül a

zenében és énekben való ügyesség fejlesztésére daljátékokat ís
tanítottunk be. A növendékek ügyesedése mellett anyagi előnyöket is hoztak az estélyek, ebből szereltük fel a legszükségesebbekkel iskolánkat, mely sem államsegélyben, sem egyházi
támogatásban nem részesül. Ehhez néhány jótékony lélek kisebb adományán kívül Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 5 (öt)
milliós és Mesterházy Ernő dunántúli egyházkerületi
felügyelő
3 (három) milliós adománya járult.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium pedig a művészettörténet tanításának megkönnyítésére 700 darab diapozitívlemezt adományozott intézetünknek.
Jelen 1926/27. iskolaévében is Dr. Böhm Dezső vezetése
alatt működik Óraadó tanárainak száma 20, közöttük ev. iskolaügyünk nem egy büszkesége, így Dr. Szelényi Ödön, Dr. Szigethy
Lajos, Dr. Kubacska András, Dr. Láng Margit. Három évfolyamában jelenleg 114 rendes növendék tanul, a kiegészítő elméleti
és gyakorlati tanfolyamokat körülbelül 30 látogatja. Rövid élete
miatt természetesen növendékei közül közéleti kiválóságok még
nem teremhettek, de felsoroljuk jónevű prot. családjainkat, melyek
gyermekeit neveltük : Gr. Bethlen, Broschko, Czékus, Elischer,
Hazslinszky, Imre, Jeszenszky, Könczey. Krepuska, b. Lindelof,
Lorx, Marienthal, Mesterházy, Nötel, Rásó, Roxer, Saxlehner,
Újhelyi, Verebély.
A kőszegi Gyurátz Ferenc ev. leányközépiskola.
A lankás Dunántúl legszebb városában, a hegyövezte, erdőkoszorúzta Kőszeg városában van egyházunk egyik legjobb hírnevű leánynevelőintézete, a néhai Gyurátz Ferenc püspök nevét
viselő, immár 27 éves múltra visszatekintő kőszegi leánygimnázium.
A mult iskolaévben 174 tanulója volt, akik közül 83 volt evang.
vallású. A tanárok száma 15. A kőszegi leányközépiskola a modern
kor minden követelményét ki tudja elégíteni, amennyiben gondosan
felszerelt internátusa
van, melyben 84 növendék nyert teljes

ellátást. Az iskolafenntartó dunántúli egyházkerület azonban az
iskolaépületet tetemes költséggel megnagyobbította, minélfogva a
nemcsak a férőhelyek száma emelkedett, hanem elkülönített betegszobákat és korszerű fürdőberendezéseket nyert az intézet. Az
iskola ezenfelül tetemes áldozatokkal sporttelepet vásárolt, ahol
nyári időszak alatt tennisz-pályák és játszótér, télen pedig korcsolya-pálya áll a növendékek rendelkezésére.
Beiratkozó tanulók a következő dijakat tartoznak fizetni :
Összesített iskolai díjak (felvételi díj, tandíj, nyugdíjjárulék)
100 pengő. Az internátusban a tartásdíj évi 1000 pengő és 100
pengő fenntartási járulék (ez utóbbi csak a nemevangélikus
vallásuakra kötelező). Zenetanítás díja heti 2 óra után egy évre
200 pengő. Minden díjnak a fele a beiratáskor, a másik fele
február 1-én fizetendő. Matracok használatáért évi 10 pengő számíttatik fel.
A mult iskolaévben 42 tanuló részesült tandíjmentességben
és tartásdíjkedvezményben. Az így nyújtott kedvezmények pénzértéke 15 millió 100,000 K-t tett ki.
Kőszegi iskolánk sok családot kötelezett hálára azáltal,
hogy a nyári hónapok tartamára megnyitotta kapuit olyan 15—18
éves intelligens ev. leányok számára, akik mérsékelt díj ellenében nyaralni kívántak hazánk ezen ózondús, gyönyörű fekvésű
városában. A nyaraló leánykák az intézeti tanárnők felügyelete
alatt állanak és a nyár kedves időtöltései mellett a zenében, a
modern nyelvekben is gyakorolták magukat. Elegendő jelentkezés
esetén a nyaraltatási akció évről-évre megismételtetik.
Nyiregyházi ev. leánygimnázium.
A reformációnak küszöbönálló négyszázadik évfordulója
adott impulzust a nyiregyházi ev. egyházközség két kiváló emberének : Geduly Henrik püspöknek és Balla Jenő egyházfelügyelőpolgármesternek arra, hogy az egyházközség égisze alatt leánygimnáziumot létesítsenek, mely amellett, hogy a város és az akkor

A nyíregyházi leánygimnázium.

még nagyterjedelmű Tiszai egyházkerület evangélikus középosztályának leánygyermekeit vallásos és hazafias szellemben neveli,
szívesen nyitja meg kapuit a város és vármegye másvallású
közönségének gyermekei előtt is. Az iskolával kapcsolatban tervbe
volt véve egy modern leányinternátus is a vidéki leánygyermekek
részére.
A gondolatnak nem volt nehéz barátokat szerezni az egyházközségben ; az intézet évi szükségleteinek biztosítása sem járt
nagyobb nehézségekkel ; intézeti és internátusi épület emelésére
azonban egyelőre gondolni sem lehetett. A szükséges tantermekről
akként történt gondoskodás, hogy az egyházközség új épület
emeléséig a központi elemi iskolában ajánlotta fel a szükséges
helyiségeket.
Az intézet fenntartásához a nyíregyházi egyházközség évi
6000, Nyíregyháza város évi 12,000, Szabolcs vármegye évi 5000
korona állandó fenntartási segélyt, a Tiszai egyházkerület egyelőre
5 évre évi 5000, az egyetemes egyház pedig az 1917. évre 2000
koronát szavazott meg. Az állam, nehéz anyagi viszonyaira hivat-

kozva, sem az építési, sem a fenntartási és a fizetéskiegészítő
államsegélyt nem helyezte kilátásba.
Miután az anyagi eszközök biztosítva voltak, 1917 szeptemberben megnyílt az intézet I. és II. osztálya, melyeket a következő években két-két osztály követett, úgyhogy az 1920/21-ik
tanévben az összes osztályok kiépültek s 1921 júniusában megtartatott az első érettségi vizsgálat.
\z intézet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 102,584/924.
V. sz. rendeletével véglegesen megkapta a nyilvánossági jogot és
az érettségi vizsgálatok megtartásának jogát.
Az 1917 óta eltelt esztendők a nehéz munka és küzdelem
esztendei voltak. Épület- és tanárhiány mellett a folytonosan
növekvő drágaság képezte a fejlődés legnagyobb akadályát. Az
egyházközség nem volt abban a helyzetben, hogy a teljesen
kiépült intézet részére elegendő tantermet biztosítson s a püspök
által az iskolának átengedett két szobával együtt is csak öt
helyiség állt rendelkezésre. A tanítás emiatt az egyházi főhatóság
engedelmével és a kultuszkormány tudomásával éveken á t ; délelőtt és délután folyt akképen, hogy délelőtt öt, délután pedig
három osztály járt iskolába. Örvendetes javulást hozott az iskola
nehéz helyzetében a vallás- és közoktatásügyi miniszter azon
intézkedése, mellyel az intézet tanárai részére a fizetéskiegészítő
államsegélyt engedélyezte.
Az elhelyezkedés kérdése — ha nem is véglegesen, de
legalább hosszú időre — 1926 szeptemberben nyert megoldást
azzal, hogy Nyíregyháza város a népjóléti miniszter hozzájárulásával az iskolának haszonbérbe adta egyik nagyobb bérházát,
mely megfelelő átalakítás és egy új osztály hozzáépítése után
teljesen alkalmas iskolaépületnek bizonyult.
Intézeti épület építése a jövő feladatai közé tartozik. A megoldandó kérdések közé tartozik a már eleve kontemplált internátus létesítése is. Addig is, amíg ez utóbbi létesülhet, a vidéki
növendékek az itteni Leány-Kalvineumban nyerhetnek a pedagógiai és egészségügyi követelményeknek megfelelő elhelyezést.

Az intézet ösztöndíjai teljesen elértéktelenedtek.
A szegénysorsú tanulók közül az 1925/26. tanévben 85
tanuló részesült összesen 45.950,000 korona tandíjkedvezményben.
Az intézetnél 14 rendes tanári állás van rendszeresítve,
melyek közül jelenleg 10 rendes és 4 helyettes tanárral van
betöltve. A növendékek létszáma évről-évre növekszik; a folyó évi
létszám 255. A mult tanév végéig 1791 leányka végezte itt a
tanulmányait és 93 nyert érettségi bizonyítványt.
A bányai evang. egyházkerület aszódi leánynevelő-intézetét
az 1891. évben nyitotta meg s a nagyrészt főuraink és evang.
egyházi férfiaink áldozatkészsége és fáradhatatlan gyűjtése eredményéből megvásárolt, gyönyörű fekvésű, szép kerttel körülvett
Podmaniczky-kastélyban helyezte el, amely kb. 100 helyiségével
a leánynevelő-intézetnek barátságos, kényelmes otthont nyújtott.
A szép épületnek ma is egyik legfőbb érdekessége és
értéke a freskókkal ékesített díszterem, amelyet az állam 1908ban Barsy Adolf festőművésszel renováltatott és felvett a műemlékek közé.
A leánynevelő-intézet előbb négyosztályú polgári leányiskola volt, majd 1908-ban egyéves háztartási és gazdasági
irányú továbbképző tanfolyammal bővült, amely azóta is fennáll
és ma is az úrileányok háztartási irányú továbbművelését szolgálja. A tanfolyam már 1909-ben résztvett a Bpesten tartott Nemzetközi Tejgazdasági Kongresszus kiállításán, ahol aranyérmet nyert.
Három éven keresztül kereskedelmi tanfolyama is volt az
intézetnek, amely 1913-ban szerveztetett.
Régi nagyjaink jótékony alapítványaikkal több kiváló
evang. tanuló, főkép papok és tanítók leányainak ingyenes nevelését tették lehetővé. A Dr. Králik, a Scholtz püspök és Báró Podmaniczky Géza ösztöndíjalapítványok, amelyek annakidején
jelentékeny tőkét képviseltek, sajnos, a háborút követő pénzdevalváció folytán értéküket vesztették.

A tanulók létszáma 160—170 között váltakozik. 70—80
benn lakik az intézet internátusában, a többi pedig bejáró.
Az intézetben jelenleg az igazgatónőn kívül 5 rendes
tanárnő, 3 segédtanítónő (kézimunka, zongora), 1 gazdasági
tanítónő és 2 német, francia nevelőnő végzi a tanítás és nevelés
munkáját.
A nemes alapítók intenciójához híven hitbuzgó, hazafias,
házias, egyszerű, de művelt nőket nevel ma is az intézet egyházunk és nemzetünk számára. Az elmúlt 37 év alatt már a
második generációt bocsátja szárnyra s kedves, figyelemreméltó
jelenség, hogy azok az anyák, akik itt nevelkedtek, gyermekeiket
is idehozzák.
Nagy kultúrmissziót teljesített az intézet a múltban azzal,
hogy a Bácska és Felvidék nemzetiséglakta területeiről idevonzotta a növendékeket, akik itt nemcsak a tiszta magyar nyelvet
sajátították el, de erős nemzeti szellemben nevelkedve, azt magukba szíva, azt magukkal vitték otthonukba és a magyarság
kultúrájának terjesztőivé lettek.
Az intézet tanára és igazgatója volt a jótékonyságáról
ismert, kiváló műveltségű úrnő, Dr. Králik Lajosné Szelényi
Gizella is. Dr. Pesthy Pálné szintén intézetünkben szívta magába
azt a hithűséget, nemes egyszerűséget, amely most is legfőbb
jellemvonása. Takaró Gézáné, Francsek Irén, mint az igazi evang.
papné mintaképe, szintén egyik büszkeségünk azzal a sok volt
kedves növendékkel együtt, akik ma már ott állnak a nemzeti
műveltségért, kultúrfölényünkért folytatott harcban a legelső vonalban, mint kiváló pedagógusok, vagy szorgalmas, müveit családanyák.
TANÍTÓKÉPZŐK.
A soproni evang. tanítóképző-intézet.
A dunántúli evang. egyházkerület soproni tanítóképzőintézetének eszméje éppen száz esztendővel ezelőtt, 1826-ban, a
kemesaljai esperesség gyűlésén merült fel először, minekfolytán

az egyházkerület 1829-ben megbízta Szabó József soproni evang.
főiskolai (líceumi) tanárt a neveléstannak rendkívüli órákban
való előadásával, a soproni gyülekezet orgonistáját pedig az orgonajáték tanításával, hogy a tanítói pályára készülő fiatalemberek
megfelelő tanítói szakképzettséggel indulhassanak pályájukra.
A soproni evang. tanítóképző-intézetnek ez a kezdetleges formája
megmaradt 1853-ig, amidőn Pálfy Józsefre, a volt nagygeresdi
lelkészre bízták a soproni liceum theológiai és tanítóképzői tanfolyamának (szeminárium) vezetését. Pálfy kezdettől fogva külön
épületbe helyezendő önálló tanítóképzőre gondolt s volt lelkében
hit, buzgóság, bátorság, lelkesedés. És voltak kiváló férfiak, kik
hasonló hitbuzgóságtól és eszméktől vezéreltetve Pálfynak barátilag segítőkezet nyújtottak a terv végrehajtására. Ilyen férfiak
(Király József Pál, Kolbenheyer Mór) apostoli tevékenysége és
áz evangélikus áldozatkészség (Benczúr Márton, Murmann Péter,
a Gusztáv Adolf Egyesület, stb.) tette lehetővé azt, hogy a mostani soproni evang. tanítóképző-intézet 1858 október 3-án ünnepélyes felavatás után önállóan megkezdhette áldásos működését.
Az evangélikus áldozatkészség alapította ezt az intézetet, az evangélikus áldozatkészség tartotta és tartja fenn mindmáig. Az intézet
1858—1883-ig háromévfolyamú, 1883—1923-ig négyévfolyamú volt
és 1923 óta ötévfolyamúvá alakult.
Az intézet alapítása Pálfy József nevéhez fűződik ; ez a név
a hazai tanítóképzés történetében az úttörőkéi és a szervezőkéi
között tündököl. Pálfy halála után, 1869-ben, Király József Pál
a polihisztor lett az intézet igazgatójává. Érdemeit a legfelsőbb
helyen a Ferenc József-rend lovagkeresztjének adományozásává,
méltatták. Király József Pál nyugalombavonulása után 1882—
1905-ig Kapi Gyula, az országos hírű evang. zeneszerző, Kapi
Béla dunántúli evang. püspök atyja vezette az intézetet. Áldott
nevéhez fűződik az intézet felvirágzása. 1905—1917-ig Papp József
igazgatta az intézetet s Kapi Gyulával együtt már 1883-ban megszervezte a gyakorlóiskolát ; három évtizeden át szerkesztette
az „Evangélikus Népiskolá"-t, a hazai evang. tanítóság szaklapját.

Soproni tanítóképző.

1917—1919-ig Simkó Endre volt az intézet igazgatója, ki különösen
a Sopronvármegyei Általános Tanítóegyesület elnöki székében fejtett ki szélesebbkörű tevékenységet. 1919 óta az intézet igazgatója
Hamar Gyula, a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesületéalelnöke, ki a kommunizmus bukása után Sopront fenyegető átcsatolás idejében s az azóta bekövetkezett nehéz megpróbáltatások
közepette érvényesítette az intézet nemes tradícióit.
Soproni evangélikus tanítóképző-intézetünknek egyik legfőbb erőssége volt és marad az a sajátlagos szellem, mely most
már közel egy évszázad óta jellemzi az intézet belső életét, mely
szfnte reányomta bélyegét az intézetből kikerült tanító-generációkra.
Ennek a szellemnek gyökerei a Lutheri evangélikus hitben, az
intézet alapítóinak és jótevőinek áldott emlékezetében, az intézet
nemes tradícióiban, a magyar Dunántúl szellemi légkörében és
Sopron ős evangélikus talajában keresendők, valamint abban az
erkölcsi kapcsolatban, mely az intézet mindenkori fenntartó és
kormányzó főhatósága, tanítói és növendékei között létrejött.
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Luther szelleme hozta létre ezt az intézetet s Luther szelleme
tartja életben. S ebben a légkörben nevelkedett tanítók mindenha
becsülettel állották meg helyüket. Az intézet szerénytelenség
nélkül büszke lehet arra, hogy voltak igazán kiváló fiai. Soproni
tanítóképzőnkből jndult nemes pályafutására Péterfy Sándor, a
magyar tanítók atyja és bölcse, az Eötvös-alap és a Tanítók Háza
alapítója ; itt készülgetett a tanítói nemes hivatásra Falvay Antal,
a budapesti evang. elemi és polgári iskola néhai igazgatója, itt
készült fel élethivatására a hazai tanfelügyelőikar egyik nagymestere, Hidasi Sándor miniszteri tanácsos. Tanítványa volt az
intézetnek az evang. országos tanítóegyesület jelenlegi elnöke,
Krug Lajos is. A hazai evang. elemi iskolai igazgatók és tanítók
között aránylag nagy számban vannak, akik a soproni evang.
tanítóképző-intézetből kerültek ki Hazánk nyugati végvárában
levő eme intézetünknek tehát nem csupán létjogosultságát kell
elismernünk, hanem nagy misszió teljesítésére hivatottnak is kell
tartanunk. Adja Isten, hogy további fejlődésének ne legyen akadálya.
Jelenleg az intézet rendesen alkalmazott tanárainak száma
7, a többi tanár állandó megbízotti vagy óraadói minőségben
működik. A növendékek létszáma jelenleg 96. Az intézettel kapcsolatos gyakorló elemi népiskola a nevelési és tanítási gyakorlat
céljait szolgálja Az intézet evang. kántorképesítést, valamint
német tanítási nyelvű elemi iskolákra szóló képesítést is nyújt a
a magyar tanítási nyelvű iskolákra szóló képesítésen kívül. Van
az intézetben ifjúsági belmissziói és segélyegylet, nemzetiségi
(német) kisebbségi tanfolyam, magyar önképzőkör, cserkészcsapat,
sportkör és leventeoktató-képző állandó tanfolyam, Sopron kultúrintézményei pedig bőven adnak alkalmat a növendékek szellemi
s erkölcsi képzésének mélyítésére. Az intézet nagy áldozatokkal
fenntartott internátussal (havi 90 ezer K) és a líceummal közös
tápintézettel (napi 3-szori étkezésért havi 300 ezer K) van egybekötve. Évfolyamonként 1—2 szegénysorsú érdemes növendék
ingyenes bennlakásban és ingyenes vagy félingyenes étkezésben
részesül. Az intézet a lehetőséghez képest egyéb segélyeket is

nyújt (tandíjkedvezmény, ösztöndíj, jutalomdíj, könyvsegély, pénzsegély, magántanítás). Felvételért az intézet igazgatóságához kell
folyamodni minden év június 30-áig.
A tiszai ev. egyházkerület miskolci tanítóképző-intézete.
Az 1838 évben Rimaszombatban tartott egyházkerületi
közgyűlés Hunfalvy Pál és Némethy Pál azon indítványa alapján,
hogy az ev. elemi iskolák ifjúsága ev. egyházias és magyar
hazafias szellemben nevelt és a tanítói pályára kellően kiképzett
tanítók keze alatt hitbuzgó, hazát szerető, értelmes polgárokká
nevelhetők legyenek, egyhangú lelkesedéssel elhatározta az ev.
tanítóképző-intézet felállítását.
A terv két év múlva megvalósult. A Miskolcon 1840. évben
tartott ker. közgyűlés tárgyalta és határozatilag kimondotta a
kétévfolyamú ev. tanítóképző-intézet felállítását, mely intézet
minden más intézettől teljesen független legyen és Nyíregyházán
állíttassék fel s csak oly jóerkölcsű ifjak vétessenek fel abba,
akik a szónoklati és költészeti osztályt (VI. oszt.) sikerrel elvégezték, három tanára közül kettő az elméleti és gyakorlati kiképzéssel foglalkozzék, a harmadik a szent zenére oktassa a leendő
tanítókat, akiknek részére internátust és köztartást létesít.
Hétévi vajúdás után, 1847 október hó 1-ső napján nyílt
meg a tanítóképző-intézet Nyíregyházán. Első igazgatója Emericzy
Lajos volt, akinek javadalma 500 frt fizetés és az intézeti épületben szabad lakásban lett megállapítva.
A szabadságharc megfosztotta az intézetet igazgatójától és
növendékeitől, minélfogva annak működése megszüntettetett.
Újból 1858 november 1-én nyittatott meg az intézet ugyancsak Nyíregyházán, már mint háromévfolyamú tanítóképző-intézet.
A felvétel feltételei : ép testalkat, a 16. életév elérése, az algimnázium vagy alreáltanodai pálya elvégzése, vagy felvételi vizsga.
Az intézetben a nyilvános vizsgák február és július 1-sö
hetében egy kerületi bizottság jelenlétében tartatnak. Az osztá-

lyozás fokai : kitűnő, dicséretes, kielégítő, gyenge. A gyengék a
tanfolyam ismétlésére utasíttatnak és ha akkor sem tudnak haladni,
az intézetben tovább nem maradhatnak. Az intézetet sikerrel végzett tanulók bizonyítványt nyernek és ha az egyházkerületi konzisztórium előtt a tanítói vizsgát letették, nevük minden egyházzal
ajánlatképen közöltetik.
A gazdasági gyakorlatok elsajátítására 12 holdnyi gazdasági gyakorlóterület szolgál.
Az intézet igazgatója : Noszág János, 1866-tól pedig Bánhegyi István. Az igazgatón kívül 6 tanár működik az intézetnél,
köztük Emericzy Géza, később az iglói állami tanítóképző-intézet
kiváló igazgatója. A növendékek száma 42, akik közül 41 részesült tápintézeti kedvezményben.
Az 1869. évtől a tanítóképző-intézet ismét anyagi nehézségekkel küzd. Czékus István püspök és Zsedényi Ede kerületi
felügyelőnek buzgó fáradozása, hogy az intézetnek a teljes felszerelést és a zavartalan működhetést tartósan biztosítsák, célt
nem ér. Az intézet gyakran változó igazgatói : 1869—70-ben Nagy
Gyula, 1870—71-ben Dr. Bartsch Samu, 1871—72-ben Simon
János szomorú színekben tüntetik fel az intézet elhagyatottságát
és felette hiányos felszerelését.
Azonban egyházkerületünk kitartó buzgalmáról és szilárdságáról tesz tanúságot, hogy a reménytelen állapotok között sem
mondott le az intézet fenntartásáról és annak 1873-ban Eperjesre
való áthelyezésével a további működést és fejlődést biztosította.
1873 szeptember hó 1-ső napján kezdette meg újból működését az intézet Eperjesen a kollégium és az eperjesi ev. egyház
legfőbb pátronussága alatt. A kollégium tantermeket ad, szertárainak felszerelését használatra átengedi, a tanulók köztartását
biztosítja. Az ev. egyház két épületet ad örök használatra. Egyikben szabad lakást nyer az igazgató, a másik a tanulók internátusául szolgál. Az épületek melletti nagy kertben a gazdasági
gyakorlatokban és a méhészetben való jártasság elsajátítása lett
lehetővé téve. A kerület egyes egyházainak nagyobb adományai,

különösen pedig Zsedényi Ede kerületi, később egyetemes felügyelő hathatós támogatása, aki egymaga 25,000 frtot adományoz
az intézetnek, az internátus kibővítését teszi lehetővé és nagyobb
tantermeknek igénybevételére ad alkalmat, hogy a folyton népesedő intézet megfelelő teret nyerjen. Az intézetnek igazgatói :
Dolescháll Sámuel, Sass János, Zsarnoviczky István, Hörk József,
Gamauf György, Perényi Vilmos, Simkó Endre, Slajchó Mihály
állandóan ostromolják a fenntartó egyházkerületet saját gyakorlóiskola létesítése, a négy évfolyamra való kibővítés, saját intézeti
és internátusi épület épitése, a felszerelés korszerű bővítése és
a tanárok számának szaporítása végett.
A törekvések lassankint valóra válnak. 1897-ben saját hatosztályú gyakorlóiskolát nyer az intézet, 1900-ban négyévfolyamúvá
fejlesztetik, megfelelő tantermeket nyer, berendezése és felszerelése örvendetesen gyarapodik. A tanulók száma a 90-es évek
elején már eléri a 130 létszámot. 1905-ben az egyházkerület a
város előkelő helyén, a Kassai-úton, 2496 négyszögölnyi területet
vesz, hogy majd azon az intézeti épületet és internátust felépítse.
A m. kir. kormány az építkezéshez 50 éven át évi 10,000 K-t
ajánl fel.
1905-ben az intézet igazgatását Gerhardt Béla veszi át, aki
e minőségben a mai nap is működik. Alatta az intézet újabb
virágzásnak indul és várja a napot, amelyen a saját intézeti és
internátusi épület felépítéséhez hozzákezdhet.
És eljött 1914 augusztus hónapja, a bevonulások ideje, a
világháború kezdete. A nagy nehézséggel küzdő tanítást sokszor
zavarja meg a közeli harcok küzdelmének zaja, az ágyúk döreje
és az a fájdalmas érzés, amelyet a folyton vonuló, sebesülteket
szállító szekerek látása okoz.
1918 december havában özönlöttek be a csehek Eperjesre.
Ettől az időtől kezdve állandó ellenőrzés és lefokozott mozgási
szabadság mellett küzdi át az intézet az utolsó iskolai évet a
kedves Eperjesen. Ezen tanév befejezte után a tanítóképző-intézet
mint magyar tannyelvű intézet beszüntettetett, összes tanárai

elbocsáttattak, ingatlan és ingó vagyonát a „Keleti Szlovák Ev,
Egyházkerület" veszi birtokába.
A tiszai ev. egyházkerületnek, mint fenntartó hatóságnak
és a miskolci ev. egyházközség elnökségének gondoskodása
folytán a tanárok Miskolcra költöznek át, ahol Bartus Ödön és
Becht József tanárokkal (egyik a háború befejezte, másik orosz
fogságból való kiszabadulása után) felveszik a munka elejtett
fonalát, a tanári működést a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által ideiglenesen rendelkezésre bocsátott állami elemi
iskolai tantermekben. És a lelkes munka megtermi gyümölcsét.
A kezdetben idegen intézet Miskolcon gyökeret ver, a tanári testület közhasznú munkásságáért általános elismerést érdemel ki,
erős ev. egyházias és magyar hazafias érzéssel áthatott tanítói
és nevelői munkájával oly nivóra emeli az intézetet, hogy annak
tanulójává lenni a hatalmas tanulóifjúság legnagyobb törekvése
lett. 1920-tól már ötévfolyamú tanítóképző-intézet egyik nélkülözhetetlen kultúrintézetté lett Miskolcon, amelynek állandó segítését
Miskolc város egész társadalma egyik fontos feladatának tekinti.
A kezdetben saját erejére utalt intézet a virágzás útján van.
Minden remény megvan arra, hogy rövid időn belül mostani épületét a még nélkülözött helyiségekkel kiegészítheti, saját
gyakorlóiskolát létesíthet, a még szükséges tanári tanszékeket
rendszeresítheti, internátust és köztartást állíthat fel, hogy ilyenképen hivatását az egyház és haza javára teljes mértékben
betölthesse.
Az 1926/27. iskolai évben a tanítóképző-intézetnél működnek : Gerhardt Béla igazgató, akinek Magyarország kormányzója
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr előterjesztésére a főigazgatói címet adományozta, Becht József, Lehoczky Egyed, Molitor
Gusztáv, Sipos András, Szabó József, Wohaner Dezső intézeti
rendes tanárok, Végh Gyula gazdasági szaktanár.
A tanulók száma : az I-ső évfolyamon 44, a II. évfolyamon
40, a III. évfolyamon 38, a IV. évfolyamon 18 és az V. évfolyamon 20, összesen 160. Ezek közül : ev. vallású 27, ref. 63, róm.

kath. 63 és gör.-kath. 7. Ideiglenes intézeti lakást ad az intézet
8 tanulónak. Sorkosztot (ebéd és vacsora) pedig 15 növendéknek juttat.
TANÍTÓNŐKÉPZŐ.
A szarvasi Luther-tanítónőképző.
A szarvasi ev. tanítónőképző az országnak egyetlen evangélikus tanítónőképző-intézete két ev. fitanítóképző mellett. A reformátusoknak két fitanítóképző mellett három tanítónőképzöjük
van, a római katholikusoknak hat fitanítóképző mellett tizenhat
tanítónőképzöjük.
Intézetünk őse az a fitanítóképző-tanfolyam volt, melyet a
szarvasi ev. főgimnázium fönntartó hatósága szervezett 1862-ben.
Ez a tanfolyam a gimnázium épületében működött 1907-ig. Tanulói
a közös tárgyakat együtt tanulták a gimnáziumi tanulókkal, csak
a neveléstudományi és zenei órák ellátására voltak külön tanáraik. A kultuszminiszter sürgetésére a fitanítóképző-tanfolyam
1907-ben elszakadt a gimnáziumtól, önálló szervezetet nyert és
külön épületbe költözött. Ugyanekkor a bányai ev. egyházkerület
átvette az intézetet a gimnáziumfönntartó hatóságtól, az átvételi
szerződésben azonban bizonyos fönntartási terhek állandó viselésére kötelezte az intézetet. Az önállósítás nem gyógyította meg
a szarvasi fitanítóképző eredendő betegségét, ami a növendéklétszám állandó csekélységében mutatkozott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter többször kilátásba helyezte az államsegély
megvonását a csekély létszám miatt. A fenyegető veszedelem arra
bírta 1917-ben az intézet akkori igazgatóját, Nikelszky Zoltánt,
hogy az egyházkerületnél keresztülvigye az életképtelen fitanítóképző átszervezését tanitónőképzővé. így keletkezett az ország
egyetlen evangélikus
tanitónőképzö-intézete.
Az intézet
Haviár Dánielnek,
felügyelőjének az
1922-ben elhunyt

jövőbeli kilátásait erősen megjavította néhai
Szarvas egykori képviselőjének és az intézet
a végrendelkezése, melynek értelmében az
felügyelőnek a vagyona egynegyed részben a
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Szarvasi ev. templom és tanítónőképző.

tanítónőképzőre szállt. A kisebb hagyatékrészek értékesítésévei
az intézetre szállott örökrészt sikerült ügy tömöríteni, hogy a
Haviár-féle hagyaték fejében az intézet megszerezhette az örökhagyó lakóházát, mely hatalmas telken melléképületekkel és
konyhakerttel együtt az intézettől mindössze egy kőhajításnyira
fekszik. Az intézet állandó anyagi erőforrása az a 26 kat. holdas
szántóföld, melyet 1926-ban az OFB ítélete folytán a földbirtokrendezési eljárás során kapott a szentandrási gődényláposi dűlőben. Ez a föld a szarvasi Luther-Árvaház ugyanolyan terjedelmű
ingatlanával közös telekkönyvi tulajdon.
Jelenleg a tanítónőképző és az internátus a régi egyemeletes
Thessedik-féle házban van elhelyezve, melyet az új épületbe költözött főgimnázium 1907-ben engedett át az intézetnek örök használatra. A köztartással kapcsolatos helyiségek : konyha, ebédlőtermek, raktárak, ólak stb. a Haviár-féle házban vannak. Csekély
létszámú intézetnek a mostani elhelyezkedés megfelelő volna ;
azonban tanitónőképzőnk jelenleg a fejlődés útján van, növendék-

létszáma évről-évre gyarapszik és a növekedő létszámot máris
lehetetlen elhelyezni az intézet épületeiben. Előreláthatólag a
növendékeknek legalább fele állandóan küntlakásra lesz utalva.
Természetesen törekedni fogunk arra, hogy az evangélikus növendékeknek biztosítsuk a bentlakást.
Az intézetben 8 tanári, 1 gyakorlóiskola-tanítói és 2 nevelőnői állás van szervezve, mindegyik állami fizetéskiegészítéssel és
nyugdíjjogosultsággal. Ezekhez járul a földmívelésügyi minisztérium által kinevezett gazdasági tanárnő.
A növendékek a következő díjakat fizetik : 1. minden ev.
növendék fizet beiratási, tandíj és egyéb díjak címén összesen
évenkint 162 pengőt, másvallásúak valamivel többet ; 2. bentlakó
növendék fizet évenkint összesen 372 pengőt az internátusi és
köztartási ellátásért. Ingyenhely csakis 3 van, melyeket a helybeli
ev. egyház tart fönn kizárólag ev növendékek számára. Ezen
ingyenhelyek kedvezményén kívül senki további kedvezményben
nem részesülhet. Az intézet ugyanis nem adhat olyan kedvezményt, melynek valamilyen forrásból fedezete nem volna.
Az intézet működése kettős célt szolgál: vallásos és.hazafias tanítónőket képezni az ev. egyház számára ; másrészt a
középosztálybeli ev. nőknek olyan gyakorlati kiképzést nyújtani,
melyet mint hitvesek, családanyák, gazdasszonyok és társadalombeli úrinők az életben akkor is értékesíthessenek, ha tanítónői
állást nem fognak betölteni. A törekvő növendékek csekély dijért
külön német-, francia- vagy angolnyelvi, továbbá külön zenei
kiképzést nyerhetnek.
Az intézetbe csakis rendes tanulók vehetők fel. A felvételi
kérvényt a bányai ev. egyházkerület püspökéhez kell intézni, de
az igazgatósághoz benyújtani július l-ig. A kérvény mellékletei :
1. születési anyakönyvi kivonat, 2. legutolsó iskolai bizonyítvány,
3. községi bizonyítvány a családfönntartó lakásáról és foglalkozásáról, 4. hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó
alkalmas a tanítónői pályára. A folyamodványra nem kell bélyeg.

POLGÁRI ISKOLA.
A Deák-téri ev. testvéregyházak polgári leányiskolája.
A XIX. század első felében, a halosztályú elemiből alakult,
lassan fejlődve, 1888/89-ik évben lett teljessé. Felszerelése növekedett állandóan s ma jól felszerelt, versenyképes intézet. Eddigi
igazgatói : Falvay Antal, Scholtz Lajos, Mikolik Kálmán s jelenleg
Dr. Böhm Dezső. Eleinte 4 férfitanerő működött, újabban a háború
alatt nők alkalmaztattak, jelenleg pedig 6 rendes női tanár munkálkodik, emellett iskolaorvos, énektanár s vallástanárok.
A tanulók száma 260—280 közt mozgott, 1898/99-ben 300
is volt, jelenleg fogyó a létszám: ez évben 143 növendék van
négy osztályban, ami nevelés szempontjából igen előnyös. Vallás
szerint 90 evangélikus, 13 református, 20 róm. kath., 20 izraelita.
Sajnos, a növendékek színvonala sülyedett az idők folyamán.
Régi növendékeink közül kienielendők : Bertók Ferike, Fodor
Aranka operaénekesnők, Földessyné Herrmann Lula zongoraművésznő, Gineverné Győry Ilona írónő, Poherné Bexheft Lili
(Páris) írónő, Ringer Erzsébet festő-, Dr. Ringer Lili zongora-,
Sebestyénné Radó Lili ének-, Votisky Ilona hegedűművésznő,
azonkívül sok tanárnőt és tanítónőt nevelt az intézet.
A tanítás mellett élénken működő önképzőkör a fellépésben való ügyességre is szoktat, a Bajtárs-alap jótékonyságra, a
Szembe a helyes magyar beszédre. Nyilvános előadásaink a
vallásos és hazafias érzés ápolására szolgálnak.
Evangélikus elemi iskolák a fővárosban.
Budapesten három elemi iskolája van egyházunknak : Budán
a Bécsikapu-téren, a várbeli ev. templom mellett egy 3 tanerős,
kitűnő hírnévnek örvendő elemi iskola, a Deák-téren egy 8 tanerős, szintén a legjobb hírnévvel dicsekedő elemi iskola és a
Rákóczi-út 57. sz. alatt, a tót templom udvarában egy 1 tanerős
osztatlan elemi iskola.

Diákjóléti intézmények. Árvaházak. Irodalmi és
belmissziói egyesületek.
DIÁKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK.
Luther-Otthon.
I. Az intézet neve.
A magyarhoni ág. hitv. evang. ker. egyetemes egyház a
vallásszabadságot biztosító bécsi békekötés emlékére Budapest
székesfővárosban az 1908. évben főiskolai tanulók számára családias otthont alapított, melynek neve: Luther-Otthon.
II. Az intézet

célja.

Közegyházunk meg akarja védeni a gondviselő, meleg
szülői szárnyak alól kikerült ifjakat a fővárosi élet különféle

csábításaitól, hogy lelküket épen és tisztán őrizzék meg az. élet
nagy feladatai számára.
Az intézet tagjai kötelesek résztvenni a számukra rendezett
külön előadásokon. Az előadások célja az, hogy az intézet tagjai
megismerkedjenek a protestantizmus történelmével, igazságaival,
intézményeivel, az evang. egyház alkotmányával.
Az intézet célja továbbá a Budapesten tanuló főiskolai
hallgatók tanulmányainak megkönnyítése, minél tökéletesebb,
keresztyén erkölcsi életre nevelése és az ifjakban a protestáns
öntudat és együttérzés fejlesztése és fokozása, hogy egyházuknak
mindig hűséges, lelkes, munkás tagjai legyenek.
III

Felvétel.

Az intézetbe felvehetők a tudományegyetem, a műegyetem,
az egyetemi közgazdaságtudományi kar és az állatorvosi főiskola
ág. hitv. evang., üres hely esetén református és unitárius vallású hallgatói.
A felvételnél elsőbbségben részesülnek az Otthon előző
tanévi példás viseletű és szorgalmú tagjai, ha tanulmányaikban
legalább jó eredményt értek el. •
Az újonnan folyamodók közül pedig lelkészek, tanárok és
tanítók gyermekei és általában az egyház szolgálatában érdemeket szerzett családok sarjadékai.
A folyamodványokhoz mellékelni kell az erkölcsi és legalább a jó eredményt felmutató, a VIII. osztályvizsgáról szóló
értesítést vagy indexet, továbbá a folyamodó atyjának vagy
törvényes gyámjának hiteles kötelezvényét, melyben az esedékes
járulékok pontos fizetésére és az okozott károk megtérítésére
magát kötelezi, végül a hatósági orvosi bizonyítványt és rövid
önéletrajzot, amely a megelőző tanujmányok ismertetését foglalja
magában.
Az ellátási díjak fizetése mindenkire a tanév 10 hónapjára
kötelező és kéthavonként előre fizetendők ; mégpedig az első
részlet a felvételi díjjal együtt a felvételi értesítés kézhezvételétől

Luther-Otthon ebédlője.

számított 14 napon belül, a többi részlet november, január, március és május Ró elsején.
A folyamodványok az Otthon kormányzóbizottságához címezve az igazgatóhoz küldendők minden év június 15-éig.
IV. Kilépés.
Az intézet kötelékéből a tanév vége (június 30) előtt kilépni csak kellőleg indokolt folyamodvány alapján, a kormányzóbizottság feltételekhez kötött engedélyével lehet ; ellenkező esetben a tanév végéig esedékes járulékot köteles a kilépő tag megfizetni.
V. Ellátás.
Az intézet ellátja tagjait lakással, reggeliből, ebédből és
vacsorából álló élelmezéssel, világítással, takarítással ; kisebb
betegségek esetén ingyenes gyógyításukról (gyógyszerek nélkül)
gondoskodik.

• .

Luther-Ottlion társalgója.

A fűtőanyagot az intézet szerzi be és a lakóknak napiáron
engedi át.
Az Otthon 48 bennlakót fogadhat be ; 27 tágas lakószobája
villannyal van világítva, a lakók egyedül (12 szobában), kettesével (9 szobában) és hármasával (6 szobában) vannak elhelyezve^
A lakószobákat a tagok óhajának lehető figyelembe vételével az igazgató utalja ki. Jogában áll a tagokat évközben más,
de olyan terjedelmű szobába áthelyezni; az ellen sem lehet tiltakozni. ha valaki évközben más lakótársat kap.
Ágyneműről és ágyterítőről, valamint fehérneműje mosatásáról kiki maga gondoskodik.
A lakószobákon kívül van egy nagy étterem, egy társalgó(tekeasztallal), olvasó-, zene- (zongora) és könyvtárszoba és egy
nagy tanulóterem.
Hat zuhanyfürdő áll a lakók rendelkezésére,

VI. Felügyelet.
A Luther-Otthon az egyetemes közgyűlés hatósága alatt
áll, mely az intézet kormányzására évról-évre egy elnök és 12
tagból álló bizottságot választ. Az intézet igazgatója és orvosa
hivatalból tagja a bizottságnak.
VII.

Istentisztelet.

Vasár- és ünnepnapokon az ifjak kötelesek felekezetük
istentiszteletén résztvenni és évente egyszer, az igazgató által
kijelölt helyen és időben úrvacsorához járulni.
VIII.

Kedvezmények.

A rendszeresített segélyek elnyeréséért csak oly tagok
folyamodhatnak, kik példás magaviselet mellett tanulmányaikban
jeles eredményt tudnak felmutatni.
IX.

Szórakozások.

A társalgóban az ifjak a tekeasztalt, sakkjátékot és dominót a kijelölt időben díjtalanul használhatják.
Az intézetnek nagyobbára tudományos munkákból álló
könyvtárát az ifjak magában az intézetben az igazgató ellenőrzése mellett használhatják.
A könyvtár és a zongora használati díját a kormányzóbizottság időről-időre állapítja" meg.
Diák-menza.
(Lásd Prot. Nők Orsz. Szövetségénél.)
Diákok Háza.
Budapest VII., Hársfa-utca 59. B. sz. alatt 1921 óta án
fenn mint a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség egyetemi és főiskolai diákotthona. Lakóinak száma 96. Az intézmény
csak lakást nyújt. Központi fűtése van melegvíz-szolgáltatással.

Az intézet különös gondot fordít a vallásos szellem ápolására,
miért is naponként bibliaórát, áhítatot, vasárnap pedig diákistentiszteletet tartanak. Az intézetbe elsősorban azok nyernek felvételt, akik az evangéliumi diákmozgalomhoz csatlakoztak, annak
eszméit és céljait magukévá tették. Az intézet legfőbb felügyelője
a magyar evangéliumi diákmozgalom megteremtője : Dr. Victor
János, réf. theol. akad. tanár. A felvétel feltételei iránt az intézet
igazgatósága nyújt felvilágosítást.
ÁRVAHÁZAK.
A Protestáns Orsz. Árvaház.
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." Krisztus Urunk
ezzel a magasztos eszméjével utat és irányt mutatott államnak
és társadalomnak, amelyen és amely felé haladniok kell, hogy
erkölcsi és anyagi jólétüknek megvessék szilárd alapját. A tudomány hatalmas tényezője a nemzet nagyságának, de jövője csak
annak a nemzetnek van, amelynek társadalmát valláserkölcsi
eszmék vezetik, mozgatják, mert azok kicsiráztatják az emberi
kebelben szunnyadó nemes érzelmeket és a szeretet hatalmával
visszaszorítják az önzést, minden rossznak a kútforrását. Boldogság, béke és haladás úgy szociális, mint kulturális téren csak
ott lakik, ahol a krisztusi szeretet köti össze az embereket. Bátran
állíthatjuk, hogy minden nemzet erkölcsi értékét megítélhetjük
szeretetmunkásságának mérve szerint. A legműveltebb, legerkölcsösebb és leghatalmasabb nemzetek a szeretettől táplált gyermekvédelem forrásából merítik erejüket, jól tudván, hogy a nemzet
jövőjének záloga : a gyermek. Vedd el a napot és jéggé fagy a
világ, vedd el a gyermeket és elvetted az élet napját, ilyen találóan
jellemezte Vass miniszter a gyermekvédelem fontosságát. A szeretet a nemzet iránt szüli az áldozatkészséget, ami nélkül sok
szép és nemes törekvés nem képes érvényesülni, amiről szomorú
bizonyságot tesznek a mi magyar humanitárius intézményeink
tengő élete. Sajnos, társadalmunk még kevés érzéket tanúsít az

áldozatkészségre, pedig sorsfordulat előtt állunk, ami arra int,
hogy^hazánk jövője: a gyermek
A magyar gyermekvédelem egyik legrégibb intézménye : a
Protestáns Országos Árvaház, amely immár 67 éve tesz jelentős
szolgálatot a magyar társadalom szociális és kulturális érdekeinek
és a mostani áldatlan megélhetési viszonyok ellenére is 120 árva
gyermek — köztük 50 hadiárva — testi és lelki jólétéről gondoskodik. Legnagyobb érdeme, hogy eleddig másfélezer árva gyermek
sorsát karolta fel é s nevelt belőlük becsületes, munkaszerető,
hasznos polgárokat, akik közül sokan számottevő, sőt egyesek
kiváló tagjaivá váltak a közéletnek. A magyar gyermekvédelemnek
jó hírnevet szerzett nemcsak a bel-, hanem a külföldön is. Meghonosította hazánkban az iskolai kézügyességet, ezért az érdeméért
az 1896-ban tartott ezeréves országos kiállítás kitüntette éremmel és
oklevéllel, meghonosította az árvák nyaraltatását, amiről egy angol
lap dicséröen megemlékezett a magyar árvaházak ismertetése
kapcsán. A nemzetközi gyermekvédelmi kongresszus 1899-ben
oRiratban adózott neki elismeréssel. Drezdában 1910-ben tartott
nemzetközi egészségügyi kiállítás a gyermekvédelem terén kifejtett
áldásos munkálkodásáért kitüntetésben részesítette ; a morvasziléziai kőszénbányák munkásszövetségének szindikátusa árvaházunk nevelésrendszerét követendő például rendelte el a saját
árvahá'zaiban ; a magyar tanító-árvaházakat is árvaházunk mintájára szervezték. Az árvaházzal kapcsolatosan 1867-ben elemi
iskola is létesült és ezzel gyarapította a főváros ku ; túrintézményeit. Ebbe az iskolába nemcsak az árvaház növendékei járnak, hanem bejáró tanulók is, vallásra való tekintet nélkül. Az
árvaházban honoló szellemet jellemzi, hogy volt növendékei szövetséget alakítottak „Brocskó Lajos Árvaszövetség" címen abból
a célból, hogy az intézetből kikerülő növendékeket és az árvaházat erkölcsileg és anyagilag támogassák és ápolják a bajtársi
viszonyt a volt növendékek között
Az árvaház a Protestáns Orsz. Árvaegylet fenntartása alatt
áll. Alapították : Bauhofer György budai ev. lelkész és Dr. Székács

József ev. püspök 1859-ben. Elnökei a közélet kiválóságai közé
tartoztak, kik nemes példájukkal a síron túl is lelkesítöen hatnak
utódjaikra. Nevezetesen : Dr. Palló Sándor cs. és kir. helytartótanácsos, Dr. Ballagi Mór, a nagy tudós, báró Hochmeister Frigyes, a magyar kereskedelem megteremtője, Kovácsy Sándor, a
budapesti ref. egyház főgondnoka. Mostani elnöke : Dr. Pesthy
Pál igazságügyminiszter. Legnagyobb jóltevői : Dr. Wágner János,
báró Kochmeister Frigyes, Zámory Kálmán, Zsivora György,
Blahunka Ferenc, Kéler Terézia, Hutter-család, Schneider Józsefné,
alistáli Laky Adolf, Szarka Ambrus és neje, mind már alusszák
az igazak álmát. A mostani nehéz gazdasági viszonyok közt valóságos mentője az árvaháznak : Dr. Soboslay Gyula, Amerikában
élő hazánkfia.
Az árvaház a békeidőben szépen virágzó fához hasonlított,
azonban a világháború fagyos szele letarolta lombozatát, aminélfogva válságos helyzetbe jutott, úgyhogy a legnagyobb mértékű
támogatásra van szüksége, hogy nemes hivatásának megfelelhessen.
Az árvaházba fiúk és leányok egyaránt vétetnek fel. A felvételi feltételek a következők : A Protestáns Országos Árvaegylet
választmányához intézendő kérvények a Protestáns Orsz. Árvaház
igazgatóságához: Budapest, VII., Szegényház-tér 1. sz. alá legkésőbben május hónap végéig elküldendők. A kérvény mellékletei :
1. A szülők vallását, polgári állását és elhalálozását igazoló anya
könyvi kivonatok. 2. Az árva születéséről szóló anyakönyvi kivonat. 3. Szegénységi bizonyítvány, mely a lelkésszel is hitelesítendő. 4. Az árva testvéreinek számát, korát és ellátásuk módját
igazoló okmány. 5. Iskolai és oltási bizonyítványok. 6. Egészségi
bizonyítvány. Az árvák a 6. életévtől a 10.-ig vétetnek fel s csak
kivételesen a 12. életkorig. Elsősorban a teljesen árvák, másodsorban a félárvák, kiknek legtöbb keresetre képtelen testvérük
van, vétetnek figyelembe a felvételi bizottság által. Az okmányok
bélyegmentesek.
Az árvaegyletbe belépá tagok évi 10 pengőt fizetnek. Hit-

testvéreink közül bárcsak minél többen támogatnák a magyar
protestánsoknak ezt a derék, humanitárius intézményét. Ezt kívánja
a haza és egyház.

A szarvasi Luther-Árvaház.
A világháború vérzivataros éveiben a hatalmas szarvasi
egyházközség elhatározta, hogy a hazáért életüket, egészségüket
feláldozott hősök iránti hálás kegyeletét azzal fogja leróni, hogy
a reformáció 400-ik jubileumi ünnepén árvaházat létesít. A magasztos terv különösen egy Szrnka János nevű buzgó presbiter
páratlan áldozatkészsége és lángoló egyházszeretete folytán 1921
június 19-én teljesedésbe ment. Ezen a napon tárta ki kapuit a
Luther-Árvaház a főgimnázium régi földszintes épületében az
apátlan-anyátlan kisdedeknek. Ámde ez az ódon épület egy-kettőre
szűknek bizonyult annak a 40—46 árvának befogadására, kik az
irgalom szent nevében a Jézusi szeretet e meleg hajlékába való
felvételüket kérték. Ezért az egyházközség Bartos Pál lelkész
kezdeményezésére elhatározta, hogy a gyülekezet piactéri telkén
egy modem emeletes, minden igénynek megfelelő nagy árvaházat
fog építeni, melynek alapkövét az árvaház lelkes pártfogója,
Dr. Raffay Sándor püspök 1925 szept. 27-én tette le. Az építkezés 1926 márc. 22-én indult meg Isten szent nevének segítségül hívása mellett. Az épület a népjóléti minisztérum, a külföldi evangélikusok nagyarányú támogatása mellett csaknem
elkészült, egyes helyiségei ideiglenesen már használatba vétettek.
Az építkezés költségei, bár a hívek egymással az egyházszeretetben
versenyezve sok munkát ingyen végeztek, mégis közel egy
milliárdot tesznek ki. A szarvasi Luther-Árvaház a legnagyobb
szeretetintézmény, melyet a Krisztus és a felebarátok iránti
szeretet az évszázadok folyama alatt létrehozott, amely, mint
ilyen, méltán lesz büszkesége egész evangélikus egyházunknak.

Evangélikus Szeretetház Győrött.
Néhai Martiny Julia végrendeletében a győri egyházközségnek hagyományozta családi házát. Az egyházközség 1883-ban,
Luther Márton születése 400 éves jubileuma alkalmával elhatározta, hogy azt szegény- és árvaintézetnek rendezi be s 1885-ben
meg is nyitotta. Itt gondozták az egyházközség szegényeit és
árváit 1911-ig, mikor Bálint Mihály presbiter 60,000 aranykoronás adományával és a gyülekezet áldozatkészségéből felállította a Rába melletti nagy telkén a mostani Szeretetházat.
A kétemeletes ház úgy épült, hogy alkalmas legyen többféle
bel missziói intézmény befogadására. Van benne
leányinternátus
25 tanuló számára, melyben a helybeli állami iskolákba járó
serdülő leánykák részesülnek teljes ellátásban, gondos felügyeletben és vallásos nevelésben. Rendelkezésre áll néhány szoba
olyan magános úrinőknek, akiknek hozzátartozóik nincsenek, de
az ellátásért fizetni tudnak. Ingyenes menház is a Szeretetház
olyan elaggott nőknek, akik munkaképtelenek s egyedülállók.
Ánaházába elsősorban győri, de ha van hely, vidéki gyermekeket is felvesz s addig gondosan nevel, míg kenyérkereső munkára adhatja őket. Az 1926. év szeptember havában pedig Evangélikus Diakonisszaképző
Intézetet állított fel egyelőre 6 növendékkel. A növendékek elméleti és gyakorlati kiképeztetését egy
lelkész, két tapasztalt diakonissza-nővér és egy orvos végzik.
A betegápolásban való gyakorlatot kórházban sajátítják el.
Felhívás a győri evang. diakonisszaképző intézetbe
való belépésre. Tájékozásul megemlítjük, hogy csak olyan
hajadonok és gyermektelen özvegyek vehetők fel diakonisszáknak, akik 18. életévüket betöltötték s negyven évnél nem idősebbek. A próbaidő alatt, mely 1—2 évig tart, a növendékeket
az intézet élelmezi díjtalanul, de ruházatukról maguk gondoskodnak. A ruházat egyszerű, sötétszínű, egyszerű szabású
legyen. A kalapot és munkakötényt Győrött utasítás szerint kell
beszerezni. Megkívántatnak lehetőleg a következők : 3 ruha, ezek
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között egy fekete, 6 egyszerű ing, 12 pár harisnya, 12 zsebkendő, 3 hálókabát, 4 színes alsószoknya, néhány kötény s egy
ünnepi fekete kötény, esernyő, 2—3 pár cipő, az évszakoknak
megfelelő egy-egy felöltő. A fölvételre vonatkozó kérvényeket
július hó 15-ig kell benyújtani a Szeretetház igazgató lelkészéhez.
A bélyegtelen kérvényhez mellékelni kell : a) a folyamodó magaírta rövid életrajzát, b) keresztlevelét, c) a szülők vagy a gyám
beleegyező nyilatkozatát, d) az utolsó iskolai bizonyítványt,
ej lelkészi bizonyítványt a folyamodó vallásos és erkölcsi életéről,
f ) orvosi bizonyítványt az illetőnek testi épségéről és egészségéről. Az összes iratok egyházi belkezelésre bélyegmentesek.
A jelentkezők vegyék figyelembe, hogy a diakonissza hivatás gyakran nehéz munkával jár, kitartást és ép testi erőt igényel.
De legfőbb feltétele az Isten iránti hálával eltelt szív, Krisztushoz s az emberekhez való őszinte, nagy szeretet. Szükséges,
hogy aki diakonisszává akar lenni, annak egész egyéniségét áthassa az az evangéliumi igazság : kegyelemből üdvözülünk a
Krisztusban való hit által. Csak úgy lehet az Úrnak alázatos,
hűséges, önmegtagadó, készséges szolgálója, csak úgy vezethet
másokat is a Krisztushoz. Ne indítsa az illetőt valami mellékes
ok — nehéz viszonyok, csalódás, bánat, elhagyottság — a diakonissza hivatásra, egyedül a Krisztusban tapasztalt kegyelemért
érzett hála. Fel kell venni a Krisztus gyönyörűséges és könnyű
igáját, úgy járni az Ő nyomdokain ! A diakonisszának szolgálónak kell lenni, önként, szabad akaratból. Nem tesz apácaszerű
fogadalmat. Visszatérhet elaggott, beteg szüleihez, ha szükség van
rá, — magánvagyonával szabadon rendelkezik, férjhezmehet.
Munkáját természetesen díjtalanul végzi. De ellátást, ruházatot,
betegség esetén gondozást az intézettől kap s ha mindvégig
hűséges marad, aggkori ellátásban is részesül.
Aki úgy érzi, hogy ez a hivatás lelkével rokon s be tudja
tölteni egész életét, az jöjjön közénk, szolgáljon velünk együtt
az Úrnak, szeretett anyaszentegyházunknak, beteg, elhagyott
testvéreinknek s az Úr kicsinyeinek : az árváknak !

A soproni evang. egyház árvaháza.
A soproni árvaház 1859-ben lett ünnepélyesen felavatva
és rendeltetésének átadva, s ezen idő óta megszakítás nélkül
szolgálja az atyátlan-anyátlan árvák nevelésének munkáját.
Jelenleg 33 árva nyer intézetünkben szeretetteljes és szakszerű nevelést, akiknek nagyrésze hadiárva. A gyermekek az
ötödik életévtől a tizenharmadik életévig találnak intézetünkben
meleg otthont.
Az intézet vezetése a konvent által megválasztott árvaházi bizottság kezében van, amely a konvent ellenőrzése mellett
intézi az ügyeket.
Az árvaház gazdasági teendőit egy hivatott diakonisszanővér vezeti. A lelki nevelés egy theológiai magántanár kezében
van, akik mellett egy gyülekezeti tanító a nevelés és foglalkoztatás munkáját végzi.
Az évi költségvetés körülbelül 200 milliót igényel.
Árvaházunkban az alapítás óta közel 350 gyermek nyert
gondos nevelést.
„Schäffer Ferdinánd és neje Legányi Juliánná árvanevelő
intézet" Debrecenben.
Schäffer Ferdinánd és neje Legányi Juliánná debreceni
evangélikus vallású szorgalmas polgárok lankadatlan munkával
jelentékeny vagyont szerezvén, gyermekeik halála után vagyonukat végrendeletileg árvaház létesítésére hagyományozták. Az
1893-ban, illetve 1899-ben elhalt alapítványttevők végakaratát
tartalmazó „Alapítólevelet" sok zavaró körülmény folytán csak
1915-ben sikerült jóváhagyatni.
A 183 kat. hold fekete földből és két jelentékeny értéket
képviselő házból álló vagyont az „Alapítólevél" előírása szerinti
5 tagból álló „Intézőség" kezeli, melynek 4 tagját az ev. egyháztanács saját kebeléből választja, az 5. tagot rendszerint az egyháztanács előzetes meghallgatása után az ügyvédi kamara elnöke
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nevezi ki. A gyermekek feletti felügyeletet a debreceni ev. egyház mindenkori lelkésze gyakorolja.
Az alapítólevél jóváhagyása után az árvaház azonnal
meg is nyílt. Az 1917—18. években az emelkedő drágaság folytán
— miután sem a lak-, sem a földbéreket jelentékenyen emelni
nem lehetett — az árvaház anyagiak hiányában feloszlott. A különféle épületek alapos renoválása után most már jelentékeny
tartalékalapok állanak rendelkezésre, úgyhogy megvan a jogos
remény, hogy 1—2 év múlva az árvaház egyelőre 24 árvával
megnyílik.
A pesti evang. magyar egyház Szeretetháza.
Egy istenfélő, buzgó evangélikus egyháztag, Kakas Lidia
budapesti emeletes házát, mely a Balassa-utca 9. szám alatt van,
végrendeletileg a pesti ev. magyar egyházra hagyta Szeretetház
céljaira. A Szeretetház a reformáció 400-ik jubileumi napján meg
is nyílott és egynéhány törődött aggastyánnak és egypár árvának nyújtott meleg fedelet. A Szeretetház elnöke, Dr. Raffay Sándor lelkész, nagy reménységgel tekintett a jövő felé, amikor majd
a nemes célra átengedett ház elfoglalva tartott lakosztályai is a
Szeretetház magasztos célját fogják szolgálni. Sajnos, máskép
történt. Hazánk gazdaságilag tönkrement és a Szeretetház kénytelen volt áldott kapuit becsukni. De hisszük, csak rövid időre.
Hisszük, közel van az idő, amikor a Szeretetház ismét menedéket fog nyújtani az élet hajótöröttjeinek.
KÓRHÁZAK.
Dr. Pajor szanatórium.
A fővárosi szanatóriumok közül evangélikus vezetés alatt
áll a főváros középpontjában lévő Dr. Pajor szanatórium VIII.,
Vas-utca 17. A betegek kényelméről, a gyógykezelés gondosságáról, az ápolási és gyógykezelési díjak mérsékelt megállapításáról a szanatórium igazgatósága a legnagyobb körültekintéssel és megértéssel gondoskodik.

Irodalmi és belmíssziói egyesületek.
Luther-Társaság.
A nagy reformátor születésének 400-ik évfordulóján Hunfalvy Pál elnöklete alatt kimondták, hogy az evangéliumi életfelfogásnak a nyomtatott betű segélyével való terjesztése céljából
evang. irodalmi egyesületet alapítanak. így született meg a LutherTársaság, amely mindaddig, míg a háború és a háború utáni
gazdasági összeomlás erejét meg nem bénította, a legszebb munkát fejtette ki. Nagynevű elnökei: Hunfalvy Pál, Zsilinszky Mihály,
Osztroluczky Miklós, báró Radvánszky Albert buzgó vezetése mellett
a Luther-Társaság egész könyvtárra menő kiadvánnyal gazdagította
a magyar könyvpiacot. Kiadta Dr. Masznyik Endre szerkesztésében
Luther alapvető reformátori iratait. Ezenkívül az Ágostai hitvallást,
Az ágostai hitvallás védelmét, Luther életrajzát, Luther aranymondásait. Lefordíttatta a külföldi ev. egyházi irodalom legértékesebb munkáit. Önálló magyar theológiai irodalom megteremtése céljából több ízben tekintélyes összegű pályadíjakat tűzött
ki. Kiadta „Egyházunk nagyjai" című sorozatban sok jelesünknek az életrajzát és évről-évre megjelenő népies kiadványaival
erősítette az evangélikus öntudatot. Majba Vilmos főtitkár kezdeményezésére a Luther-Társaság az elemi iskolai oktatás minden
tantárgya számára tankönyvet adott. Sajnos, ezt a vállalkozást
nem kisérte siker. Annál nagyobb népszerűségnek örvendett, míg
anyagi erök hiányában szünetelni nem kényszerült, a Dr. Kovács
Sándor szerkesztésében megjelent Ösvény című folyóirat, melyet
magvas cikkei alapján hazánk legjobb folyóirataival emlegettek
egy sorban. A forradalmak viharján Dr. Varsányi Mátyás főtitkár
buzgólkodása folytán sikerült a Luther-Társaság értékeit átmenteni, de hazánk feldarabolása súlyos csapást mért a LutherTársaságra, mely tagjainak legnagyobb részét és anyagi erőforrásait elvesztette. Legújabban Zschocke regényeinek magyar kiadásával vonta magára a Luther-Társaság a közfigyelmet. A Luther-

Társaság ezidőszerinti elnökei : Pékár Gyula író és Kapi Béla
püspök. Pénztárosa : Bendl Henrik Budapest, IV., Deák-tér 4.
Tagdíj egy évre 10 pengő.
Luther-Mtízeum é s Könyvtár.
Dr. Kovács Sándor, a Luther-Társaság ezidőszerinti főtitkára azzal kívánta a reformáció 400-ik jubileumát megörökíteni, hogy mozgalmat indított a magyarországi Luther-emlékek
összegyűjtése iránt. Lelkes kezdeményezése folytán sok becses
Luther-ereklyét sikerült az ismeretlenség homályából kiemelni és
az utókor számára megmenteni. Kétségtelen, hogy a magyar
Luther-Múzeum legbecsesebb ritkasága nagy Lutherünk sajátkezű végrendelete, mely egy katholikus műgyűjtő ajándékaképen
került egyetemes egyházunk birtokába. Szinte fel sem lehet becsülni e ritka kincsnek az értékét. Akinek módjában van a LutherMúzeum gyűjteményét egy Luther-emlék felajánlása által gazdagítani, ne mulassza el azt megtenni.
A Luther-Múzeum kiegészítő része a Luther-Könyvtár, amely
összegyűjteni kívánja mind a sajtótermékeket, melyek a reformációval vannak összefüggésben, akár úgy, hogy méltatják a hitjavítás nagy jelentőségét, akár úgy, hogy a reformáció szelleméből
sarjadtak. A Luther-Könyvtárban minden protestáns műnek meg
kell lennie, amely magyar nyelven megjelent. Az utókor itt fogja
keresni és megtalálni evangélikus lapjaink minden számát, a legnagyobb munkát épúgy, mint a legkisebbet. Azok sorában, akik
a Luther-Könyvtárt adományaikkal gazdagították, különösen Szontágh Tamást kell kiemelnünk, aki egy egész könyvtárt ajándékozott e nemes célra. Úgy a Luther-Múzeum, mint a Luther-Könyvtár egyetemes egyházunk épületében, VIII., Üllői-út 24 van elhelyezve.
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság.
1888-ban alakult. Célja : A magyarság szolgálata a magyar
protestantizmus erői által. Első vezetői : báró Vay Miklós, Szász

Károly püspök és báró Radvánszky Béla elnök voltak. A Társaság megalakulása óta egy kisebb könyvtárra menő kiadványt
bocsátott ki „Önálló Művek", „Házi Kincstár", „Koszorú" és
„Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár" című vállalataiban.
Kiadta azonkívül 1889 óta folyóiratát, a „Protestáns Szemlé"-t,
amely 1893-ig (I—V. évfolyam) évnegyedenkint, azóta pedig
havonkint, évi tíz füzetben jelent meg. Első szerkesztője Kenessey
Béla, a Társaság titkára volt. A folyóirat megindulásától 1920-ig
32 évfolyamban jelent meg. A kommunizmus után három évig
szünetelt a Társaság munkája, míg 1924 januárjában újra megindult, homlokán a 33-ik év jelzésével. Ujabb kiadványai egyelőre
nincsenek a Társaságnak, de fölveszi ezirányban is a munkát,
mihelyt anyagi viszonyai lehetővé teszik. Lelkészi és világi elnökei
a Társaság megalapításától kezdve : br. Vay Miklós, Szász Károly,
br. Radvánszky Béla, Gyurátz Ferenc, Hegedűs Sándor, Bachát
Dániel, Zsilinszky Mihály, Antal Gábor, Baltazár Dezső, gróf Tisza
István, Vargha Gyula.
Titkárok voltak : Zsilinszky Mihály, Kenessey Béla, Szőts
Farkas, Raffay Sándor, Madai Gyula, Veres Jenő. A háború alatt
egy ideig szerkesztője volt a „Protestáns Szemlé"-nek : Dr. Ravasz
László. Jelenlegi tisztikara : Lelkészi elnök Ravasz László. Világi"
elnök gróf Bethlen István. Lelkészi alelnök Kapi Béla. Világi
alelnök br. Kaas Albert. Szerkesztő Zsinka Ferenc, aki ideiglenesen a titkári teendőket is vîgzi. Pénztárosa Bendl Henrik IV.,
Deák-tér 4., akihez az évi 10 aranykoronában megállapított tagdij küldendő, melynek ellenében a Társaság folyóirata, a „Protestáns Szemle" díjmentesen küldetik meg. Mindazok az egyházi
és állami tisztviselők, akik az elnökséget (Budapest, IX., Rádayutca 28) eziránt megkeresik, fél tagdíjat (5 K) "fizetnek.
A magyarhoni e g y e t e m e s evangélikus egyházi gyámintézet.
A nemes Zinzendorf Miklós Lajos grófról beszélik, hogy
fiatal korában meglátogatta egyszer a hírneves düsseldorfi kép-

csarnokot s ott a neves mesterek valamennyi képe között különösen egy kép vonta magára a fiatal ember figyelmét A kép a
megfeszített Krisztust ábrázolta s a kép alján ezt a két sort
lehetett olvasni :
„Én ezt cselekedtem te éretted !
Mit cselekedtél te én érettem?"
Zinzendorf Miklóst ez a kérdés nem engedte nyugodni
mindaddig, amíg javait, életét, idejét, erejét a megfeszített Krisztus
szolgálatába nem állította. A hazájukból hitükért kiüldözött csehmorva atyafiakat birtokán összegyűjtötte és letelepítette s megalapította velük a keresztyén szeretet gyakorlásáról oly nagyhírű
herrnhuti testvérközséget.
Ez a történet jut eszünkbe, amikor a magyarhoni egyetemes evangélikus egyházi gyámintézetről szólunk.
A németországi Gusztáv Adolf-egyesület mindjárt megalakulásának első éveiben segítségére sietett magyarhoni evangélikus szegény, eladósodott gyülekezeteknek, amelyek szinte
már ott állottak, hogy egyházi épületeiket s aműgyis szűken
kimért földjeiket kénytelenek eladni. Máskor segítséget nyújtott
az erőteleneknek templom, iskola, árvaház felépítésére, lelkészek
és tanítók neveltetésére és eltartására. De minden levélben, mely
a segedelmet kísérte, ezen kérdés állott:
„Hát ti magatok tesztek-e valamit saját szegényeitekért?"
És egy nemes, Istenben boldogult férfiú, Dr. Székács József
későbbi püspök azt felelte : „Adjatok, várjatok, majd mi is
teszünk !" És Székács, valamint az ő társai nem is nyugodtak,
hanem nehéz időkben fáradhatatlanul dolgoztak, imádkoztak,
gyűjtöttek, szenvedtek, küzködtek, míg végre 1860-ban megalapították a németországi Gusztáv Adolf-egyesület mintájára a
magyarhoni egyetemes evangélikus egyházi gyámintézetet.
A magyarhoni egyetemes evangélikus egyházi gyámintézet
céljául tűzte ki a már meglevő egyházainknak s tanintézeteinknek
segélyezését s új gyülekezeteknek és intézeteknek létesítését. Új
gyülekezetek szervezését a gyámintézet ott segíti elő, ahol a hívek

az anyaegyházközség templomától, vagy a gyermekek az iskolától
oly messze laknak, hogy azt nem látogathatják. Támogatja a
gyámintézet a különféle evangélikus felsőbb iskolákat és emberbaráti intézeteket is, nevezetesen segélyezi a felsőbb leányiskolákat, tanítóképző-intézeteket, árvaházakat, diakonissza-intézeteket, a theológiai otthont és egyéb bel missziói intézeteket.
A gyámintézeti nőegyletek anyagilag támogatják azokat a szegény
gyülekezeteket, amelyek a maguk erejéből nem tudnak oltárt,
orgonát, harmóniumot, kegyszereket, az oltárra gyertyatartókat
beszerezni. A gyámintézet a szegény híveknek s a rászoruló
konfirmándusoknak bibliát, énekeskönyvet, imakönyvet ád, a
szórványban élőknek pedig evangélikus naptárt és lapot küld.
Minden egyházközségben van helyi gyámintézet. Az ugyanazon egyházmegyében levő gyámintézetek alkotják az egyházmegyei gyámintézetet. Az ugyanazon egyházkerületben levő
egyházmegyei gyámintézetek alkotják az egyházkerületi gyámintézetet. A négy egyházkerületi gyámintézet pedig alkotja az
egyetemes gyámintézetet. Vannak ezenkívül, különösen a nagyobb
gyülekezetekben, nöi és ifjúsági gyámintézetek is.
Az egyes gyámintézetek gondoskodnak arról, hogy minden
evangélikus templomban legyen egy persely, amelybe az egyházukat szerető hívek beleteszik adományukat. Ismered ezt a
perselyt és te is tettél már abba adományt? Minden évben legalább egyszer gyámintézeti istentisztelet tartatik templomunkban,
amikor lelkészünk a gyámintézet céljáról, feladatáról, a szórványbeli hivek elhagyatottságáról, nagy nyomorúságáról
szokott
beszélni. Az ilyen istentisztelet után szeretetadománygyüjtés van
a gyámintézet javára. Ahányszor elmegyünk a templomban felállított gyámintézeti persely mellett s ahányszor a gyámintézet
javára offertoriumot szednek, jusson eszünkbe az a szegény
bibliai özvegyasszony, ki mindenét, amije volt, belevetette a
perselybe.
Esztendőnként, rendesen tavasszal, amikor a méhek összegyűjtik a különféle virágról az édes mézet, a gyámintézeti gyűjtők

is végigjárják a gyülekezetet, bekopogtatnak minden evangélikus
házba és családhoz Isten nevében, a Jézus nevében alamizsnát
kérnek szórványokban élő, egyházilag hontalan hitsorsosaink
támogatására. Ezeket a gyűjtőket zúgolódás nélkül, barátságos
szóval s áldozatkész szívvel kell fogadnunk, mert azt mondja az
í r á s : „A szentek szükségére adakozók legyetek!" Hitbuzgó
elődeink közül sokan birtokuk minden hold földje után, vagy
jövedelmük nagysága szerint bizonyos összeget szoktak jegyezni
a gyámintézeti gyüjtőívre. S hallottunk olyan szegény lelkészről
is, aki azt mondotta : „Földem nincsen
de van bibliám, van
jó feleségem és öt ép gyermekem, tehát hét kincsem. Ezekért
fizetek hetenként hét pengő krajcárt, vagyis évente három forint
hatvanöt krajcárt juttatok, a gyámintézeti pénztárba". És ezt meg
is tette.
Hogy a gyámintézetre való adakozást már a gyermekek is
idejében megszokják, az egyházias gondolkozású tanító minden
esztendőben elmagyarázza az iskolában is a gyámintézet fontos,
egyházmentő feladatát és gyűjtést rendez a gyámintézet céljaira.
S az iskolásgyermekek örülnek, hogy megtakarított fillérükkel
szintén hozzájárulhatnak Isten országának építéséhez és terjesztéséhez.
Istennek legyen hála, vannak olyan jó lelkek is, akik
nagyobb adománnyal .emlékeznek meg a gyámintézetről. Legutóbb 1926-ban három testvér Istenben boldogult édesatyjuk emlékére ezer pengőt ajánlott fel a gyámintézet oltárára. S többször előfordult már, hogy egyesek halálos ágyukon nagyobb
összegű készpénzt, értékpapírt, házat vagy szántóföldet hagytak
a gyámintézetre. Sőt a gyámintézetnek egy igen buzgó munkása,
néhai Bognár Endre, volt lovászpatonai ev. lelkész, egyetemes
gyámintézeti egyházi elnök, egész vagyonát, házát s tekintélyes
földbirtokát a gyámintézetnek hagyományozta.
A világháború és az azt követő összeomlás folytán sok
gyámintézeti alapítványunk, készpénzünk és értékpapírunk elértéktelenedett. Ránk vár a feladat, hogy ezeket az elértéktelenedett

alapítványokat újakkal pótoljuk s hogy fokozott áldozatkészséggel
évről-évre előteremtsünk annyit, hogy a gyámintézet magasztos
feladatának megfelelhessen.
Amikor a gyámintézet fennállásának 50 éves jubileumát
ünnepelte, örömmel és hálával mutatott rá arra, hogy a Gusztáv
Adolf-egyleti segélyekkel együtt 540 magyarországi és 35 idegen
gyülekezetet támogatott közel 3.000,000 aranykoronával. Ezen a
központba befolyt pénzen kívül körülbelül egy másik 3.000,000
koronát az egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi, valamint női és ifjúsági gyámintézetek osztottak szét. Legyünk azon,
hogy a jövő még nagyobb összegekről számolhasson el.
Amidőn egyszer egy tanító a küzködő és diadalmaskodó
egy ázról beszélt, az egyik tanuló arra kérte őt : mondaná meg
neki, hol van a szeretet egyháza? Adjuk meg erre a kérdésre a
feleletet azzal, hogy a gyámintézetnek hű, imádkozó, áldozatkész
munkásai leszünk és akkor bebizonyítjuk barát és ellenség előtt
egyaránt, hogy a mi egyházunk a szeretet egyháza, mert mindenekkel jót teszünk, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.
A Magyarhoni Evangélikus Misszióegyesület
azokat tömöríti zászlaja alá, akik imádságokkal és anyagi áldozatokkal azon fáradoznak, hogy a lelki sötétségben élő pogányok
a hittérítők buzgó munkája révén megismerjék Krisztus Urunk
üdvözítő evangéliumát. A Magyarhoni Evang. Misszióegyesület
összegyűjtött filléreivel a Lipcsében székelő lutheránus Missziótársaságot támogatja, melynek különösen Indiában vannak hatalmas missziói munkamezői. A Magyarhoni Evang. Misszióegyesületbe tagbejelentéseket Broschko G. A. esperes (Budapest, IV.,
Deák-tér 4.) fogad el. Tagdíj egy évre 3 pengő.
Országos Luther-Szövetség.
A forradalom vérzivatarja után az evangélikus társadalom
megerősítése céljából Dr. Raffay Sándor püspök a németországi

Evangelischer Bund mintájára megalapította az Evangélikus Szövetséget, mely aztán a Dunántúli egyházkerületben működő
Luther-Szövetséggel egyesülvén, annak nevét vette fel. Elnöke
Báró Kaas Albert. Célja az evangélikus híveket az egyház zászlaja alatt társadalmilag tömöríteni és kulturális eszközökkel
(vallásos estélyek, tanfolyamok, előadások) az evangélikus öntudatot erősíteni és gazdasági akciókkal (kézimunka-tanfolyamok,
varróműhelyek fenntartása, vagyonmentővásárok stb.) az evang.
egyháztagok anyagi érdekeit szolgálni. A Luther-Szövetság ma
evang. egyházunk legnagyobb társadalmi szervezete, mely kerületenkint is meg van szerezve és melynek majdnem minden
gyülekezetben van helyi alakulata. A Luther-Szövetséget felkarolni
és életképessé tenni egyházunk iránti legszentebb kötelességünk.
Norvég zsidómisszió.
Székhelye : Budapest, VII., Gyarmat-utca 14. Vezetője :
Johnson Gisle norvég evangélikus lelkész. Célja a zsidóságot
Krisztus igazsága számára megnyerni. A norvég zsidómisszió,
melynek Oslóban van a központja, Budapesten kedves templomot
épített, mely a VII. kerületi evangélikusoknak is rendelkezésre áll.
A Magyar Protestáns Nők Országos S z ö v e t s é g e ,
mely magában foglalja az összes evangélikus, református és
unitárius nőegyleteket és fiók-szövetségeket, áldásdús működést
fejtett ki az elmúlt esztendőben is.
Négy év óta tart fenn szövőtanfolyamot, melyen díjtalanul
képez ki jelentkező növendékeket, kiket azután — amennyiben a
Szövetségnek módjában áll — kenyérkeresethez is juttat.
Fehérnemű-tanfolyamán megrendelésre s hozott anyagból
is vállal munkát jutányos áron.
Időközönként vert-(klöpli-)csipke-, művirág-, kalapdíszítő-,
felsőruhavarró- és más tanfolyamokat is rendez.

Évenként (október hónapban) országos nőimunka-kiállitásán mutatja be, mivel foglalkozik ma a magyar asszony.
A Pesti Vigadó I. em. termeiben immár harmadszor volt
alkalmunk gyönyörködve szemlélni a magyar nők finom ízlésű,
maguk tervezte csipkéit, varrottasait, szőtteseit, hímzéseit, ruháit,
festett, faragott, égetett, csomózott remekeit.
A kiállítás legfőbb célja : az otthonában dolgozó nőket a
vevőközönséggel közvetlenül összeköttetésbe hozni.
Intézetek, kórházak, gyermekmenhelyek s más intézmények
részére ágy- és fehérnemű-készleteket, csecsemőkelengyéket
tömegvarrásként vállal a Nőszövetség, miáltal otthoni munkaalkalmat ad keresetre szoruló tagjainak.
A Protestáns Nőszövetségnek 3 év óta fennálló — a legnemesebb célt szolgáló — alkotása a „Protestáns
Diákmenza",
hol naponta 300 egyetemi hallgató kap nagyon kedvezményes
áron bőséges és ízletes ebédet. A menza csak úgy tartható fenn
ha a protestáns egyházak és társadalom továbbra is megértő szeretettel támogatja a protestáns nőket emberbaráti működésükben.
A Magy. Protestáns Nők Orsz. Szövetsége központi irodája Budapest, VIII., Üllői-út 24. sz. alatt van ; tanfolyamainak
helyisége VIII., József-utca 48. sz., hol olcsó áron lehet törlőket,
törülközőket, lepedőket, teritőket, egyszerű és díszes függönyöket,
ruhavásznat és fehérneműeket vásárolni. A Nőszövetség intézményeit szeretettel ajánljuk hittestvéreink figyelmébe és támogatására.
Magyar Evangélikus Lelkész-Egyesület.
Elnöke Paulik János nyíregyházi lelkész. Célja a lelkészi
karnak tömörítése által a protestantizmus frontját erősíteni.
Eszközei az évenként rendezett konferenciák és gyűlések.
Országos Evangélikus Tanáregyesület é s Tanítóegyesület.
Az evangélikus közoktatásügy speciális feladatainak előmozdítására alakult. Mindkettő érdemes munkára tekinthet vissza'.
Amannak elnöke Dr. Szigethy Lajos, emezé Krug Lajos.

„Fébé" Evangélikus Diakonissza Nőegylet.
Megalakulása 1924-ben volt, belügyminiszterileg jóváhagyott
alapszabályokkal. Célja a diakonissza-munka felkarolása, hitélet
ébresztése és mélyítése s a könyörülő szeretet szervezett gyakorlása. A „Fébé" név az apostoli időknek egyik nőalakjára utal
vissza, aki Pál apostol egyik gyülekezetének volt hűséges szolgálója. (Római levél 16.) Az egyesületnek tagjai az ú. n. Khi-Ró
jelvényt hordják Alfával és Omegával, ami egyike a legrégibb
keresztyén jelvényeknek, s a Jelenések könyve nyomán (1,8)
mutat rá, hogy Krisztus a kezdet és a vég. Az egyesületet Pauer
Irma volt misszionáriusnő, jelenlegi diakonissza-főnöknő alapította s ő annak elnöke. Alelnöke Trauschenfels Elza diakonissza
főtestvérfőnöknőhelyettes. Titkár Gáncs Aladár lelkész, jegyző
Szabó Marianna diakonissza testvér, pénztáros Bohus Ilonka,
ellenőr Tóth Juliánná diakonissza-vezető testvérek. A választmány tagjai Dr. Raffay Sándor püspök, Vargha Gyuláné, Möhr
Henrik, Boross Mihály lelkészek, Dr. Molnár Gyula, özv. Soltész Gyuláné, Dr. Farkas Mária, Miklós Mária diakonisszavezető testvérek, Kovács Eliz és Mikó Magda diakonissza testvérek.
Az egyesület székhelye Pilis-Klotildliget, u. p. Piliscsaba,
működésének területe egész Magyarország. Az egyesület központi
szerve a Diakonissza Anyaház, amely ezidőszerint Pilis-Klotildligeten Pauer Irma főnöknő tulajdonát képező Béthelben nyert
elhelyezést.
Az anyaház
többféle irányú kiképzést nyújt, főleg azonban gyülekezeti beimissziói szolgálatra és rendszeres betegápolásra képez ki diakonisszákat és diakónusokat. A diakonissza-házba való felvételnél rendszerint 18—30 év, legalább 4 középiskola, testi egészség kívántatik meg, főkép pedig lelki készség az Isten országának teljes odaadással való szolgálatára. Jelentkezések Pauer
irma főnöknőhöz Pilis-Klotildliget, u. p. Piliscsaba, Pest megye
küldendők.

A diakonisszaház orvosi rendelője.

Az egyes munkaágak közül az egyesület, illetőleg az anyaház keretében ki vannak építve a következők :
Nyomda,
mely jövedelmével az anyaházat szolgálja. Elsősorban a saját
kiadványok előállításával foglalkozik, de egyéb nyomtatványok
készítését is vállalja. így készültek a nyomdában gyülekezeti
értesítők, egyházmegyei jegyzőkönyv, kottás énekeskönyvek s
több hittankönyv. E tárgyban szóló szíves megkeresések „Fébé"
Diakonissza Anyaház Nyomdája címre Pilis-Klotildliget, u. p.
Piliscsaba küldendők.
Anyaházi
ircftterjesztés
két ágazattal. Az egyik a saját kiadványok terjesztésével foglalkozik. Itt „Kis » Harang" című gyermekfüzet-sorozat, „Honnan

jössz, Hová mégy?" és „Akarsz-e meggyógyulni?" címmel traktátus-sorozatok indultak meg. Ugyanígy bibliai faliképek, színes,
igével ellátott levelezőlapok, levélpapírok, kis képek, könyvjelzők.
Az iratterjesztés másik ága főleg Bibliák, másutt megjelent evangéliumi olvasmányok s német kiadványokkal szolgál. Az iratterjesztés lelkészeknek, tanítóknak s egyesületi munkát végzőknek
készséggel ad bizományba saját kiadványaiból 25%, idegen kiadványokból 10 — 15'Yo kedvezményt. Utóbbiaknál az összeg két
héten belül számolandó el. Mindezen kiadványok, valamint a
diakonissza testvérek által készített kézifestéses falimondások,
levelezőlapok, könyvjelzők, selyemfestések és faégetések megrendelhetők a Diakonissza Anyaház iratterjesztésében, PilisKlotildliget, u p. Piliscsaba.
Élőszóval

való

szolgálat

terén első helyen jönnek tekintetbe az egyesület évi konferenciái,
melyeknek színhelye a pilisklotildligeti „Béthel" szokott lenni.
Itt kell említést tenni az üdüléssel kapcsolatos kurzusokról ú. n.
Freizeit-ekről, melyek a hegyi fekvésű nyaralótelepen a testi
pihenő mellett a ker. élettel való megismerkedés s abban való
elmélyedés céljait szolgálják. Konferenciákon kivül az élőszóval
való szolgálat főkép
Budapesten
és annak környékén van kiépítve. Az egyesület tagjai a Deáktéri, fasori, budai és óbudai egyházban vasárnapi iskolai tanításokat
végeznek. Utóbbi helyen fiúk számára cserkészmunka, leányok
számára serdülő- és leányköri óra van. Az egyesület péntekenként este 7—8-ig férfi-bibliaórát tart, Budapest, Vili., Népszinházutca 40., I. e. 8. sz. alatti helyiségben, ugyanott szombatonként
Vaö-től V26-ig leánydiákok számára biblia- és vasárnaponként
délután '/44-től Viö-ig fiú serdülő-órákat. Az Egyetemes Egyház Üllői-út 24. sz. alatti imatermének sekrestyéjében főiskolai
hallgatók számára szombatonként d. u. 5—6-jg van bibliaóra,

ugyanott vasárnaponként d. u. y 4 4-től 1 / i 5-ig serdíilő-óra a
leányok számára. Magában az imateremben minden vasárnap
5 órakor általános evangelizáló óra van, melyen az egyesület
mindenkit szívesen lát.
Bibliaórákat és istentiszteletet tartanak az egyesület munkásai még a pestvidéki fogházban, gyermekmenhelyen, Remetehegyen, Albert-utcában, vakok intézetében, Lipótmezön, Új Szent
János kórházban, Bábaképző Intézetben, István-kórházban, Rákospalotai Leánynevelő otthonban, Rókus-kórház öngyilkososztályán.
Diakonissza-állomások
;
Nyíregyháza, Székesfehérvár, Rákoskeresztúr, Pihenő-puszta,
Bonyhád. Nyiregyházán az egyesületi munkákon kívül van még
a Diakonissza-állomásnak „Élim" nyomorékgyermek otthona öt
diakonissza testvérrel. Diakonisszák és az egyesület tagjai munkálkodnak még vasárnapi iskolák, hittanórák és bibliaórák tartásával : Pilisvörösváron, Szentendrén, Pesterzsébeten, Pestújhelyen, Kispesten, Albertin, Irsán, Kiskőrösön, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Nagybánhegyesen, Kovácsházán, Vanyarcon,
Berettyóújfaluban, Isaszegen, Vitkán, Zsákán, Úszódon, Nagykanizsán, Biharkeresztesen.
Kórházi

munka

terén 1925 nyara óta van az Anyaháznak Dr. Farkas Mária
diakonissza vezetőtestvér személyében operateur-orvosnője. Az
önálló kórháznak, mely szintén az egyesület programmjában van,
kezdetéül tekinthető az orvos-diakonissza testvér rendelője és
műtője, a Béthelhez tartozó s ahhoz közelfekvő „Siló" villában.
Idetartozik az is, hogy 1926 június 1-én 12 ápoló diakonissza
testvérrel az Anyaház átvette a főváros Telepi-utcai fiókkórházában a sebészeti osztályt
Ezután kiépítendő
intézmények
programmjában találjuk : a betegek, aggok, szegények, vakok,
árvák, elhagyottak, elesett nők, életuntak megmentését, gondo-

zását, külön üdülőotthon, árvaház, kórház, iskola, szanatórium,
Magdalenum stb. felállításával. „Annak pedig, aki véghetetlen
bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogynem mint
kérjük, vagy elgondoljuk, a mibennünk munkálkodó erő szerint,
Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről-nemzetségre örökkön-örökké. Ámen !" (Efezus 3, 20, 21.)
Evangélikus Papnék Országos Szövetsége.
Alakult 1926-ban. Célja az evangélikus papnék tömörítése
által egyházunkban a hitéletet fellendíteni. Sajtószerve az Evangélikusok Lapjának
„Az Ür szolgálatában" című időszaki
melléklete. A szövetség elnökei a püspöknék, főtitkára Blatnicky
Pálné, főesperes neje, Cinkota.

Egyházi jellegű lapok és nyomdák. Iratterjesztések és könyvkereskedések.
Országos jellegű lapok.
Evangélikusok Lapja. Alapította Dr. Raffay Sándor 1914ben, szerkeszti Németh Károly esperes Lébényben (Moson m.).
Kiadja az Orsz. Luther-Szövetség. Előfizetési ára egész évre
80,000 K. Az Evangélikusok Lapja egyházunk hivatalos sajtószerve, melynek feladata az egyházi közigazgatás szolgálata
mellett a protestantizmus védelme és az evangéliomi világnézet
propagálása. Az Evangélikusok Lapjának minden lelkész és minden egyházfelügyelő asztalán ott kell lennie.
Harangszó, illusztrált evang. hetilap. Alapította Kapi Béla
1910-ben, szerkeszti Czipott Géza lelkész Szentgotthárdban, kiadja a Dunántúli Luther-Szövetség. Előfizetési ára egy évre
60,000 K. Míg az Evang. Lapja a közigazgatás hivatalos orgánuma, addig a Harangszó a belmissziót, vagyis a hitébresztést,
az egyházszeretet felkeltését és a hithűség megerősítését szol-

gálja. Közöl bibliamagyarázatokat, vallásos tárgyú költeményeket,
komoly tartalmú elbeszéléseket. Hírszolgálata az egyházi élet
terén felmerülő minden fontosabb eseményről beszámol. Ezenkívül állandó rovatai vannak a magyar földmíves-társadalom
számára.
Jöjjetek énhozzám, a bányai ev. egyházkerület illusztrált
szórványgondozó lapja. Alapíttatott 1925-ben. Szerkeszti: Dr. Varsányi Mátyás. Kiadja : Szuchovszky Gyula. Előfizetési ára félévre
10,000 K. Megjelenik a nyári hónapok kivételével hetenkint
12,000 példányban. Ezen lap célja a másvallásúak tengerében
szétszórt evangélikus szigeteket a hitben megtartani és azon
evangélikusokat, akik évszámra nem hallanak evangélikus harangszót, nem látnak evang. papot, nem látogathatnak evang. istentiszteletet, a nyomtatott betű segélyével, az apák tiszta evangéliumi hitében megőrizni. A lapot minden szórványbeli evangélikus hívőnek megküldik, akinek pontos címét a kiadóhivatallal
közlik és pedig nemcsak a bányai egyházkerületben, hanem a
többi egyházkerületekben is.
Christlicher Hausfreund.
Alapíttatott 1925-ben, szerkesztik
Stráner Vilmos kaposszekcsői és Baldauf Gusztáv pécsi ev.
lelkészek. Előfizetési ára félévre 40,000 K. Kiadja a Tolna—
Baranya—Somogyi ev. lelkészegyesület. Célja a német anyanyelvű evangélikusokat, különösen a földmíves-osztályokat, az
ősi hitben megerősíteni. Tartalma és iránya ugyanaz, mint a
Harangszóé.
Gotthold, a sopronvidéki németajkú evangélikusság vallásos
nép lapjà, szerkeszti és kiadja Scholtz Ödön főesperes Ágfalva,
Sopron m. Félhavonként jelenik meg.
Lelkipásztor,
a magyarhoni lelkészek szaklapja, mely
beszédeket és beszédvázlatokat közöl. Főszerkesztője Kapi
Béla püspök, h. szerkesztő Vértesi Zoltán magyarbolyi ev. lelkész Előfizetési ára egy évre 18 aranykorona.
Protestáns Szemle, a legmagasabb színvonalú magyar
protestáns havi folyóirat. Főszerkesztő Dr. Ravasz László püs-

pök. Tartalmaz tanulmányokat, elbeszéléseket, költeményeket,
könyvismertetéseket, színházi és művészeti kritikákat. Egyes szám
ára 20,000 K. A Prot. Irodalmi Társaság tagjai ingyen kapják.
Diákvilág, a Magyar Evangéliumi Ker. Diákszövetség hivatalos orgánuma. Cikkei az érettebb középiskolai tanulóifjúság és
főkép az egyetemi ifjúság evangélizálásának állnak a szolgálatában. Szerkeszti Dr. Hilscher Zoltán. Kiadja Derne László (Budapest, VII., Hársfa-utca 59 b). Előfizetési ára diákoknak évi 21/»
pengő, másoknak 4 pengő.
Az Erő a protestáns középiskolai tanulóifjúság lapja, mely
az iskolai év alatt 85C0 példányban jelenik meg. Immár tizedik
esztendeje szolgálja a protestáns tanulóifjúságot. Van rovata a
leánydiákok részére is. Gazdag tartalmú ifjúsági lap. Előfizetési ára félévre 20,000 K. Kiadóhivatal VII., Hársfa-utca 59b.
Fénysugár, a Fébe evangélikus diakonissza-egyesület hitmélyítő félhavi közlönye. Felelős szerkesztője Gáncs Aladár ev.
lelkész. Állandó melléklete egy bibliaolvasó kalauz és egy gyermeklapocska. Előfizetési ára félévre 28,000 K. Kiadóhivatal : Piliscsaba,
Klotildfalva.
A Fecske, a Vasárnapi Iskolai Szövetség havonkint kétszer
megjelenő lapja, mely vasárnapi iskolai mintatanításai mellett a
külföldi és belföldi vasárnapi iskolai munka minden nevezetesebb
mozzanatáról beszámol. Állandó melléklete a „Csendes Percek"
című bibliaolvasó kalauz. Szerkesztője id. Victor János. Kiadóhivatal : VIII., Főherceg Sándor-utca 28. Előfizetési ára félévre
35,000 K.
Hajnal, az egyetlen magyar protestáns külmissziói folyóirat, mely állandóan közöl missziói életrajzokat, statisztikákat,
történeteket, híreket a pogány hittérítés egész munkamezejéröl.
Szerkeszti báró Podmaniczky Pál ev. lelkész. Kiadóhivatal : Budapest, Gyulai Pál-utca 9. Előfizetési ára egy évre 50,000 K.
Örömhír, protestáns gyermekek lapja, szerkeszti Dr. Misley
Sándorné. Kiadóhivatal : Tahitótfalu. Előfizetési ára egy évre
12.000 K.

Evangélikus
Népiskola, a magyar evangélikus tanítóság
közlönye. Szerkeszti Krug Lajos, az Evang. Tanitóegylet elnöke.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Sopron, evang. egyház.
Theológiai Szemle, a magyar protestáns hittudomány szaklapja, szerkeszti Csikesz Sándor egyet, tanár. Előfizetési ára egy
évre 30 aranykorona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Debrecen,
Református Kollégium.
Egyházmegyei és helyi jellegű lapok.

.

„Hegyen épített város", a budai egyház hetilapja. Minden
egyháztagnak jár. Megjelenik július és augusztus kivételével minden vasárnap. Felelős szerkesztője Dr. Varsányi Mátyás. Kiadóhivatal : Budapest, I., Verbőczy-utca 28. Előfizetési díja félévre
20,000 K.
Evang. Családi Lap, a pesti ev. magyar egyház közlönye.
Szintén minden egyháztagnak jár. Szerkesztik Dr. Mikler Károly
és Kemény Lajos. Kiadóhivatal : IV., Deák-tér 4. Előfizetési ára
félévre 20,000 K.
Örömhír, a miskolci evang. egyház és a hegyaljai egyházmegye havi értesítője. Szerkeszti Duszik Lajos miskolci lelkész.
Előfizetési ára egy évre 50,000 K.
Apostol, a kiskőrösi egyház helyilapja. Szerkeszti Korén
Márton lelkész. Megjelenik havonként kétszer.
Erős várunk, a győri egyház évenként négyszer megjelenő
lapja. Szerkeszti Pálmai Lajos lelkész.
Erős várunk címmel a kaposvári egyház is indított egy
nagyobb ünnepek alkalmával megjelenő lapot.
Légy hü, a pápai ev. egyház kéthavonként megjelenő lapja.
Szerkeszti Mesterházy László lelkész.
Erős várunk címmel a nyíregyházi egyház is adott ki egy
időszaki értesítőt a hitélet fellendítése érdekében.
Új ég és új föld a címe az ózdi egyház havonként kétszer
megjelenő ifjúsági lapjának. Szerkeszti Abaffy Gyula hitoktatólelkész. Ez az egyetlen evang. ifjúsági lapunk.

Nyomdák.
î f j . Kellner Ernő, V., Csáky-utca 10., Wagner Richárd,
VI., Horn Ede-utca 9. nyomdája mellett különösen
A Fébé diakonissza-egylet nyomdájáról kell megemlékeznünk, melynek vételárát buzgó diakonisszáink heroikus erőfeszítéssel hozták ösze. A Fébé-nyomda, mely Piliscsabán a diakonisszaotthonban van elhelyezve.

Könyvkereskedések.
A Fébé iratterjesztése érdemel figyelmet, mely a saját kiadású énekeskönyvek, gyermekiratkák („Kis harang" sorozat)
mellett minden komoly tartalmú könyvet árusít. Lelkészek, kik
gyülekezetükben vallásos iratterjesztést akarnak berendezni, a
Fébénél tetemes kedvezményt nyerhetnek.
A Luther-Társaság
könyvkereskedése.
A legnagyobb egyházi jellegű könyvkereskedésünk a Luther-Társaság könyvkereskedése Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 5/a, az ev. egyetemes
egyház bérházában, melyben a Luther-Társaság kiadványain
kívül minden belföldi és külföldi könyv beszerezhető. Iskolák és
lelkészi hivatalok nagyobb rendelésnél árkedvezményben részesülnek. Ugyancsak a Luther-Társaság könyvkereskedése útján beszerezhetők az iskolaszerek is.
Scholtz Testvérek protestáns irányú könyvkereskedés, papírés írószerkereskedés, Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21. Telefon
József 33—95. Társtulajdonosok : Scholtz Ede és Róbert, a Szepességből származó hithű evangélikusok. Az üzletet 1906-ban
alapította Scholtz Ede. (Bővebb ismertetését lásd a hirdetések közt.)
Evangélikus Gazdasági Központ.
1926 nyarán megalakult az Evang. Qazd. Központ azzal a
céllal, hogy híveinknek gazdaság-kereskedelmi vonatkozásban

szolgálva olyan jövedelmi forrást nyisson meg, melynek segélyével sok életrevaló terv megvalósulhat, mely anyagi erőink
fogyatékossága miatt eddig csak utópia volt. Áldásosnak bizonyult
működését a Gazdasági Központ egy nagyobbszabásu szén- és
tűzifa-akcióval kezdte meg. Ezt az akciót teljes siker koronázta :
rövid 3Vä hónap alatt mintegy 400 vaggon tüzelőanyagot adott
el, amely forgalom után, dacára annak, hogy a Gazdasági Központ mindenkinél olcsóbb áron látta el tüzelőanyaggal a hittestvéreket, mégis tetemes összeget tudott fordítani egyházi közcélokra.
A sikeren felbuzdulva az Evangélikus Gazdasági Központ
megszervezte textilosztályát abból a célból, hogy olcsó ruhaneműekkel lássa el az egyháztagokat a fővárosban épúgy, mint
vidéken.
A szerény kezdet után az Evangélikus Gazdasági Központ további működése folyamán az evangélikus kiskereskedő
érdekeinek megsértése nélkül a gazdaság-kereskedelmi élet egész
mezejét kívánja felölelni és a híveket mindennel ellátni,
amire csak szükségük lehet. Ha ebbeli törekvése megértéssel,
támogatással fog találkozni, alapos reményünk van reá, hogy
évenkint száz és száz milliókra rúghat az az összeg, melyet a
Gazdasági Központ lelkes munkával megszerezve közegyházunk
javára fordíthat. Minden hittestvér tehát önmaga iránti és egyháza iránti elsőrangú kötelességét teljesíti, ha a Gazdasági Központnál vásárol. Az önmaga irántit azáltal, hogy olcsóbban vásárol, mint bárhol másutt. Az egyháza irántit azáltal, hogy a
Gazdasági Központot támogatva voltakép egyházát támogatja.
Az Evangélikus Gazdasági Központ elnöke herceg Hohenlohe
Egon Károly, az egyházkerületi Luther-Szövetség elnöke, alelnöke
Landgraf János ny. államtitkár, igazgatója Szterényi Hugó.

Evangélikus cégeink
ismertetései és hirdetései.

Hivatkozzon
mindennemű vásárlásnál

Útmutatónkra.

Breuer János
ÚRI ÉS NŐI CIPÉSZMESTER

BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-UTCA 22. SZÁM.

Született 187l-ben Abaúj-Torna megyében, Stoószon, régi
evangélikus

iparoscsaládból. —

Szakmáját

Dobsinán

tanulta, de ezzel a tudással nem akart a nagy nyilvánosság elé menni, hanem felszabadulása után 6 esztendeig a leghíresebb német mestereknél tanult Berlinben, Bécsben, Münchenben,

Frankfurtban és azután

hazajött. 1905-ben jelenlegi helyén önállósította magát,
ahol már 21 esztendeje dolgozik, ami a legnagyobb
bizonyítéka puritán, tisztességes

munkájának. Rende-

lései a legelőkelőbb körökből vannak, s teljes megelégedésre szolgálja ki közönségét.
Útmutatónkra

való

hivatkozással

külön

ad evangélikus hittestvéreinek.

kedvezményt

A c é g e t Klassohn Antal, kinek atyja b r o n z m ű v e s é s a budai
e v a n g é l i k u s e g y h á z g o n d n o k a volt, 1842-ben KLASSOHN ANTAL
név alatt, a mostani Petőfi Sándor-utcában alapította.
Készítményei országos hírnévre tettek szert, sőt az 1846-iki líl-ik magyar
iparmükiáUításon a kis ezüst érdempénz lett megítélve, az erre való okmányt, melyen Kossuth,
Batthyány,
Varga és Csanádi történelmi nevek szerepelnek, a jelenlegi cég ma is
ereklyeként őrzi. Ez után a kitüntetés után az uralkodócsalád figyelmét
is magára
vonta és készítményeinek művészi kiviteléért színarany éremmel tüntette ki. Üzletét
hosszú időkön át alapítási helyén folytatta és később fiának, Klassohn
Antalnak
cégbelépése alkalmával KLASSOHN
A. és FIA-ként szerepelt.
Később, miután apa
és fia meghaltak, a két özvegy KLASSOHN
A. alatt cégjegyeztette. 1899-ben vette át a
céget a jelenlegi tulajdonos, KLASSOHN
Al'RÉL,
ki az eddig kistnéretií
üzemet
gyárüzemmé alakította
át és ezért 1902-ben a céget ELSŐ MAGYAR
BÉLYEGZÖGYAR KLASSOHN
A.-ra változtatta és a Petőfi Sándor-utcai ház lebontása után
1908-ban a YIII. ker., Futó utca 7 alá telepítette át. Üzemének ezen bővítése csakhamar szűknek bizonyult és ezért 1922-ben két emelet ráépítése által üzemét nagyban
kifejlesztette. A cég úgy'Jlondoni, mint párisi, valamint belföldi kiállításokon
mindenkor
I-ső kitüntetésekkel lett elismerve.

ffïissdr Jsíüán
FRANCIA ÉS ANGOL NÖI SZABÓ

B U D A P E S T , IV. KER., VACI-UTCA 46. SZAM,
II. emelet 3.

Született 1875-ben, a vasmegyei Falud községben,
régi tősgyökeres magyar evangélikus családból. Szakmáját Párisban tanulta a legelőkelőbb mestereknél és
négyesztendei tanulás után mint szakmájának elsőrendű mestere jött haza.
1904-ben önállósította magát s azóta folytonos
tanulás által egyik legelőkelőbb női szabóvá küzdötte
fel magát és ennek köszönheti azt, hogy az előkelő
körökben igen szép számmal vannak rendelői. A legmelegebben ajánljuk, mint elsőrangú női szabót, evangélikus hölgyközönségünknek, mint akinél a legméltányosabb árak mellett a legjobb és legszebb munkában
részesülnek rendelői.

Az Útmutatóra való hivatkozással hölgyeink
az amúgyis méltányos árakból külön kedvezményben részesülnek.

HlaYács,

Taníts

és

Sziládi

ANGOL URI SZABÓSÁGA

BUDAPEST, VI , KIRÁLY-UTCA 26. SZÁM,
félemelet 3.

1920-ban három törekvő fiatalember, köztük Tanits
János szigorló gépészmérnök, aki hosszú ideig a „Székely
Egyetemi Főiskolai Hallgatók" gazdasági

osztályának

volt vezetője s ilyen minőségében gondolta meg azon
dolgot

és

segítségére

tette valóvá, hogy

menekült

bajtársainak

legyen s lehetővé tegye nekik a rendes

ruházkodást, ennélfogva két elsőrangú társával társulva
nyitotta meg angol uriszabóságát.
A két társa, Hlavács és Sziládi, a legelőkelőbb
külföldi szabócégeknél Angliában,

Olaszországban

Németországban tanulták ki mesterségüket és

és

mind-

ketten elsőrangú angol férfiszabókká képezték ki önmagukat.
Mindezek őszinte felsorolása mellett nyugodt lelkiismerettel ajánlhatjuk fenti céget evangélikus nagyközön-

ségünknek, mint akiknél

elsőrendű és

szép

munkát

kapnak pénzükért.
Másodsorban pedig mint sokat szenvedett, hazájukból magyarságukért az oláhok által kiüldözött hittestvéreinket támogassuk munkaalkalmakkal.Támogassuk
tehát hittestvéri szeretettel fenti céget, ahol „Útmutatónk"-ra való hivatkozással

az amúgyis olcsó árakból

még 10Yo engedményben részesülnek. Kedvező fizetési
feltételek. Levente-egyesületek egyenruházatát az előírás
szerint pontosan és jutányosán készítik.
Evangélikus hölgyeink figyelmébe ajánljuk angol
nőiszabóságukat is.

LINGEL KÁROLY és FIAI
ELSŐ MAGYAR FAÁRU- ÉS BÚTORGYÁR

BUDAPEST, VII, RÓZSA-UTCA 4—6. SZÁM.

A magyar

szorgalomnak, puritán

evangélikus hitünkben

való élésnek gyönyörű példája és bizonyítéka országunk legnagyobb faáru- és bútorgyárának fejlődése.
Nem is hinné el az ember, hogy amikor 1864-ben idősebb
Lingel Károly egy kis pincehelyiségben kezdte meg pályafutását,
hogy mivé fog fejlődni az a vállalat, amely, mint fentebb említettük, méltán a legelsők között foglal helyet. De hiszen nem
volt oly könnyű dolog elérni ezt, csak több évtizedes szorgalmas
munka után, törhetetlen hittel tudták a történelmi Nagy-Magyarország legelső gyárává nőni ki magukat.
Jelenlegi vezetői és tulajdonosai Lingel Károly és János,
kiknek az ipar terén szerzett nagy érdemeit már 1913-ban a
vezető körök felismerték és az akkori kormány előterjesztésére
Őfelsége Leányfalvi előnévvel magyar nemesekké avatta. Mindketten a szó legszorosabb értelmében teljesen szakemberek, a
bútorkészítés minden csinját-binját édesatyjuknál tanulták ki, akinek
gyárát többévi külföldi tapasztalatok alapján 1894-ben vették át,
1921-ben pedig mindkettőjüket kormányfőtanácsosi címmel tüntették ki.

Városi irodájuk, mintaraktáruk VII., Rózsa-utca 4—6. sz.
alatt van, ahol a bútort vásárló közönség 120 szebbnél-szebb,
legegyszerűbbtől a legfinomabb kidolgozású bútorokban válogathat, melyek qualitásban mind egyformák, csak külső

csín

tékintetében különböznek.
Azonkívül irodaberendezésekben specialisták

és legjobb

irodabútorokat náluk lehet legolcsóbban vásárolni. Gyáruk VII.,
Pillangó-utca 13. sz. alatt van, amelyben jelenleg 220 elsőrangú
szakmunkást foglalkoztatnak és látják el nemcsak az
bútorszükségletét,

hanem

azonkívül

külföldre

is

ország

meglehetős

mennyiséget szállítanak, mert a ZingW-márkának külföldön igen
nagy becsülete van. És végül, ami egyházainkat érdekli, templomi
padok, szószékek készítésében is specialisták s mint ilyenekhez
egyházaink a legnagyobb bizalommal fordulhatnak.
Dacára annak, hogy a Lmg"e/-készítményeknek nem kell
reklám, hiszen azok saját magukért beszélnek, mégis szívesen
ajánljuk őket evangélikus nagyközönségünk szíves figyelmébe és
felkérjük Útmutatónk olvasóit, hogy mielőtt bárhol, bárminemű
bútort vásárolnának, tekintsék meg először a Lingel-gyár

készít-

ményeit, ahol pénzükért talán nem épp a legolcsóbbat, de mindenesetre a legjobbat

kapják.

arceíí

ßndre

ORGONAÉPITŐ

BUDAPEST, IX., KINIZSY-UTCA

14. SZÁM.

Lakás: Közraktár-utca 14.

Született 1896. évben

Barca-Rozsnyón

(Brassó

megye), régitradiciós evangélikus családból. Szakmáját
a leghíresebb erdélyi orgonaépítő cégnél,
Károlynál tanulta

ki.

Felszabadulása

után

Einschenk
1915-ben

bevonult a haditengerészethez és a világháborút mint
tengerészrepüiő végigszolgálva,

1918-ban

leszerelt és

ekkor ment ki félbeszakított tanulmányait folytatni Németországba, ahol a leghíresebb német

orgonakészítőknél,

Ernst Seifert & Söhne Köln, Walker & Comp. Ludwigsburg, Foith und Söhne Durlach, azután Gebrüder Jehmlich Dresden,

akiknél

összesen

öt évet dolgozva és

tanulva, a legnagyobb tökéletességre vitte az orgonakészítés művészetét, mert bizony művészet ez, mert
nem elég az orgonát csak összeállítani, hanem a készítőjének egész lelkét bele kell vinni, hogy arra a tökélyre

emelje az orgonát, amivé hivatása teszi : a jó Isten színe
elé vinni búgó hangjaival a hívők lelkét.
1924-ben hazajött és önállósította magát minden
segítség és tőke nélkül. S ma már jó munkájáért igen

megbecsülik egyházaink. Úgy az evangélikus, mint a
református egyházak felismerve értékét, ahova jó orgonát
akarnak, oda csak Őt hívják, mit bizonyít az is, hogy
a budapesti Calvin-téri orgonát, amelyet a legnagyobb

megelégedéssel vett át a tavasszal az egyház, Ö készítette s jelenleg az óbudai református egyháznak építi
át teljesen újra és nagyobbítja az orgonáját.
Jelenleg német szakmunkásokkal dolgozik. Nagyapja, mónói Nagy József, aki Erdély leghíresebb orgonaés hegedükészítője

volt, vele együtt dolgozik, akinek

neve szintén garancia egyházainknak, mert hiszen eddig
körülbelül 200 darab orgonát épített Nagy József s az
1885-iki budapesti kiállításon aranyéremmel lett kitüntetve s számos oklevelet nyert. Iskoláink hegedűjavításait
is tömegben vállalja elsőrendű szakemberekkel.

Mindezek őszinte felsorakoztatása mellett
tisztelettel kéri egyházainkat, hogy új orgonaépítéseknél, mint javításoknál,
átalakításoknál
a legteljesebb bizalommal forduljanak hozzá s
mint született hittestvérüket támogassák.
Az említett német cégektől a legjobb

bizonyít-

ványokat nyerte, melyekkel készséggel szolgál, azonkívül Marcell által eddig átdolgozott és javított orgonák
száma 16, mely egyházaktól legmelegebb elismerőlevelek
birtokában van.

• D

MEISTER TESTVÉREK
FAÁRU-, FORNÉRQYÁRA ÉS FÜRÉSZTELEPE

BUDAPEST, VII., DONGÓ-U. 3-5 és PILLANGÓ-U. 1-3-5 és 2-4.
A magyar zsenialitásnak, szorgalomnak, ipari fejlettségnek
és a külföld ipari produktumai versenyképességének gyönyörű
példája és bizonyítéka a főváros egyik leghatalmasabb és legmodernebb ipartelepe : a Meister Testvérek-féle faárugyár, amely
1924-ben ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját. Áz üzemet 1874-ben idősebb Meister Sámuel alapította Szászsebesen,
aki 20 koronával kezdte és műhelye együtt volt lakásával, egy
egyszoba-konyhás lakásban. Ez a gyár ma 4500 O - ö l területet
foglal el és 450 munkást foglalkoztat a famegmunkálás minden ágában.
A modern berendezésű fűrésztelep mellett nagykiterjedésű
iparvasút terül el, amelynek segítségével pillanatok alatt hordják
szét a vagonokban érkező faanyagot. Ezenkívül nagymennyiségű
exportra kerülő áru készül a fűrészgyárban.
A fornérgyárban hatalmas gépek vágják, hasítják, fűrészelik
a főmért. Futómacskák viszik a rönköket a gőzölgőkbe, amelyeknek egész sora fekszik egymás mellett. A kész főmért liften
szállítják a különböző szárítókba, ahol kereskedelmi csomagolást kap.
Az épület-, bútor- és görlécosztályon találkozunk a fűrészés fornértelepen készült félgyártmányokkal. Hatvan famegmunkálógép dolgozza fel a száraz anyagot különböző célokra, főleg
méhkaptár, görléc és épületfa készül. A gyár hatalmas teljesítőképességéről fogalmat nyújt, ha megemlítjük, hogy egy négyemeletes bérpalota famunkája két hét alatt készül itt el.
A gépek javítására egy külön gépekkel felszerelt vasmegmunkáló műhely áll rendelkezésre. Minden gépalkatrész házilag
készíthető, sőt egész új gépek és készülékek is, amelyek eddig
az üzemben már nagyszerűen beváltak.
Ennek a hatalmas ipartelepnek pedig az elképzelhető legegyszerűbb az adminisztrációja. Néhány kipróbált, elismert szakember, akik nagyszerűen értik a dolgukat. A jelenlegi főnök
Meister József, aki egyúttal műhelyvezető, igazgató, minden egyszemélyben. Itt igazgatók, vezérek nincsenek, csak dolgos emberek,
akiknek munkássága becsületére válik nemcsak egyházunknak,
önmagunknak, hanem az egész magyar iparnak !

Scfioitz tTestvére
protestáns irányú
dés, papír» és
Budapest,

IX.,
Telefon

könyvkereske•
írószerkereskedés

Ferenc=körút
: József
33—95.

19—21.

Társtulajdonosok: SCHOLTZ EDE és RÓBERT, a Szepességből származó hithű evangélikusok. Az üzletet 1906-ban
alapította Scholtz Ede, de már az első üzleti év letelte előtt
mint társtag belép a cégbe bátyja : Róbert, aki addig az Athenaeum
irodalmi és nyomdai r.-t. könyvkiadóhivatalának főnöke volt, azon
célból, hogy az üzletet közösen fejlesszék és üzletük speciális
ágaként a protestáns theológiai irodalom terjesztését tűzzék ki
céljukul. E cél nemes és ideális, de annak elérése hosszú éveken át tartó, csüggedés nélküli, kitartó és fáradságos munkát
igényelt. A Scholtz Testvérek cég ernyedetlen szorgalmú munkája azonban meghozta a maga gyümölcsét: az evangélikus egyházi és világi társadalom színe-java támogatja nemes törekvését.
Iskolák — elemi, polgári és középiskolák —, nemkülönben az egyetemek egyes fakultásai szintén támogatói lettek
Scholtz Testvérek könyvkereskedésének, mert e cég szakavatott
kiszolgálása, pontossága és lelkiismeretessége a legjobb ajánlólevél.
A cég papír- és írószerosztálya minden igényt kielégít,
irodai szerek szállítását versenyképes árban vállalja.
Ezt az — mint egyéni cég — egyedüli evangélikus könyvés papírkereskedést jó lélekkel ajánljuk hittestvéreink szerető
támogatásába.

Á G O S T O I É S P U C H E K
BUDAPEST, IV., HARIS-BAZÁR 6.
Rajzolt, kezdett é s kész női k é z i h í m z é s e k . — Kötő-,
horgoló-, hímző-pamut, gyapjú- selyem- é s fémfonalak.
Vászon-, congré-, canava-, pamut- és gyapjú-hímzőszövetek.
RAJZOKAT, HÍMZÉST É S KONTÍROZÁST
szakszerű kivitelben készítünk. — Jumper-selyem é s gyapjúfonal nagy választékban. — E v a n g é l i k u s i n t é z e t e k é s
iskolák szállítói. - Vidéki rendeléseket pontosan elintézünk.
. .mm..

Y I F » ^

RRI-INÏÏTRI IT I T I F L % N N

ntfliiiflrffln* "^L tJUhi i**1^ yiki jdfffu

t^k* u^k* m

CITY CUKRÁSZDA
B u d a p e s t , V . , L i p ó t - k ö r ű t 2 9 ( N y u g a t i n á l ) :: T e l . : T . 9 9 0 - 2 7

Elvállalja
buffet-k, jourok, vacsorák stb. teljes
szállítását
a legszebb kivitelben,
házhoz
szállítva is. — Szolid
árak!
—
Uzsonnakávé
süteménnyel
és ásványvízzel
10,000
korona.

Torták - Parfait-k - Különlegességek
w^wr^qpwnwjpi nmw w^par
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GESZTI GYÖRCY • OLAJ- ÉS MOSZAKl KERESKEDELMI R. T.
A l a p í t v a 1 8 9 9 • B u d a p e s t , V., M a r k ó - u . 3 • T e l . : 5 - 8 8 , 1 4 8 - 0 6

Szállít raktárról la orosz és galíciai gépolajat, eredeti amerikai
pennsylvániai hengerolajat túlhevített gőzhöz, dynamo-, turbina-,
transzformátor-, traktor-és autóolajat. Egyedárusítója a világhírű
VOLTOL-olajnak Magyarország részére. — Szállít gázolajat,
petróleumot, kocsikenőcsöt. Műszaki gumi- és azbesztarukat.
Eredeti F. A. H E R O L D Westerhausen cég teveszőr- és
pamutszíjait. E L E F A N T csapágyfémet minden ötvözetben.
Mindennemű műszaki és elektrotechnikai cikkeket a legjobb
minőségben és legolcsóbb árakon. Szíveskedjék árajánlatot kérni.

NÓVÁK PÉTER
úri

szabó

Budapest, VIII., Gyulai Pál u. 13,1. 9.
L u t h e r-k a b á t o k
speciális

készítője!

Mindennemű szakmámba vágó munkát vállalok.
Hittestvéreknek

10%

Szőnyeaek,

engedményt

adok!

tü

99Önyök, kerevetátvetők és pokrócok

_

eladása nagyban és kicsinyben

Kístucz F. Károly-nál
BUDAPEST, IV., SEMMELWEIS U. 9.
T e l e f o n : 19—82.

••

T e l e f o n : 19—82.

A Tolnai Szőnyeg- é s Szövőgyár R. T. gyári lerakata.

J
URI SZABÓ

B U D A P E S T , IV., K E C S K E M É T I - U . 4 .

Készít :
díszmagyar-, vadász- és sportöltözeteket.
Hazai, angol és francia szövetek raktára.

POLENCZ KÁROLY
épület-,

mö-

és

géplakatos

"

102-15
3 8 . SZÁM

telefonhivo : józsef

B U D A P E S T , I V . , VERES P Á L N É - U T C A

Készít : Fa- és acélredőnyöket, napellenzőt, kutakat,
takaréktűzhelyeket, rácsokat bármely stílben, valamint gázberendezést, vízvezetéket, gőzvezetéket,
úgyszintén villamos világítást, erőátvitelt, házisürgönyt, telefont, villámhárítókat, valamint minden e szakmába vágó javításokat olcsón készít.
Redőnyjavítások bármely időben eszközöltetnek.
Elvállalja házak évi jókarbantartását olcsó árban.
A u t o g é n - h e g e s z t é s t és - v á g á s t is elfogad.
Egyházainknak, I s k o l á i n k n a k , l e l k é s z e i n k n e k k e d v e z m é n y

À

CIPESZMESTER

Készít
megrendelés szerint
hittestvéreinknek
elsőrangú kivitelben
férfi- és női cipőket.

IV., Vámház-kőrút 8,
II. emelet 12. szám.
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K o n c z o s
BUDAPEST,

IV.,

P Á L . URI
PÁRISI-UTCA

SZABÓ
1.

SZ.

?
Készít hittestvéreinknek
elsőrangú kivitelben, jutányos árban minden
e szakmába vágó munkát.
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VAJDA M. PÁL
FÉNYKÉPÉSZETI

MŰTERME

Budapest, VII., Damjanich-utca 52. sz.
TELEFON

•

TELEFON

Gyermek- é s hölgyfelvételek k é s z í t é s é b e n specialista.
Az e g y h á z k ö z s é g tagjai é s családtagjainak 25°/o kedvezmény.
imniiiniininil

w

§rcgersenffiezsöjflufló i
„Stadion" illatszertár é s háztartási cikkek

üzlete

Budapest, VIII, Főherceg Sándor-utca 42.
Telefon: J. 52—17.

m

:

a

<m

Telefon: J. 52—17.

„STADION"
kölnivizek minden eddigit felülmúlnak !
Az összes pipere- é s háztartási cikkeknek legjutányosabb beszerzési helye. Hittestvéreink támogatását kéri !

ÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII)^
= Alapíttatott 1856.
T e l e f o n J. 104—44. =

j W Ë H I S n A I M F. F I A I I
URISZABÓK

I Budapest, I T . , Kecskeméti-utca 4. 1. em. i
I
min

Készítünk magyar díszruhákat, angol
úri- és mindennemű sportöltözeteket.
IIIIIMIIIIIMI un UHUI Illlllllll
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PUKÁNSZKY SÁNDOR
MODERN LAKÁSBERENDEZÖ
MŰBUTOR-GYÁROS

:-: TELEFON: J. 4 5 - 1 8 .

BUDAPEST, VIII.,
BAROSS-U. 80.

MODERN

NŐI

ÉS

PESTI JÁNOS

FÉRFí-KALAPOK
KALAPGYÁRI ÜZEMÉBEN

BUDAPEST, IX , ÜLLŐI-ÚT 31.
(Iparművészeti Múzeum mellett.)

Intézetek, iskolák figyelmébe!
Fiú- és leánynevelő-intézetek vezetőségei, közép- és főiskolák tanárikara szíves figyelmét felhívom, hogy intézeti
egyenkalapok rendelésénél bizalommal hozzám, mint termelőhöz szíveskedjenek fordulni.
Kedvező ajánlatot és mintákat küldök.
Átalakításokat, festést jutányos árban vállalok.

Evangélikus Hölgyek!
Mindennemű ruhacsináltatásnál keressék fel
teljes bizalommal

NŐI DIVATTERMÉT

Budapest, VIII, Baross-u. 45,
III. emelet 46. szám. (Lift)

ahol a legszolidabb árak mellett a legszebb

és legdivatosabb angol és francia

ruhákat és kosztümöket
készíti. Támogas-

suk hittestvéri szeretettel, mint aki igazán megérdemli
a legmesszebbmenőbb támogatásunkat !
Hivatkozással az Útmutatóra m é g külön
engedményben részesülnek rendelőim !

Azsurozás - Endlizés - Kézi- és géphímzés - Madeira
hímzés - Rajzkészítés - Plisszé - Gouvre - Gombáthúzás

Kravarik Lajos
Budapest,

VIII., J ó z s e f - k ö r ú t

49.

Pontos kiszolgálás • T e l e f o n : J. 69-70 • Postai szétküldés
Minium in mii in I im I I I I I I m min iniiiuniiiiiiiiiiiiininiiniiininiiiiiiimiinninnniiiiiinil
ALAPÍTVA

1890.

ALAPÍTVA

1890.

SOMOGYI LAJOS
SZŰCSMESTER
•
Kész szőrmeáru raktár - Átalakítások a legújabb divat szerint, elsőrangú kivitelben Javítások - Szőrmefestés és nyersbőr-kidolgozás - Molykár elleni megóvás biztosítással.
Az , , U T M U T A T O " - r a

való hivatkozással engedmény.

BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-ÚT 23, I. EM.
U
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Evangélikus hittestvérek forduljanak bizalommal

LICHNER GYÖRGY
FERFr ÉS NŐI SZABÓ-hoz

BUDAPEST, VIII., NÉMET-UTCA 49, II. EM. 5,
akinél a legméltányosabb árak mellett a legjobb kiszolgálásban részesülnek.

NÖSNER

JÁNOS

BORNAGYKERESKEDŐ

BUDAPEST,
10

palacktól

és

PEZSGŐGYÁROS

VIII., 5TÁHLY-UTCA
kezdve

frankó

házhoz

5. SZ.
szállítok.

Maiéter Géza
Budapest, IV., Petőfi Sándor-u. 7 (volt Koronaherceg-u.)
T e l e f o n : T. 111—15

+

T e l e f o n : T. 111—15

Mindennemű kötött-, szövöttáruk, férfi és női divatcikkek, cipőkülönlegességek, valamint rövidáruk stb. e szakhoz tartozó cikkek beszerzésénél ajánljuk ezen megbízható, régi, jóhírnevű evangélikus céget.

NAGY KÁROLY FRIGYES
ORVOSI MŰSZERÉSZ
Laboratóriumi eszközök, betegápolási cikkek, sérvkötök, haskötők, gummiharisnyák stb. szállítója
TELEFON:

J. 149—73

BUDAPEST, IV. KERÜLET, APPONYI-TËR

1. SZÁM.

IÎALDAUF MÁTYÁS

J. 15C)—53
ß

•

Telefon

Pl
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BUDAPEST,

IV. KER., E S K Ü - T É R

Evangélikus családok találkozóhelye.

6. S Z Á M

T

1£», H O L B I K I S T V Á N
BUDAPEST, VI., KIRÁLY-UTCA 96. SZ.
L

Zománcedény
A világhírű

és háztartási
„SPHINX"

cikkek

nagybani

gyártmány

eladása.

egyedárusitása.

FRANCZ ANDRÁS
SZŰCSMESTER

BUDAPEST, VII., KERTÉSZ-UTCA 21.
Javítások, alakítások hittestvéreknek
jutányosán vállaltatnak.
•
•
•

OROSZY SÁNDOR
CUKRÁSZ
Ö KIR. FENSÉGE JÓZSEF FŐHERCEG UDVARI SZÁLLÍTÓJA

BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 3. SZÁM.
ALAPÍTVA: 1892.

RÓTH

JENŐ PECZ

Sajátkészítésű kefeés ecsetárúk
BUDAPEST,
IX., Ráday-utca 1. szám.

ÁRMIN

műkertész és faiskola::
tulajdonos
::

BUDAPEST,
VIII., Kálvária-tér

8.

sz.

Délután 3—6 óra között.

FABRY IMRE * órás
B U D A P E S T , I V . , T Ü R R I S T V Á N - U T C A 6 . sz.
az
•

" a n g o l

k i r á l y n ő "

s z á l l o d á b a n

A j á n l j a l e g j o b b k é s z i t m é n y ű inga-, e b é d l ő - é s é b r e s z t ő - ó r á i t ,
legjobb svájci zsebóráit a legolcsóbbtól a legdrágábbig. —
Karkötő-órák nagy választékban. — Javítások leggyorsabban
é s l e g j u t á n y o s a b b a n teljesíttetnek 2 é v i j ó t á l l á s
mellett.

B E D E C S LUIZA
FRANCIA ÉS ANGOL NŐI SZABÓ

BUDAPEST, 1X.,SRÁDAY-U. 34, III. 22 • LIFT

Fenti céget őszintén ajánljuk az e v a n g é l i k u s h ö l g y e k
figyelmébe, mint ahol a legjobb kidolgozásban és a legelőnyösebb árakon készíttethetik el mindenféle utcai,
valamint estélyi ruháikat. — K o s z t ü m ö k és t é l i k a b á t o k
legfinomabb kidolgozásban. — Útmutatónkra való hivatkozással még külön engedményben részesülnek a hittestvérek.

TRIZNYAI * SZABÓ « TÖRÖK
V Á S Z O N - , F E H É R N E M Ű - ÉS

KELENGYERAKTÁRA

B U D A P E S T , IV., P E T Ő F I SÁNDOR-U. 3. Tel.: T . 98-36.
Á g y n e m ű e k . — L e n d a m a s z t étkező-, k á v é s - é s jour-készleték, t ö r ü l k ö z ő k , l e n v á s z n a k , p a m u t v á s z n a k , s i f o n o k , törlők. — F é r f i - , n ő i - é s g y e r m e k z s e b k e n d ő k n a g y raktára.

F i ó k ü z l e t : VII., R á k ó c z i - ú t 12. T e l e f o n : József 149-19.

S T U R M

K A R O L Y

építőmester

?

B U D A P E S T
vu., p o d m a n i c z k y - u t c a

TELEFON: 81-11.

1.
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P e n s i o n CSrimm
BUDAPEST, V., VIGADÓ-UTCA 2.
Interurbán telefon 106—46.

:: A Menetjegy Irodával szemben.

Előkelő, legszebb, csendes, központi fekvés.
A földalatti és városi villamos megállóhelye és a
hajóállomás tőszomszédságában. — K ö z p o n t i
fűtés. Állandó hideg- és melegvíz-vezeték
m i n d e n s z o b á b a n . — Villanyvilágítás; fürdők;
folytonos liftszolgálat. Elismert, elsőrendű konyha.
itei
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Pártoljuk k e r e s z t y é n
tesnéri
szeretettel

|U||ui,|
IflIinLv

lUlll.l
LflJUU

n m C7ADÓ
U K l oZ. A t>U-t,

BUDAPEST, VI., VILMOS CSÁSZÁR-UT 15,
mint akinél a h i t t e s t v é r e k e l ő n y ö s árak mellett
a legjobb kiszolgálásban részesülnek.

112
• • A i
Hittestvérek

B

I
w

I

figyelmébe !

l e g e l ő n y ö s e b b fizetési feltételek mellett, részletfizetésre

az ELSŐ BAJAI BÚTORGYÁR
m i n t a l e r a k a t a és v e z é r k é p v i s e l e t é n é l ,

LANGSFELD és KULINYI
hittestvérünknél

BUDAPEST, VII., WESSELÉNYI-UTCA 4. sz.
vásárolhat, a legegyszerűbbtől a
f i n o m a b b kivitelig.

leg-
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Krayer
I Lakk « Festék
m i n d e n célra a

legjobb.

KRAYER E. ÉS TÁRSA, BUDAPEST
V., Váci-út 34. Telefon : L. 905-70 és L. 905-71.
V i d é k i rendeléseket gyorsan, pontosan és olcsón eszközlünk.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Scfitícfi— Ütidxoiso
GÉP-, VÁGÓN- ÉS HAJÓGYÁR

R.-T.

BUDAPEST, VI., Váci-út 45—47. sz.
Levélcím: Budapest 56.
Városi mintaraktár : VI., Vilmos császár út 63.
Fiókok :

Raktárak :

Szombathely (volt Magyar Motor- és Gépgyár),
Eger, Káptalan-utca 8,
Szeged, Kölcsey-utca 11.
Győr, Veszprém, Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs,
Szolnok, Debrecen, Békéscsaba.

ScfUidi'&tanomag tra
TARTÓS, mert elsőrendű
OLCSÓ, mert

anyag.

105.000,000

KÖNNYŰ, mert 1500 kg.

m

kor.

ERŐS, mert 30 HP.

Szánt naponta 10 holdat, hajt,
Acélkeretes golyóscsapáqyas
„Ásványi"

szab.

vontat,

cséplőgépek.

tengeriszártépő.

VETÖGÉPEK.

J

##

##

Zongorák !
és az összes hangszerek,
valamint kis b ő r ö n d g r a m o f o n o k , legdivatosabb l e m e z e k nagyválasztékban

Marnitz

Frigyes

hittestvérünknél
BUDAPEST,
-55 VIII., József-körút 37—39.

#*

k

90
1926

XII.

RIPPEL KÁROLY
játékkereskedésében
BUDAPEST,
V., Deák Ferenc-u. 12.

GARTNER ÁGOSTON
VILLAMOSSÁGI VÁLLALATA

BUDAPEST, V., WURM-UTCA 3.
Telefon :
95-33.

Telefon :
95-33.

SZÁLLÍT:

villamos izzólámpákat minden erősségben és alakban ;
bárminemű villamos cikket (szerelési anyag, villamos főző- és fűtőkészülékek, zseblámpák stb.).

SZEREL:

villamos világítási, erőátviteli
csengőberendezéseket.

JAVÍT:

villamos vezetékeket, vasalókat, vízforralókat, réchaud-kat, testmelegítőket stb.

és

KNUTH K.
MÉRNÖK ÉS GYÁROS

Vízvezeték-, központi
fűtés- és egészségügyi
berendezések.

BUDAPEST,
VII., GARAY-UTCA 10. szám.

m m m m m m m m m m m m m m i a m m m

LANG L.
GÉPGYÁR RT.
BUDAPEST 56. V.v VÁCB-ÚT 152

GŐZKAZÁN, GŐZTURBINA,
ECONOMISER, KOMPRESSZOR,
DIESELMOTOR, V A S H O R D Ó ,
STABIL ÉS FÉLSTABIL GŐZGÉP
mm
miximmrgiiximmmmmmmmmm
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VASSZERKEZET- ÉS VASÁRUGYÁR

GYÁRT
MINDENNEMŰ
HID- ÉS KÖZÉPÍTÉSI
VASSZERKEZETEKET, EGYEDÜLI GYÁRTÓJA A SZABADALMAZOTT "KÖPPLINGER"-RENDSZERŰ FŰZÖTT
IDOMVASABLAKOKNAK, SZAB. LEPTER-RUGZÁRAKNAK. É P Ü L E T VASALÁSOK, PÁNTOK,
SZEGECSEK

STB.

BUDAPEST

X. ker. v Asztalos Sándor-út 8. sz.
TELEFON: J. 33—60.
ALAPÍTTATOTT: 1 8 8 5 .

Dit-Got
Likőr — Bum

ELADÓ!

Árjegyzéket küld:

Egy- és kétéves
gyökeres szőlőoltványok, sima és gyökeres amerikai vadvesszők, több fajban
gyümölcsfák, akács gledichiacsemeték.
É p í t é s h e z való
falazókő.

Molnár Mihály, Abaújszántó.

Szontágh

Pál

rézáruraktára

Cégtulajdonos: T E R É N Y S.-né
Mindennemű vörösrézedények, mosóüstök,
permetezők és permetező-alkatrészek nagy
raktára.
Budapest, IX., Üllöl-út 19.

Telefon : J. 62-17.

Hazánk l e g e l s ő

és l e g r é g i b b

harangöntődéje.

Seltenhofer Frigyes Fia
M. kir. udvari harangöntő, Sopron.
Alapíttatott 1816.
A

co
S

©5
o<
co

<T>>
ÇÛ
C6

Ajánlják a t. hitközségek és községeknek legfinomabb harangércből öntött templomharangjaikat, bármely nagyságban és zengzetben,
előre meghatározott hanggal. Repedt harangok átöntését, legújabb szabadalm. öntött- vagy kovácsolt vasból készült húzókészülékeket, forgatható ékszerkezettel. Régimód szerint felszerelt
harangok új vasszerkezetű koronára való átszerelését. Kovácsolt
vasból készült szabadonálló vagy fekvőszerkezetű t ű z m e n t e s
harangállványokat.

Evangélikus családok, kérjétek
üzletben hittestvéretek

minden

készítményeit!

J
K A R O L T

é s

F I A I

t é § z t a ^ á r
B u d a p e s t ,
I X

, S z w e t e n a y - u t c a

35.

Ajánlja legjobb m i n ő s é g ű
c s ő t é s z t a - , t a r h o n y a t é s z t a g y á r t m

Telefon:

J.

é s

e g y é b

a n y a i t .

8—26.

Pártoljuk keresztyén testvéri szeretettel, munkák adásával

HOFFMANN

GUSZTÁV

KÁRPITOSMESTER
hittestvérünket

BUDAPEST,
VIII , S Z Ü Z - U T C A

EDESKUTY L.

3 , I. E M . 11.

CÉGNÉL

Budapest, V., E r z s é b e t - t é r 8 ::Tel.: 16-32
az összes bel- és külföldi ásványvizek és
forrástermékek állandóan és friss töltésben
i s m é t
k a p h a t ó k !

FOTI

FERENC

ANGOL F É R F I - ÉS F R A N C I A NŐI S Z Ö V E T K Ü L Ö N L E G E S S É G E K

BUDAPEST,

IV. KERÜLET,
•

VÁCI-UTCA

GYÁRI

LERAKATA

9.

SZÁM.

Sürgönycím: ITOFF BUDAPEST.
Telefon: T. 12—52.
Vámszabadraktár.
+
Vámszabadraktár.

Tóth József
ó r á s és é k s z e r é s z

Budapest, IV., Váci-utca 49.
Ajánlja modern ékszerekkel felszerelt raktárát. — Szakavatott pontos kiszolgálás. — Elsőrendű javítóműhely. —
Karácsonyi
és ú j é v i
ajándéktárgyak!

G ü N b E L
KERTHELYISÉGE
az Állatkert mellett a legnépszerűbb és legkedveltebb nyári vendéglő Budapesten, melyben nagy terjedelménél fogva a legelőkelőbb közönségtől az
egyszerűbb igényűig mindenki megtalálja a neki
megfelelő helyet, s ragyogón tiszta asztal mellett
válogathat egy példátlanul gazdag étlapról, melyen
a legpreciózusabb inyencfalatok mellett kitűnő minőségű egyszerű és olcsó ételek sorakoznak. Konyhájának hírével csak pincéjének renomméja vetekedhet. A legkitűnőbb, tisztán kezelt fajborokat nyitva
mérik s dúsválasztékú borlapján magyar és külföldi
szőllők legkiválóbb termékei szerepelnek. Közönségét a nagyszámú külföldin kívül a magyar társadalom kiválóságai díszítik, soraiban a politikusok,
írók és művészek pihenik ki napi fáradtságaikat.
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GUNDEL FERENC
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Az összes belföldi és külföldi napiés hetilapok, folyóiratok és szaklapok
IV. K E R . , M Ú Z E U M - K Ö R Ú T
TELEFON : J. 8 8 - 6 3 .

13.

£
^
^

Ï

LAKATOSMESTER

BUDAPEST, IV., SQRHÁZ-U. 7. (VÁCI-U. SAROK)
Ajánlja magát mindennemű munkák elkészítésére, ú. m. :

EPÖLEMIKÍK, PORTÁLOK, VIS- ÉS FAREDONYDK.
KLÖSZ GYÖRGY ÉS FIA
G R A F I K A I

M Ű I N T É Z E T

Gyártási főágak: tervmásolások, térképsokszorosítások, műszaki fényképezés,
valamint plakát, címke és egyéb litográfiái munkák elsőrendű kivitelben.

Budapest, VII., Vilma királynö-út 49.
TELEFON: j. 4 0 — 8 1

ÉS j .

111—23.

Eoangéíi^us

í^öígyeiní|

fic^eíméBc

J)íum
angof

ajáníju^

(§Iano8
nőiszaSóí,

J>udapesf,
V.,

QVekevte S á n d o p - u f c a

11. II

cmefeí 12.,

k j ^ ú g y jó munkájáépf, mini méffantjos apaiépí
igasdtt megépdemfi fámogafásunkaf.
S p e c i á f i s angof koszfümök és íéfihaSáfok
készítése.
'SÜmufaíónkpa

nafó

fíiüaíkozássaf

az

is méffányos dpakBóf árengedményt
Vidéki

pendefések

soponkítmf

amúgy
ad.

iníézíeínek '«f.

Djeska András
bőrkereskedő

Budapest, V., Hajnal-utca 3.

Minden időben meleg ételek,
;

sajáttermésű borok, saját gazdaságban előállított tejtermékek, Dréher-sörök, kitűnő konyha

Kurz János
Keleti pályaudvari
éttermeiben.
Mindenféle i l l ó o l a j és s t a n i o l
legjobb
minőségben csokoládé- és cukorkagyárosok részére.

Bálint Izidor
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 30. Tel.: J. 38-54.

cAjánljuk

hittestvéreink

figyelmébe

cJ3ánclel oÁdám
férfiszabót

Budapest,
ahol

VI., Szív-u.

28,

Il.em.,

Útmutatónkra
való hivatkozással
hittestvéreink
árengedményben
részesülnek.

OOOOOOOOOODOCOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO

P U S T LÁSZLÓ
ELEKTROTECHNIKAI

ÉS M Ű S Z A K I

VÁLLALAT

BUDAPEST, VIII., BÉKÉS-UTCA 1. SZ.
omnia m o z g ó v a l szemben

t e l e f o n : józsef

1—43.

Elektromos világítás, motorikus és
gyengeáramú berendezések szerelése.
Szerelési anyagok és égők raktáron.
8 o œ œ o œ o o o œ o o œ œ o o œ o o o œ o o c ) o o o o o o o 8
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STABIL
SZIVÓGAZMOTOROK

Tos-H

GYÁRTELEP

B UDAPE S T VÁROSI LERAKAT

V I I . E R Z S É B E T KIRÁLYNÉ* U 8 7 ^ - V , K E R , B E R L I N I - T E R 2 S Z Á M

Evangélikus lelkész urak figyelmébe ajánljuk

SÍREMLÉKEK ÉS
MINDENNEMŰ MÁRVÁNYMUNKÁK
beszerzésénél

STEMPEL SAMU GYULA, KŐFARAGÓ
Budapest, VISE., M a g d o l n a - u t c a 19.
hittestvérünket.

•

Síremlékek nagy választékban raktáron, valamint rajz
szerint Gránit, Syenit, Márvány és más kövekből.
Sírszegélyek, sírfelirattáblák, vésések és aranyozások.
Márvány díszműtárgyak, kandallók, szobaoszlopok,
vázák, tentatartók stb. stb. a legszebb kivitelben.
Hősi halottaink emléktáblái.

BARTUSEK

FERENC

KÉSMŰVES

BUDAPEST VI., SZONDY-UTCA 21.
A 65 év óta létező Bartusek céget különleges
köszörülésre berendeztem. — Uj papirvágógépkéseket, lemezollókat, elsőrendű külföldi anyagból
készítve, melyek tartóssága és elsőrendű minőségéért felelősséget vállalok, bármikor a legjutányosabb áron Szállítok. — Gépkések és lemezollók
szakszerű köszörülése és rendbehozása gyorsan
és pontosan eszközöltetik.

•
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Minden k e r e s z t é n y és n e m z e t i é r z é s ű m a g y a r
B u d a p e s t e n a „ H A N G Y A " kötelékébe tartozó
CENTRUM, HÁZTARTÁS, KÉVE, P A N N Ó N I A ,
vidéken pedig az ottani HANGYA-SZÖVETKEZETnél vásárol. A „Hangya" alaptökéje jelenleg 4 millió
pengő, azaz 50 milliárd korona. A „Hangya" szövetkezetek száma
Csonkamagyarországon 1937.
A „Hangya" 1925. évi áruforgalma 720 milliárd
korona. Áruelőleg-betéteket is elfogad tagjaitól,
könyvecskék ellenében, magas kamatoztatás mellett.
A tagok bármikor felmondható folyószámla-betéteket
is elhelyezhetnek a „Hangya" központnál. Félévnél
hosszabb időre lekötött összegek után magasabb
kamat jár. A tagok idegen pénznemekben fekvő
tőkéiket megőrzés végett elhelyezhetik a „Hangya"
központnál, mely azok után előnyös kamatot fizet.

m
mmmmmmmmmmmmmmmmm
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ENGEL KÁROLY

elektromos szerelési anyagok és
készülékek gyára
Cégtulajdonosok : csetényi D r . H ö l l i s c h e r
gépészmérnök és K o m j á t E r n ő .

Pál

B u d a p e s t , VII., V ö r ö s m a r t y - u . 16
•
Alapíttatott
1885-ben

•

TELEFONOK :
Keresked. osztály
Műszaki
„
Gyengeáramú „
Raktár:

J. 114—02
J. 49—0-2
J. 49-61
J. 4S—30

•
Sürgönycím
„N 0 R I S"

•

és konyhafelszerelési cikkek nagy választékban. Bel- és
külföldi zománcozott edények minden színben, teljes jótállással, a legolcsóbban beszerezhetők hittestvérünknél,

ITER L A I vasüzletében « BUDAPEST

I., Roham-utca és Pauler-utca sarok, Krîsztîna-téri megálló.

Épület- és butorvasalás, szerszám, sodronyfonat, tüskéshuzal, tűzhelyek, önt. karikás-kályha, „Ideál"-védjegyű,
Chamotte-betétes folytonégő kályhák, békebeli minőségű
„Sphinx"-edények, az összes mezőgazdasági és kerti
szerszámok dúsan felszerelt raktáramból a z o n n a l
szállíthatók, frankó, Budapest vasútállomás.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D l

Loksa Imre
mészáros
B u d a p e s t , V., J ó z s e f - t é r é s W u r m - u . s a r o k . Tel.: 138-58.
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Evangélikus hölgyek
•a

I

?

Ha szépen, elegánsan é s olcsón 9

akarnak öltözködni, keressék fel

HILL OTTILIA
NŐI RUHA-SZALON TULAJDONOST

BUDAPEST, II., FÓ-UTCA 7, II- EM. 12,
kinél hittestvéreink a legfinomabb kiszolgálásban részesülnek.

Evangélikus
hölgyek l
Minden ízlésnek megfelelő kalapokat — olcsó ároa —
tartok raktáron. Javítást és átalakítást is vállalok.
Szíves pártfogását kérve, maradok hittestvéri
szeretettel

VE CSE Y
Magyar-u.

VILMA

52. Kecskeméti-u.

sarok.

f

M

U

S

Z

E

R

É

S

Z

U

ÍRÓGÉPEK,
SZÁMOLÓGÉPEK

Alkatrészek és kellékek az
ö s s z e s rendszerű író-, s z á moló- é s sokszorosító-gépekhez. — Alkatrészek gyártása.
Minden munkát
üzemünk
garanciájával végzünk.

M

E

D

Az
Páris, képviselete.

E

H
J

készítése, javítása, újjáépítése, behozatala, kezelése,
árusítása.

„ELV ECO" Etablissement,

Z

CÛ

IHGTOH £

vámkedvezménnyel importált

írógépek elsőosztálj'ú kivitelben,
5 éves

jótállással.

(Kölcsey-utcai oldal, az OMNIÁVAL s z e m b e n . )
T e l e f o n : József 135-12 :: P o s t a c l e a r i n g : 47161. sz.
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OBERMEIER J és NOVERE
kézimunka-üzlete
B U D A P E S T , IV., VÁCI-UTCA 11/b :: T E L E F O N : 15-96.
•
Az ezredéves kiállításon Milleniumi nagyéremmel kitüntetve.

TELEFON : J. 53-37

TELEFON : J. 53-37

DEPINSZKV BÉLA
VASÁRU-,

SZERSZÁM-, KONYHA- ÉS
SZEREK KERESKEDÉSE

HÁZTARTÁSI

BUDAPEST
VIII. k e r . , Ü l l ő i - ú t

4. (Kálvin-tér

sarok)

Első minőségű főzőedények, mindennemű konyha- és háztartási
szerek alumíniumból. — Finom acélszerszámok. — Gazdasági szerek, vaskályhák és tűzhelyek.

Budai evangélikus családok találkozóhelye a

PÁLFFY-ETTEREM
BUDAPEST, II., PÁLFFY-TÉR 4. SZ.
Frissen csapolt sörök — Fajborok — i A e n ü - r e n d s z e r !

Tulajdonos M a y e r P á l hittestvérünk.

BUDAI

EVANGÉLIKUSOK!

Pártoljátok keresztyén testvéri szeretettel

űri és női cipészt
B u d a p e s t , I., K r i s z t i n a - k ö r ú t 77. s z .
megrendeléseitekkel.

Őszintén ajánlhatjuk, mint aki igazán megérdemli

támogatásunkat.

Javítások g y o r s a n és p o n t o s a n
eszközöltetnek.
Útmutatónkra

való

hivatkozással

engedmény.

HÁZTARTÁSI SZEREK, KÖTSZEREK, GYERMEKTÁPSZEREK, H Á Z T A R T Á S I ÉS P I P E R E S Z A P P A N O K ,
I L L A T S Z E R E K , T E A , RUM, L I K Ö R Ö K , KAKAÓ
L E G J O B B
B E S Z E R Z É S I
FORRÁSA

NERUPA NÁNDOR
M. KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ NAGYDROGERIÁJA

BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-U.
ALAPÍTVA 1872 • 1 0

• ALAPÍTVA 1872

T E L E F O N : TERÉZ 6—07 és JÓZSEF 6—75.

iTefftípjuh e c a n g c f i h u s höEŐnségünh f i g y e f m é í

(Bomides ®onáiné
unnopc

Budapest, I., (Sífifa-ufca 8, III. em. 3,
hi a k u s s f i h u s módszeppef íaníf x o n g o p á z n i , í o r a S S a
macjánénekfésf, efsősopSan Kanghépzésí. - é f p o n f o f í
fíartgof

meajaoíf.

ÔPâiékszerési-éylâftzerest
TB fron-

j. 78-41

LMlSZrwifí-XÖt?ÚTl55.

BUDOPEST

1ITS0RS0S0XNAK fo96 ENGEDMÉNY
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U R I S Z A B Ó

BUDAPEST
g

IV., Kecskeméti-u. 5, félem. (Királyi Pál-u. 6)

|

Telefon : J. 104-35
ffifl!

Uri ruhák, magyar dísz- és mindenféle
sportmunkák speciális készítője
Telefon: J. 104-35

Jó m u n k á j á t bizonyltja a m. kir. k e r e s k e d e l e m ü g y i
miniszter alábbi, szószerinti elismerő díszoklevele :

Wigand Mihály szabómester úrnak,

Budapest.

Az „Országos Iparegyesület" által rendezett I. Országos
Kézművesipari Tárlat bíráló-bizottságának javaslatára, ipari
jelességeiért

elismerésemet
fejezem ki, minek hiteléül ezen okmányt kiadom.
Budapest, 1925. augusztus 30.

Walkó Lajos
m. kir. kereskedelemügyi miniszter.
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Katin és Heller
Budapest, V., Vilmos császár-út 62.
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szivattyútelepés
takarmánykamraberendezések.
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