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II. évfoly-am. Sopron, 1890. deczember. 12. szám.

Evangrlikus Népiskola.
~e"7elés- és oktatásü.gyi ha"7ifolyóirat.

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztők s laptulajdonosok : Kapi Gyula és Papp József.

A lap szellemi részét illető közlemények a szer-
kesztőséghez (Sopron, evang tanitóképző-

• intézet) küldendők.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhiva-
talba, Li tfass Károly kiadó nevére czimezve
küldendők. - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatók a borítékon.

Ádvent.
Sötét, borongó őszi éj van odakinn,
A puszta földre nyir~os köd borúl;
A v i l ágaIszik, ámde lázas álma kin,
S nem üdülés, gond s harcz jutalmáúl.
Sívár kebléből tán a remény is kihalt ...
N em üdv, csak tünde mámorért eped;
Egy szebb jövőről hiába zengek néki dalt,
N em hallja meg, nem érti nyelvemet.

Mint a letarlott táj, a h í v ek se r g e is
Merengve gyászol, bús és csüggeteg;
A lelkes biztatásnak már csak félve hisz,
Nincs orvosa, b~! lelke nagy beteg! ...
Itt-ott kivillan egy halvány csillagsugár,
De csak hamar vak éjbe vész bele:
"Szemünk elálmosúl, őr,·mondd, vajh' jön-e már
A boldoga?b kor rég várt reggele?!"

É nis, kezembe hajtva fáradtan fejem;
Virrasztok a bús éjben egyedül.
A szent ezélt, mely keblem hevíté, nem lelem,
Vágyam, reményem légvárként ledül.
Hitemnek mécse már-már végsőt lobbanik,
Mert éltető olaja kiapadt ...
- Hová legyek?.. Atyám, a késő hajnalig
Szívemben gyújts világot te magad! ...

De im hűvös szellő zúg ablakom alatt,
Oszlik a köd, ritkúl már a homály ...
- Légy; üdvözölve szép á d v en ti pirkadat,



Te tört szivembe. fényt s vigaszt hozál!
Búzg6 háláru fohásza száll, Atyám, feléd,
Megtartod híven tett igéreted ...
- Ébredjetek! köszöntve üdvünk reggelét,
Az Úrnak zengjetek dicséretet! ...

A puszta föld ölén, lásd, fris vetést 'nevel,
A zordon télre jön szép kikel et.
8 te nem remélsz-e többé, kishitii kebel?!
Ne félj! hisz Urad, Atyád van veled! ...
Ádvent, dicső hajnai,bibor-sugárinál
Újulva nép-em zengj új éneket:
Légy áldva, ki jöi[.sz, üdvözítő, hős, király,
Örök "hozsánna « Jézusunk neked!

Zá.brák Dénes.

Po sz vék Sá-nd,or lyceumi igazgate beszéde 'az
1890. november 5-én Sopronban tartott rüs János-

ünnepélven. -
Két ked ves, nyájas kép lebeg lelki szemeim előtt, midőn tanintézetünk ne-

vében szivem mélyéből üdvözlöm a közelről s távolhól összesereglett mélyen tisz-
telt közönséget Hetek 6ta csüng rajta tekintetem, fel-feltűnik gondolatim vilá-
gában nappal, meg-megjelenik álmaim ábrándkörében éjjel. .8 most, midőn itt
állok, hogy tolmácsoljam az érzelmeket, melyeknek árja kebleinkben hullámzik,
hangot adjak az ünnep jelentőségének, mely tágabb körben is meleg rokonszenvet,
nem várt érdeklűdést ébresztett, - most, ez ünnepélyes pillanatban, eke t t ő s
kép egész lényemet t~rtja lehilineselve. Az é gyi k vissza varázsolja "gyermek-
korom boldog napjait. Ott, ősrégi belvárosunk egyik utczájában állott egy ház,
századok viharai. vonultak el rozzant teteje felett, végre teljesen elseparte az idő'
szele, egy köve sem maradt hirmond6nak az ut6nemzedék számára. Ez 6don épü-

.let egyik dísztelen, igénytelen szobájában, ott látom a tiszteletre mélt6, megtört
testű, ifjú lelkű aggastyánt, kezemet fogva, fel- s alájár. szobájában; szelid arcz-
vonása, biztato, enyelgő szava az elfogulatlan gyermeki szíyben vonzalmat, -bizal- .
mat, szeretetet ébreszt, míg a' közlemény, melyet a szavát leső irödeáknak tollba
mond, sejtetni engedi a szellem nagyságát, mely e gyenge testben lakozott, sej-
teti alapját a köztiszteletnek, mely környezé. '.

Ki volt- ő? ~ Kell-e mondanom? -:-- Kis J á nos u nk!
A más ik kép feltárja előttem szép __ifjúkorom egy lélekemelő, lelkesítő

mozzanatát. Mint most itt ediszes terem" ott, iskolaépületünk ünnepi helyisége
gyülekezési helye egy hálás; elnéző, nagy hallgato közönségnek 8ürög-forog az
ifjúság, első szárnypróbálgatásait mutatja be a prózai valóságb61 az ideál csod.i-
világába emelkedett ifjúi szellern .. FOlT ereinkben a pezsgő vér, dobog kebleinkben
a reszkető szív, az első sz6székláz krizisén átesünk és -.;. boldogok vagyook !.



Mélyen tisztelt közönség! Mint az esőcsepp és napsugár egymással egyé-
sűlve, feltárja előttünk a szivárvány kápráztató jelenségét: úgy folynak össze e két
nyájas képnek egyes vonásai, egymást feltételezve s egymást kiegészítve; úgy üi-
vad egybe az ee-yikne~, a másiknak is alaphangja egy egységes, összhangzatos, de
harmadik képpé, - s ez Kiss János és alkotása, a "magyar társaság." E szó
juttatja kifejezésre ez ünnepélyes pillanat jelentőségét, de kijelöli egyúttal a határt
is, melyet - hacsak Kis .T ános irodalmi érdemeinek felsorolásával egy, csekély
erőmet meghalad6 s Iyceumr ünnepéljünk keretét illetéktelenűl tágít6 feladat
megoldására nem akarok vállalkozni - túllépnem nem szabad.

Tagadhatatlan, hogyareformeszme, mely' jeleseink ajkair61 hangzik, a
közj6 előmozdítása, az irodalom felvirágoztatása érdekében kifejtett munkásságuk
annál mély ebb nyomokat szokott a közélet terén hátra hagyni, minél mag a s a b-
b an á II az egyén, ki .az eszmét képviseli. A har m a t üdí t i a lankadt virá-
got, a mag a s b ól alá öml ő eső új éle tr eke It i, megmenti a hervadásnak
indúlt növényzetet. De az áldást áraszto felhők az alu l r ól felfelé szállott gő-
zökből alakulnak, esőt hullatva, csak viaszadják a földnek, mit a földtől vettek. A
sze II em i m í vel ts é g, melynek legbiztosabb hévmérője a nemzeti 'irodalom,
a l ú l r ö l, terjed fölfelé. Áldva említjük a "legnagyobb magyar" merész,
dicső, közhasznú alkotásait, gyönyörélvezettel szereléljük a drága gyöngyöket, me-
lyekkel az első magyar felelős vallas- és közoktatásügyi miniszter irodalmunk kin-
cses házát gazdagítá. De egy gróf Széchenyi István, egy báró Eötvös .Tózsef
elő t t egész légiója a jeles munkásoknak irtja az erdőt, miveli a talajt, ülteti a
fákat, melyeken az utá n okj ö v ő k dícső szellemgyümölcsei érnek. .

"Mélyen tisztelt gyülekezet! S z o mor ú idő Volt az, midőn száz évvel ezelőtt
- Kis .T ános, a nép lelkesűlt fia, néhány rokon érzelmű társával egyesűlve meg-

vetette .magyar társaság"-unk alapját. Száműzve vala a palotákból az apák
nyelve, legfeljebb a kegyelem kenyerén tengődött. A karok és rend ek egy hol t
nemzet nyelvén tanácskoztak egy élő nemzet éle t bev á g ó ügyei, legszentebb
érdekei. felett. Az iskolában k on y h a i 1at i n s á g gal akarák a római c 1ass i-
cis mus _szellemét terjeszteni. Az előkelő körök taraalgési nyelve a franczia volt,
salonasztalaikat az ekkor már virágzása tetőpcntján álló gall irodalom díszkötetei
ékesíték. Hon tal ann á v á 1t S)).j á t hon á ban a mag y arn y elv! Ez
volt hazánk, nemzetünk legválságosabb kora, veszélyesebb' a tatár, a török pusz-
títás korszakánál. Az alkotmányt felfüggesztheti az, erőszak, de visszaállítja a
nye 1v ébe nél ő nem zet szivós erélye. D e ame 1y nil m zet s aj átk e-
zeivel tépi sZÚ a k ö t e l é k e t, mely a nyelvben honalauító őseihez,
nemzeti szokásaihoz, .nemzeti hagyományaihoz, nemzeti sajátságaihoz, szóval
n em zet i fen n állá s a a 1apj á hoz f ü zi: a z s aj átk eze i v ~ l áss ame g
sir j á t.

Hála a gondviselésnek, a tátongó sír szélén 'nyíltak meg a magyar szem.I.
Idegen földről, it császári székvárosböl, Bécsből, ama lelkesült magyar gárdisták
lángoló szívéből s gyújtó szavaiból áradt ki a hajnali fény; felrázta az alvókat

• azon mámorból. melybe w merűlve, hacsak a nemzet géniusza ki nem ragadja,
kezükből a fegyvert, ö n gyi lk o s s ágo t követnek el. Távol az ország
szi vétől, annak nyugoti szélén találkozik egy szép tehetségű, .Yasszorgalmú ifjú, ki

. "
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látja, bámulja, -- jobban látja előkelő társainál a sugárzó fényt, melynek napja
Francziaországban kelt, de e fény az ő szemeit nem vakítja, tűze nem égeti lelke
szárnyait; e fénynyel szemben látja egész ijesztő mérvében a hom á 1y t, mely
hazájára, a nyelvét illegtagad6 nemzetre borúl. Társulásra hívja fel ifjú bará-
tait, szövetségre lépnek egymással, jelszavok : a mag y arn y elv ápo 1 ása!

Sajátságos tünemény! A haz asz íve, a vérkeringés középpontja, nem
dob o g, a nemzeti organismus egyik végtagja végzi ideiglenesen a szív functiéját.
Sopronban, e határszéli városban, hol magyar érzületőket idegen hangokkal tolmá-
csolták a polgárok, - itt alakul az első magyar irodalmi szövetkezet, itt nyer a

. nemzeti nyelv új hont, gondos, dajkál6 oltalmat Kis.J ánosunk ezzel valódi
pr 6 f é t a i ih 1e t tel kijelölte e szűk körben az utat, melyen a nemzeti nyelv
fejlesztése, mívelése, tökéletesítése biztosan sikerűl. A végtag míiködése tevékeny-
ségre ébreszti a nemzet testének többi szerveit is, - egymásután keletkeznek az
ország különböző részein hasonló czélű társulatok. Acti6juk végre mozgásba hozza
a szíve] is, - néhány évtizeddel ut6bb alakúinak hazai közéletüuk metropolisában
azon áldott munkásság ú társulatok, melyek jelen közéletünk irány- s mérvad6
tényezői.

Ha Kis János j61 megválasztotta az időt ,magyar társaság"-unk megalapí-
tására, nem csekélyebb prófétai bölcseséget, körültekintő mély belátást tanúsított
az által is, hogy a nemzeti nyelv műbelyéül az isk o 1á t, magasb szellemi kép-
zettség után törekvő tanul 6 ifjak körét szemelé ki. Itt tMált hazafias, nemes esz-
méje rokonszenvet, itt gyújtott lángelé szava lelkesedést, - míg ha a társadaium
tekintélyeihez fordúl, úgy terve alighanem, miut merész vállalat, skepsissel talál-
kozik, vi:lgy mint az ifjú képzelern álomképe, mosolyt ébreszt. Aki é az i f-
j ú s á g, a z é a j ö v ő! Ami ly e n az isk o 1asz ell eme, olyan a k ö z-
sze II em! Egy nemes ágat oltott, egy új, végetlen kifejlődésre képes szemet
plántált az iskola százados fájának törzsébe; egy új, egészséges vércsepp et hulla-
tott fl, vérszegény iskolaszervezet edényeibe. A hatás visszahatást, az acti6 reac-
ti6t szült ; kezdödött a harcz, a békés láthatatlan harcz a régi s az új között, ---
versenyre kelt a r6mai nyel v a nemzeti nyelvvel. Sok évekig tartott az átala-
kulás, a megújulás, a nemzeti nyelv polgárjogáért vivott harcz, mely végre is ki-
vívta a győzelem . pálmáját. A "magyar társaság" igazolta a magyar nyelv élet-
képességét, az iskolai oktatásra való alkalmas voltát. Ha lyceumunk az elsők-
nek volt egyike a hazai tanintézetek sorában, melyek a magyar nyel vet a tan-
teremben meghonosították, ennek bizonyára egyik legfőbb oka az a hazafias magyar
szellem, mely a "magyar társaság" kebelében honolva, nem maradhat hatás nélkül
iskolánk összes. intéző köreire. Igen, s ezt büszkén hirdetjük ma, esz e II e m,
aKi s .J á nos á 1tal b ep 1á n tál t . sze II em, képezi tanintézetünk a mul t-
b 61 örökségűl nyert nemes traditi6ját, a jel en ben 1eg fél tet t ebb ki n-
csét, a j ö v ő r e nézve útmutat6 jelszavát. Nem is találkozott tud-
tommal társaságunk tagjai közül egyetlen egy sem, kit a nemzete, a hazája iránt
való hűtlenség vádjával lehetett volna vagy lehetne sújtani. S azon szomorú na-
pokban, melyekre szívesen borít juk a jobb jelen tudatáben a feledékenység fátyolát,
a ",,,agyar társaság" volt főtanodánk kebelében a magyar nyelv, a nemzeti érzület
biztos menhelye. A mit magába kellett fojtani a tanárnak a folytonos gyámko-
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dás alatt á1l6 iskolában, azt nyiltan kifejezheté a társaság kebelében; s ha ott a
mult dicső tényeinek, a jelen méltó bánatának, a jövő büszke reményének han-
goztatása a hatalmasok sújt6 haragját zúdította az iskolára, - itt mindez egJ
Petőfi, egy Vörösmarty, egy Arany gyújtó szavaiban a vezérlő tanár elismeré-
sével, az ifjuság s az ifjusággal érző hazatias közönség zajos tapsaival talál-
kozott.

Kis János, mélyen tisztelt társaság, annyira. p hi 1 o s o P h u s - k ölt Ő, a
mennyire költő-philosophus; annyira mívelte a szépirodalom, mint a
tud o mán y parlagon hevert földjét. Amaz ki fejezésre juttatja az ÖtÖ k sz é-
pet, ez az örö k iga zs ágo t. Ikertestvérek ok, egy a szülőanyjuk : a ne m-
zeti génius; egy a ruhájuk, eszközük, szervök: a nemzeti nyelv. A nem-
zet i nye 1v ae sth e tik a i f ej 1esz t é s e, - ez Kis János irodalmi jelen-
tősége. S ez a "magyar társaság" -nak is dicső hivatása, alapítójának akarata sze-
rint való czélja. Valamint a szép alak által kifejezett eszme egy és osz t a t-
I an, egy és ugyan a z itt is, ott is, min den ü t t : ennyiben jogosult a
sz6, hogy a művész hazája széles evilág; - úgy a tudomány is, tekintve czél-
ját, az igazságot, egy és ugyan a z itt is, ott is, min den ü t t, - köz k i n-
e s é v é is válnak az emberiségnek a kutat6 ész vívmányai. De különbözők az
eszközök, melyekkel, az út, melyen a tudomány és művészet megvalósítja dicső
czélját, különböző az alak, melybe eszméit öltözteti. A mely irodalomnak nincs
sajátos alakja, a mely irodalom nem gyökeredzik a nemzet egyéni jellemsajátsá-
ságiban, az elveszté létjogosultságát, ma n k 6 n jár, ide gen iz 1 é s, ide gen

. d i vat, ide gen sze II em gye n g é vis s zh an g j á V á, bá'gyadt másolatává
lesz. más o 1att á, melyet idegenszerüségénél fogva a m í vel e t l e n nem ér t,
s a mely felett az eredetihez fordu16 képzett ember nap ir end r e tér. A nyelv
a nemzet gondolkodásának, philosophiájának, szellem életének leghívebb tűkre, leg-
életrevalöbb szerve, legméltóbb tolmácsa! Hiábari gúnyolódik a ledér világpolgár
a nemzeti nyelv érdekében országszerte megindult nemes mozgalom felett. Hiába
mondja: a nyelv, mint a 1ak másodrendll dolog, az első a tar tal o m: hiában
mondja: a nyelv han g, a fődolog az akkord, eszmét kifejező d a II a m. De van-é
akkord, van-é eszmét kifeje~ő dallam h a n o o k nélkül? Igaz, a legjobb
ed é II Yben sem 1 esz bor r á a z il c zet, de kétségtelen az is, 'hogy l' o ss z
edényben a legjobb bor is megeczetesLíI!

Mivel t t éte nni a nem zet e t, nem zet iv éte nni ami vel t ség e t,
ez volt, nemes ifjúság, Kis J ánosunk irodalmi munkásságának czélja, ez "ma-
gyar társaság" -unk jelszava. .Telesünk egyik kezében a lant, másik kezében a
könyv kijeleli a czélt. a mely felé haladnod kell. Egy századra borúlt az idők.
köclhomálya, mi6ta kibontotta a nemzeti nyel vért való fáradhatlan munka, n=mes
harcz és dicső győzelem zászlóját. Ezrekre rúg azok száma, a kik e zászló alatt
a nemzet legszentebb érclekeért, a magyar hő vágyainak megvalósításáért lelke-
sűlni, fáradni, harczolni tanultak. Lelkesűljetek az alapító példáján, az ut6dok
buzgal in ! ,

'I'anintézetünk épűlete, melyből ma néhány órára kiköltözbüuk, tekintve Ker-
nyezetét, sajátságos helyet foglal el e városban. Meg et tea te ill e t O, elo t t ~
a pezsgő élet piacza. Ott a holtak országának t a n u l s á g o s

•
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Gyermekeik miatt sokszor maguk ezenvednek szükséget. Akárhányszor éheznek
a szülők, csakhogy gyermekeiknek tudjanak valamit adni, gyakran fázniok kell és
szakadozott ruhában járni, csakhogy gyermekeiket ruházhassák. Ezt pedig igen
örömest teszik a jó szülők a j ó gyermekekért. Ezekért pedig a gyermekek szüleik
iránt hálával tartoznak, melyet ugy nyilvánítanak, ha nekik mindenben engedel-
meskednek stb. Igy van-é ez az engedetlen, rosz gyermekekkel is? Nincs. Bizony
nincs, és nem is lehet! Ezektől a szülők gyakran megtagadják kivánságaikat, sőt
a kicsapongó, pazarló életü gyermeket néha még az örökségból is kizárják l Hova
ment a szóban levő fiú az örökséggel? Idegen országba. Mi történt ott vele?
Elromlott. Miért romolhatott el?{ Mert rossz emberek társaságába .juthatott
Otthon odajuthatott volna-e? Nem. Miért? Mert az atya vigyázhatott volna
rá, Akarta-e a :fiú, hogy atyja vigyázzon rá? Nem. Honnét tudhatjuk ezt? Mert
messze ment. Gondolhatta-e az atya, hogy mi történhetik a fiúval? Igen.' Miért
nem gátolta meg ebbeli szándékában? Mert szabad akaratot akart neki adni.
Miért? Hogy tanuljon az élet iskolájában.

Kit értünk az atya alatt? A mi mennyei atyánkat. Kit a fiú alatt ~ Az ő
gyermekeit, az embereket. Mit kapnak az 'emberek-is a mennyei atyától? Örökséget.
Miből áll ez? Keressétek fel a bibliában (Luk. 19.). Olvasd! Mit tett a fiú, midőn
örökségét kikapta? Elment idegen országba. Mit tesznek gyakran az embere is ilyen
esetben? Eltávoznak a mennyei atyától. Minő életet kezdett a tékozló fiú, midőri
örökségét kikapta? Kicsapongó, pazarló életet. Minő életet kezd sok ember is, ha
isteni örökségét megnyerte? Pazarló életet, Hogyan lehet ezen isteni adományt
elpazarolni? Ha nem használjuk kellőképen. Miképen kell azt használni?
Istennek tetsző mődon. Miképen történik ez? Ha Isten parancsolatai szerint
élünk. Melyik a két főparancsolat? Szeresd Istent és felebarátodat. Igen, a ki
Istent és felebarátját szereti, az nem fog Isten parancsolatai ellen véteni, mert az
igaz szerétet mine' eneket befedez. Keressétek fel a bibliában, mi mondatik a szere-
tetről! (Kor. 1. 13. 1-13.) Olvasd! Figyeljetek, most ismét elmondom ezen részt!
Mondd .el te is!

2. Halljuk tovább a történetet! Mi állott be, midőn a fiú már eltékozolta
vagyonát? Nagy szükség. Mit kellett neki szenvednie, mível már pénze nem
volt? Éhséget. Az éhség pedig igen nagy kín l Milyennek érezte magát a fiú
a szükségben? Szerencsétlennek. Mire kényszerítette őt 3; szükség? Az emberi
könyörületesség keresésére. Miért? Hogy éhen ne kelljen vesznie. Találkozott-e
ember. a ki őt megszánta ? Igen. Hova küldte őt? A mezőre. Minek? Hogy
ott a disznókat őrizze. Micsoda jutalmat kapott ezért? Szabad volt neki a disznők
táplálékaból enni. Lehet-e ennél nagyobb nyomorúságot képzelni? Alig lehet-
Ki által jutott ide? Önmaga által.

Mi áll be azon embereknél is, kik vagyonukat eltékozolják? Szükség. Mit
kell ezeknek is szenvedniök? Éhséget. Mire kényszeríti ezeket is a szükség?
Hogy jötékonyságra szorúljanak Miért? Hogy éhen ne veszszenek. Meg tudnak-e
az ilyenek munkájok után élni? Nem. Miért? Mert a dolgot nem szokták meg, de
nem is kedvelik, M' .e kell tehát okvetlen jutniok? Koldusbotra Lássátok, hova
jut a pazarló ember! Koldusbotra! Ettől pedig Isten ÓVjODmindnyájatokat!
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Mi áll be ezen embereknél is, kik lelki vagyonukat eltékozplják ? Szükség.
Mit idéz elő a szükség? Éhs~get. Mi után? A lelki kenyér, az Isten igéje után.
Mi által érhető ez el? Imádkozás és Istenben val6 hit által. Mikor képesek csak
az ilyenek erre? A legnagyobb nyomorúságban. Igen! Az ilyen emberek addig
szállnak alá a bűnben, a meddig csak lehetséges, s midőn a legnagyobb lelki
nyomorúságban, a bűnök posványában fetrengenek, egyszerre maguk is észreveszik
rossz cselekedeteiket, tudatára ébrednek lelki nyomorúságuknak annyira, hogy utóbb
maguk is kénytelenek les~nek önmaguktél elfordúlni, bűneiktől undorodni. Itt
szekett lenni az el vetemedett ember életében a fordu16pont Némelyik innét még
felemelkedik, némelyik azonban alászáll, hogy soha többé felszínre ne kerüljön, hogy
örökre elveszszen ! A ki innét visszafordúl, azt Isten még kegyelmébe fogadhatja,
de jaj és százszor jaj annak, a ki bűneiből felemelkedni többé nem képes, mert
"Isten nem hagyja. büntetés nélkül". Halljuk ismét a történet ezen részét! Mond-
játok el!

3. Most lássuk tovább, hogy mi történt a fiúval! Mit vett észre a fiú egy
napon? Hogy ő mennyire alásülyedt. Mit még? ·HogJ önmagát minf veszedelembe
sodorta. Mit gondolt magában? Az én atyámnak sok szolgái vannak s' mind-
nyájának van kenyere, s nekem itt az idegen földön majdnem éhen kell elvesznem.
Minő elhatározást érlelt meg benne ezen gondolat? Elmegy,ek haza atyámhoz s
könyörögni fogok: "Atyám! Vétkeztem 3·Z ég és te ellened, nem vagyok mélt6,
hogy fiadnak nevezz, csak szelgádnak fogadj be. ' Miképen cselEfKedett a fiú? A
hogyan elgondolta. Hova ment? Az atyához. Kit látott az atya már távolról
jönni? A fiút. Minő állapotban? Sajnálatraméltó állapotban. Minő volt ruhája?
Rongyos. Minő arcza? Lesoványodott. Milyen a haja? Hosszu, kuszált. Ki
sajnálta meg - a fiút ily állapotban? Az atya. De nemcsak. hogy megsajnálta,
hanem még meg is örült. Miért örült meg az atya? Mert szerencsétlen fia
ismét megjött. Mit tett még? Elébe szaladt s nyakába borult. Mit sz6lt a
fiú? Atyám, vétkeztem az ég és te ellened stb. Hova vezette az atya most a
fiút? Házába. Mit adatott neki rögtön? Új ruhát és sarut. Mit adott az
ujjára? Gyürűt? Mi a gyürű? Ékszer. jü számára készített az atya lakomát?
A fiú' szám ira. Miért? Mert a fiú el volt veszve s ismét megtalálhatott. Miért
még? Mert nagy bünös volt s ismét megtért.

Velt-e oka rá a fiúnak, hogy atyját6l távozzék? Nem. I Mi vitte őt ,mégis
erre? A könnyelműség. Mibe sodorják maguka:ta könnyelmű emberek? Vesze-
delembe. Kiket nevezhetünk könnyelműeknek ? Kik nem hallgatnak az. atyai
tanácsra és "intésre. Mit vesznek az ilyenek is egyszerre észre? Hogy mily mélyen
sülyedtek alá. Mibe? A veszedelembe. Sokszor mondják a szülők gyermekeiknek:
legyetek szorgalmasak az isteni félelemben, a tanulásban s egyéb dolgokban, ez
által saját javatokat munkáljátok. A kik hallgatnak a szülei tanácsra, azoknak
j6l lészen dolguk! Sokszor mondják : gyujt6, dohány, kártya nem gyermekkézbe
való, mert sok mindenféle roszra vezet. A gyujt6val a gyermek valamit felgyújthat,
a minek sokszor az egész községre lehetnek szomorú következményei. A dohány-
zással egészségét rontja meg. Hogyan? A kártya gyermekkézben, nem lehet semmi
j6nak kútforrása, de igen a pazarlásnak, henyélésnek s a nyomorúságnak. Mi juthat
eszükbe az ily kön!lyelműeknek, midŐn nyomemságban sinlődnek? A.. me~ nem
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.A ki Istenben bízik,
. Soha meg nem csalatkozik."

A többek közül halljátok a kapernaumi százados történetét. (Szakaszokra
osztva, az' előbbi módon tárgyalom. Itt azonban csak az összefoglalásra szorít-
kozom.)

Kibe v-etette a kapernaumi százados bizodalmát? Istenbe. Ki által? A Jézus
Krisztus által. Csalatkozott-e hitében? Nem. Miből látjuk ezt? Abból, hogy a
mit óhajtott, azt elnyerte. Minek kell az ember legfőbb óhajának lenni e földön?
Hogy e földi élet után Isten országának részesévé legyen. Mi által lehet ezen
óhajtast elnyerni? Istennek tetsző kegyes élet által Ki által jelentette ki Isten
akaratát? A mi urunk Jézus Krisztus által. Miképen lehet Istennek tetsző kegyes

. életet élni? Ha Krisztus urunk tanítása és példaadása szerint élünk. Hol kereste
és találta meg a kapernaumi százados üdvösségét? Istenben. Hol találhat juk
meg mi is azt? Egyedül Istenben szent fia a- mi urunk Jézus Krisztus által.
Úgy van! Itt keressétek ti is azt kedves gyermekeim, melynek elérésében vezé-
reljen és segéljen benneteket az ő szent lelke! Csakis itt találhat játok meg lelke-
tek üdvösségét, mert: ,.Nincsen s e n k i-b e n másban üdvösség, m e r t
nem is adatott emberek k ö z ö t t az ég alatt más név, mely által
kell e n e-n ek ü nkm e gt art a t n IIn k", Amen l") ,

Polgár József.

Pali öcsémnek,
v.

Lecsillapodtak tehát keblednek részint lángoló vágyaid, részint sértett ön-
érzeted tudata által felkorbácsolt viharos hullámai, és ma már nyugodtabb lélek-
kel, higgadtabban gondolkodván helyzeted felett, nem találod azt oly kétségbe-
ejtőn reménytelennek, mint a felindulás első pillanatában. Midőn az ember szíve
úgy tele van érzelmekkel, tele eszményi szent hangulattal, hatványozott mértékben
fogékony akkor nemcsak oly tárgyak és jelenségek iránt, melyek a kedélyállapot,
tal rokonok lévén, ebben édes gyönyörök forrását buzogtatjak fel, hanem érzékeny
egyszersmind a felizgatott képzelet olynemű behatásokkal szemben, a melyek esz-
ményi világunkat szétrombolással fenyegetvén, gyötrelmeket idéznek elő. Hajlandó
az ember egy parányi jel után mindent remélni, hajlandó a hideg megfontolás
által figyelemre se méltatott akadálylyal szemben a kétségbeesésig elcsüggedni.

Képzelem, hogy midőn tele reménynyel, templomi hangulattal közeledel
ahhoz a családhoz, hol mennyországodat keresed, mily mélyen sebzi a szenvedély
lángjában olvadozó szívedet egy szándékon kivül elejtett szó is, melyben úgy
hiszem csak látszat szerint állásod kicsinylése nyilatkozott volna.

Azt hiszem, csak 1á tsz a t szerint, mert bár ismerem hasonló irány ú férfiak
gondolkodás-módját, tudom, hogy sokan .vannak köztük, kik a fizetésből élő
osztályt szívesen lenézik; de tudósításaid után itélve, én azt az egész családot és

f

*) E gyakorlat! példa is csak arról gy5z meg bennünket, hogy - mint már egyszer.
kifejeztük - a kátét s bibliai történetet a felsőbb osztályokban együn tanítani
nem lehet .. Vagy az egyik, vagy a másik szenved az egyesítés által. Szerk,

-'-
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így ennek fejét is mívelt, felvilágosodott embernek tartom, ki az emberek becsét
nem állásuk és kenyérkeresetük módja szerint osztályozza. Azt gondolom tehát,
hogy ábrándjaidnak tündérszálait ez oldalról veszély nem fenyegeti. .

,Tószellemed sugallta, hegy az ingeríilt hangulat napjaiban a szellemi tevékeny-
ségre irányoztad figyelmedet. A felizgatott lelki erők nagyobb működési tért kö-
vetélnek és csak attól függ, mikép irányozza azokat az akarat, hogy viharos hul-
lámzásuk hasznos, czélszerű legyen, vagy káros, sőt veszedelmes. Az' elfojtott in-
dulatok ilyenkor magát az alanyt emésztik fel. .

N agyon helyes volt tehát, hogy kezet fogva a lelkészszel, községed haladá-
sának előmozdítására vetetted felbuzdult erőidet és lám az az izgalom, mely lel-
ked mélyében viharzott, átplántálva az általatok a testgyakorlás intézményének
megvalósítása ezéljáből már megindított mozgalomra, fényes és ily rövid idő alatt
nem is remélt eredménynyel jutalmazott, Ra már a község legtehetősebb és leg-
tekintélyesebb férfiai - tniként irod - meg vannak' nyerve az ügynek, úgy an-
nak győzelme feltétlenül bizonyos.

Ra valamely eszme csak egy parányi lépést tett előre a megvalósulás ös-
vényén, a természet törvényei nem engedik azt többé megállani, bármi óriási
akadályokon keresztül utat tör, mint yizzuhatag ezredes sziklák érczfalai közt.

És ha valamely község, állam, nemzet reá lépett a haladás utjára, ellen-
állhatlan ösztön vezeti azt aztán tovább és tovább miként a növényzet fejlődik
szakadatlanúl, ha egyszer azt a tavaszi napsugár életre serkentette. Csak gondos
és ügyes legyen a kertész a gazdagon sarjadzó fejlődés czélszerű irányítá-
sában.

A község kertészei a lelkész M tanító, ez az ő hivatásuk, s hogy annak
méltókép meg is felelhessenek, szükséges ismerniök egyrészt a pásztorkodásukra
bizott nép boldogulásának tényezőit, másrészt a kor szelleniét, hogy azzal egy
irányban vezethessék a népet, mert :

,.Der grosse Geist geht seiner Zeit voraus;
Del- Kluge geht mit ihr auf allen Wegen;
Der Schlaukopf heutet sie gehörig aus,
Der Dummkopf stellt sich ihr entgegen."

.Telen korunk egyik alapvonása : töre k v é s va. g y ont sze r e z ni. Ezzel
összefüggésben számtalanszor halljuk azt a vádat korunk ellen, hogy anyagiakban
elmerűlve eszményi czélokért lelkesedni nem képes, minden tetteink rugója anyagi
haszon keresése, 'önzés; az eszméknek értéke aláhanyatlott, csak a vagyon képezi
a mértéket az emberek megitélésében.

Sok tekintetben alapos e vád, de nem minden tekintetben. Ne feledjük azt,
hogy saját mag u n kés ö v é i n k ·1 éte 1éne k fen nt art ása k ö t ele s ség
és pedig korunkban sokkal sulyosabb, mint a régi világban volt. A hűbéri kor-
ban. voltak a családapának olynemű jövedelmei, melyektől őt sem elemi csapá-
sok, sem álnok üzérek, de még saját élhetetlensége sem foszthatta meg. Lehe-
tetlen. volt úgyszólván teljesen elszegényednie. Most azonban saját gyarlóságnnkon
kivül száz meg száz fenevad ólálkodik körülöttünk szakadatlanúl, hogy összes
vagyonunkat az utolsó fillérig, az utolsó ruhafoszlányig elrabolja tőlünk. Nem
azért nehéz tehát a lét fentartása, minth'a a vagyonszerzés több physikai munkát

t·
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igényeIne, hanem mivel a vagyon megtartása több éberséget, körültekintést, több
önáll6ságot követel. A testi erők mellett az ember ö s sze s er k ö 1c s i erejét
kell hadilábra állítani, hogy magát a veszélyek ellen megvédelmezhesse.

Azelőtt a létfenntartásban bizonyos intézmények segítették az embert. Most
nincs annak a meglevő vagyonon kivül semmi egyéb biztosítéka. Természetes
tehát, hogy korunkban a vagyon - hatalomnak és tekintélynek alapja. És ter-
mészetes az' is, hogy mindenki vagyonszerzésben fárad éjjel és nappal. De ha
meggondoljuk, hogy ez a vagyonszerzés kötelesség teljesítése általában eszményi
dolog, mely magában véve nem buktathat le alacsony érdekek mélységébe; távol
lesz tőlünk korunk ezen irányát kárhoztatni. Ki ezen eszményi czélt szem előtt
tartva, igyekszik vagyont szerezni, sohase fogja az a kincseket bál v á-
n y o z n i, szorgalmas lesz az kapzsiság és takarékos lesz fösvénység nélkül.
. Igaz tehát, hogy korunknak· egyik alapvonása avagyonszerzés, de ez nem

hibája korunknak, hanem társadalmunk szervezete folytán minden egyesre háramlő
kötele sség. Ellenkezőleg épen az az árnyoldala korunknak, hogy számosan vannak
fájdalom, kik e kötelességnek nem felelnek meg, kik nem törekesznek, vagyont
szerezve lételüket biztosítani.

Van tudnillik ezen iránynak egy rút korcskinövése, mely lázas kapzsisággal,
eszközöket és utakat nem válogatva, éjjel-nappal a kimerülésig fáradva, a lelki élet
minden igényeiről megfeledkezve, az erkölcsi élet minden törvényeit lábbal taposva
igyekszik minél közelebb jutni az arany garmadához, minél mélyebben nyulni a
kincses hombárba, de nem a lét fenntartásának eszményi czéljáért, mert hiszen ez.
utálja az alacsony és erkölcstelen igyekezetet, hanem egyedül azért, hogy a hiuság
és testi élvek bálványainak, tehát kiz á r 6 1a gaz önz é s vágyainak szolgálhas-
son. Ezek azok, kik életük minden perczét úgy szelvan vagyon szerzéssei töltik
el s mégsem képesek lételüket egy perczig sem biztositani, ment a Danaidák át-

o kos munkájára vállalkoztak, ezek azok, kikről korunkat eszményietien, szellemtelen.
anyagias kernak lehet nevezni; ezek azok, kik a pénzvágy telhetetlen ördögének
rabszolgájává szegődvén, fokr61-fokra sülyednek az erkölcsiség létráján a legszélsőbb
elvetemedettségig s napr61-napra többet áldoznak fel bálványaiknak testi és er-
kölcsi egyéniségük teljes megsemmisűléséig.

Ezeket tudva s szem előtt tartva, nem nehéz a felelet azon kérdésre, mi a
nép vezéreinek kötelessége. Egyrészt küzdsni fáradhatlanúl a fényűzés, hiuság és
tobzódás, - mint korunk legáltalánosabb bünei ellen, másrészt figyelmeztetvén a
vagyonszerzés fontosságára - j6 példával járva elől - inteni, buzdítani, sarkaini
ezen kötelesség teljesítésére. .

Azon meggyőződésre, azon hitre kell vezetni az embert, miszerint az egy-
szerüség viseletben. szokásokban, háztartásban egy szemernyit sem von le az ő
mélt6ságáb61 és értékéből. Azt gondolom, hogy nagyon számosan vannak,
talán nagy többségben azok, kik szivök mélyéből áhitoznak szabadúlni e jársadalmi
ferdeségek zsarnoki szolgaságáb61, csak volna, a ki előttük tiszteletben, becsülésben
állva, tekintélyes szavával az ő vágyaikat önáll6 elhatáro~áRsá szilárdítaná, ki őket
saját példájával a lappangó sejtelem kinz6 homályából azon meggyőződés nap-
fény-es utjára ragadna, miszerint elhatározásunk helyes, Isten és emberek előtt
kedves.
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Hogy a létfentartás kötelessége korunkban nehezebb, mint hajdan volt, az

bizonyításra nem szorúl, Belátja ezt a társadalom, a .hatóságok, a kormány; azért
lépnek életbe új meg új a vagyonszerzést elősegítő intézkedések, háziipar, taka-
rékpénztárak, segélyző szövetkezetek s hasonlók. Azonban, hogy ezen intézmények
czéljokat elérjék, ahhoz feltétlenül szükséges azon tudat, miszerint vagyonszerzési
törekvés saját magunk és övéi nk iránti kötelesség, tehát ideális czél, szükséges,
hogy ezen tudat az -embernek vérév é valjon. Azután szükséges, hogy a nép em-
bere minél alaposabba-i megismerkedjék: kőrunk azon intézményeinek természetével,
melyek őtet ezen törekvésében elősegíthetik, vagy veszedelmére szolgálhatnak.
Péngintézetek, szállítási, kereskedelmi iparvállalatok, részvény társulatok még vagyo-
nosabb népünk zöme előtt is meglehetősen terra incognita, s panaszkodunk, hogy
ezen a téren nem tudunk haladni; pedig: ignoti nulla cspido.

Szép és háladatos tér nyílik meg itt is a népnevelő előtt. Tanulmányez-
zatok, olvassatok és gondolkodjatok szakadatlanul, fáradhatlanúl a. felett, mi szol-
gál a gondjaitokra bizott népnek erkölcsi és anyagi javára. 'Legyetek "ezen a té-
ren is világíto szövétneki a homályban tapogatódzóknak, ne sajnáljátok uton, ut-
félen, társaskörben és a mezei munka között, iskolában és azon kivül terjeszteni e
tér.en is a felvilágosodást, küzdjetek tekintély tek - mely Isten őrizz, hogy bármi
okból veszítsen - teljességéből - egész sulyával az előítéletek ellen. És ha a
népnevelők ezen a téren is képesek lesznek kezükbe ragadni a vezéri pálczát, ha
pél dán y., sze r ű éle t ü k és üdvös tanításaik által méltókká teszik magukat
arra, hogy a nép úgy tekintse őket, mint a kik őt az anyagi nyomor szenvedései
közül kis zab a d í tot t á k, az előitéletek és társadalmi önkény rabszolgaságából
meg v á 1tot t á k, ingatag erkölcsi nézeteinek süppedékes homályaiből az igaz
keresztyén erkölcsiség szilárd utjára, hol J ézus szerétetének törvénye örökké vilá-
gító pharoszként ragyog; kive zet t é k: oly társadalmi állást fognak ez általki-
vivni maguknak minden törvényhozási vagy hatosagi intézkedés nélkül is, hol né-
pük tisztelete, szeretete és hálája a kevélység és rangkórság minden kicsinylő
nyilai ellen megvédelmezi őket és nem találkozik sem egyes, sem társadalmi

•osztály, mely els ő ség ira n g juk a t kétségbevonni bátorkodnék. És nekem
ugy tetszik. hogy igen sok jel a.rra mutat korunkban, míszerint itt az idő, itt az
alkalom a magasztos czél megvalósítására s bátran al almazhatjuk e törekvésre is
egy nagynevű államférfiunknak napjainkban kimondott szavait: Az idő int, ,;sies-
sünk az evezőkhöz !,' Sass János.

A soproni ev. főiskola Kis János-ünnepélye.
Azon szép ünnepély, melyet november-ho ő-án a soproni főiskola Kis Jáno s

emlékére s az ifjusági "magyal' társaság" százéves fennállása alkalmából rendezett,
a szokásos iskolai ünnepségek keretét messze túlhaladta. A kaszinó nagytermében
egybegyűlt fényes közönség érezte, hogy itt nemcsak egy iskola, hanem vele együtt
a nemzeti irod~lom s a magyarság is ünnepet ül. Hisz az a harcz, melyet Kis
János ezelőtt egy évszázaddal a magyar nemzeti' kultura érdekében az ország
nyugati határszélén megindított, még nincs befejezve, sőt napjainkban t ilán láza-
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sabban folyik, mint folyt valah~; azért is a november ő-én megjelent díszes
vendégkoszoru, az egyházak s iskolák képviselői, a tudományos s irodalmi intézetek
küldöttei, a hazai műveltség barátjai a mellett, hogy meghozták a ke gye 1et
ad6ját a Kis János tiszteletére emelt oltáron, 1 e lk ese d é st jöttek kelteni vagy
meríteni a nemzeti művelődés érdekében vívandó további küzdelemhez.

A kaszin6 nagy termét az előkelő közönség teljesen megtöltötte. Ott voltak
a dunántúli ev. egyházkerület képviseletében főtiszt. s mélt. Karsay Sándor püspök
űr s mélt. Szentmártoni Rad6 Kálmán főispán s kerületi felügyelő úr, a magyar
tudományos akadémiát61 Domanovszky Endre lev. tag, a társaság .egykori elnöke,
a Kisfaludy-társaságt61 dr. Heinrich Gusztáv egyetemi tanár, a pápai, csurg6i
önképzőkörök küldöttei, a soproni tanintézetek képviselői, Sopron város tanácsa a
polgármester vezetése atatt. a soproni, győri és szentandrási ev. gyülekezetek, a
környékbeli esperességek, valamint a helybeli többi hitközségek képviselői. .Jelen
volt Veres .J6zsef orosházi lelkész s országgyülési képviselő, a társaság egykori--
elnöke, Kis Gyula földbirtos. Kis János unokája s még számosan a lyceum volt
növendékei közül,

Az ünnepély fél 11 órakor szép,. erőteljes karénekkel kezdődött. Az egye-
sftett főgymuasiumi, tanft6képzői s theologiai énekkarok Klein Bernát ,,96. zsol-
tárát" adták elő, mely után Poszvék Sándor lyceumi igazgat6 mondotta el azon
magvas emlékbeszédet, melyet a jeles szőnok kitüntető szivességéből lapunk elején
közlünk, A beszéd végén lehullt a lepel Kis Jánosnak Papp Henrik által festett
életnagyságú arczképéről. Az emlékbeszéd után Csengey Mikl6s VIlI. osztálybeli
tanul6 az ünnepelt költőnek "Sopron tájékához" czímű költeményét szavalta el.
Ezt követte Kapi Gyula tanit6képző-intézeti igazgat6nak kardala Kis János "Haj6s-
ének" -ére, melyet az említett három énekkar adott elő. Kovács Sándor theologus
a magyar társaság vázlatos történetet mutatta be, utána Aschendorf .J6zsef theo-
logus szavalta azon hangulatos alkalmi költeményét, melyet Kis János emlékezetére
irt. A. Hymnus" -nak zongora- s harmonium-kisérettel történt előadása fejezte be a
sikerűlj ünnepélyt.

Délután 1 órakor bankett volt a kaszinó kisebb termében, mely a legjobb
hangulatban folyt le. Az első felköszöntőt az egyházkerület felügyelője, Szentrnártoni
Rad6 Kálmán főispán mondotta ő Felsége egészségére, •kinek jogara alatt a
magyar kultura, a magyar irodalom többet haladt rövid pár évtized alatt, mint
előbb évszázadokon keresztül." Karsay Sándor püspök az akadémia s Kisfaludy-
tá~:saság képviselőit, dr. Schreiner Károly az egyházkerület elnökeit, Poszvék Sándor
igazgat 6 Kis János unokáját s a többi vendégeket, Arndt.J ános tanár, a magyar
társaság jelenlegi elnöke, a társaságnak most is élő volt elnökeit éltette.

Az ifjúság barátai' nem feledkeztek meg az alumneum kosztosair6l sem. A
szokott .• menüt" ez alkalommal, szekatlan ünnepi .fogások" zavarták meg. Volt
j6izű pecsenye, tésztás-qantum satis, még a kedvderítő "lendvai" sem hiányzott
Az ifjúság e megvendégeléséhez dr. Hnubner Rezső, Rupprecht Kálmán, Gebhardt
.J6zsef és Lenck Gyula urak járultak szives adományaikkal.

A november ,5-dikén lefolyt Kis János-ünnepély kedves emléket hagyott
hátra mind azok lelkében, kik azt rendeztek, mind azokéban, kik azon megjelentek.
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Két elhunyt hű safarröl,
I 1.

Horváth Sándor.*)
Ha számba veszszük sorainkat, keressük társainkat, itt van-e komoly tanács-

kozmányunkon mind: egy alacsony termetű, simára borotvált arczú, magas liomlokú,
mosolyg6 ajkú, hajlott kora daczára is egyenes testtartású pályatársuukat, kit egyből
egyig nagyon szerettünk, (talán fáradhatatlan munkásságáért, vagy barátságáért,
avagy beszédes ajakáért, tréfás humoráért) Hor v á thS á n dor kartársunkat
nem találjuk közöttünk. Üres a hely, hol ülni szokott, a honnan nagy figyelemmel
hallgatá mindig végig tanácskozmányainkat. Hol van ő? Hisz még a mult gyülé-
sünk alkalmával nem ugyan ajakáról. de az ő tollából eredt emlékbeszédet hallot-
tunk volt, melyet két elhunyt pályatársunk fölötti bánata súgalmazott tollába, és
a mely, mint hattyudal hangzott füleinkbe. Val6ban ez volt utols 6 éneke. A végzet
úgy' akarta, hogy ma meg ő r6la emlékezzünk meg kegyelettel, mint olyanr6l. ki
jobb, boldogabb hazába költözött, Foly61890. év julius 1-én roska ott össze a
porsátor. mely 3-án visszaadatott a földnek, a melyből vétetett volt.

* **Horváth Sándor Cséren, Sopronmegyében született, 1827 -ik év január 22-én.
Atyja, nemes Horváth János, s anyja, Seregély Éva, nagy gonddal nevelték és nevel-
tették őt. Midőn elemi iskoláit végezte, Győrbe vitték fölsőbb neveltetés czéljáb6l.
Itt a j6 hírnek örvendő algymnasium 4 osztályát végezve, de tudomány-szomját még
ki nem elégítve, Sopronba vágyott. Atyja nem szegte szárnyát fia törekvésének, s
kivánságát teljesitette. Sopronban a 6-ik osztályt végezvén, nevelőnek hivatott
Tompaházára a Káldy családhoz. Innen a csigi pusztára ment szintén nevelonek
a Leposa család körébe. Több évi nevelősködés után, a midön az úri családok
közbecsülését teljesen kiérdemelte, a nagydémi ev. leány-gyűlekezet hívta meg
tanítójának 1856-ban. Ettő] fogva e kisded gyülekezetben találkozunk vele, Itt
nősült meg ]'857-ben, elvevén Kiss István tápi ev. református lelkész leányát,
Kiss Erzsébetet, kivel a legszebb egyetértésben élt. Házasságukat 10 gyermekkel
áldotta meg az Isten, kik közül hatot korán, Ida leányukat pedig akkor ragadta
el a halál, mikor mint nö, unokával kivánta megajándékozni a szerető szülőket.
Két gyermeke. már czélhoz ért, de még egy kiskorú fiú neveltetése vár az övegy
anyára, kinek bőven kijutott a súlyos kereszt hordozásáb61. OT 6 férj et veszteni, az
eddig csekély, de bizonyos jövödelmet, lakást elhagyni, e mellett még betegeskedni
is, bánat könnyeivel vegyitni a napi falatokat, kell-e még több teher egy 'gyenge no
vállára?! De hisz "kinek az ég alatt már senkije. sincsen, ne féljen, felfogja
ügyét a j6 Isten!" Öt is bizonynyal istápolja a j6ságos atya s nem engedi a

.nehéz kereszt alatt leroskadni.
* *

*
Ha jellemezni akarom elvesztett pályatársunkat min t tan i t 6 t, szebbet,

igazabbat nem vehetek fel ez emlékbeszédbe, mint a mit a gyászbeszédet tartott
nagyt. Bognár Endre lelkész úr mondott r6la.

*) Felolvastatott. a győrmegyei ev. tanító egyesületnek f. é. okt. l-én tartott értekezletén.
Sajnáljuk, hogy itt hely szüke miatt csak egyes részek kihagyásával közölhetjük. Szerk.

I
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Amegboldogúlt: a) szép, b) h a s z n e s..c) nehéz m u n k á t végezett;
I. Sz é p m un k á t v é gez a tan í t 6, mert a. tökéletesség útjára, vagyis

amaz ige betöltésére vezeti az embert: • Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei
atyátqk tökéletes." Idomítja az embert olyformán, hogy a munkátlanb6l munkás,
a vad, durva indulatból, szelíd, jámbor természetet varázs ol. A tanító czélja szent,
mert Isten akaratának teljesűlésbe való menése van kezeibe lerakva. Eszköze e
sz.ép munkánál neI)1 a vasvessző. nem a korbács, hanem asz e 1:et e t, mely csoda-
dolgot mível. Szép dolog Istenhez vezetni Jézus útján a kicsinyeket, arrnyíval
inkább szép, mert itt ártatlanság lakozik.

És a megboldogult harczos ~4 évi hivataloskedása alatt e szép munkát nagy
szorgalommal végezte, s azt nemcsak szépnek, de kedvesnek is tekintette. Nem
is -zúgo16dott soha, pedig jogában áll vala ezt tenni, mert tanítói fizetése nem
haladta meg a 000 frt minimumot. Szemrehányást sem tett, hogy többre volna
érdemes, mert többet munkálódott. J61 esett lelkének amaz öntudat, hogya
munkát bec sül e t tel végezte. Ez fölért wÜa sok, de sok tíz pénzzel.

II. Has z nos mu nk á t v é gez a tan í t 6, mert az e-mberi erkölcsöket
van hívatya nemesíteni, a testvéri szeretetet ápolni, mely kihat a család, gyűlekezet;
egyház, haza és az egész emberiségre. .

Ő mint néptaníto fáradhatatlan búzgalommal forgo16dott a tanításban, úgy a
templomban, mint az iskolában és társadalmi téren. Hasznos munkájának láthatta'
is szép eredményét, mert kiket 34 év 6ta tanítványinak nevezhetett, a legszegényebb
is megtud ott maradni a becsületesség útján.

Ill. Neh é z mu n k ~ t v é gez a tan f t 6, mert aczél fontos, az eredmény
hasznos, az idő pedig,. mely alatt ezt végeznie kell, nagyon rövid. Hitet önteni
az alv6 gyermeki kebelbe, szeretetet gerjeszteni Isten, egyház, haza és az
emberiség iránt, az élet titkait föltárni, s e sokoldalú munkára legfeljebb 6 év van
engedve! Mégis a társadalom megvárja a tanít6t61, hogy növendékeit a magok
lábán járni megtanítsa, hogy a nevelés eredménye meglássék mindegyiken. Nehéz
munkát végez a tanító, mert míg a mesterember a keze a161 kikérült munkáért
megkapja az általa kiszabott díjat, 'addig ő "ki aranyat keres a pazar világnak,
3: 'j6 bányász rougyos és beteges",

Az elfáradott vándor is keresett és talált is aranynál drágább kincset, de.
maga egész életében szigorú nélkülözéseknek volt kitéve.

Hogyan jeIlemezzem őt, mint embert? Ha azt mondom: becsületes volt,
még 'keveset mondottam. . Ő aszerénységnek s lelkiismeretességnek megtestesült
alakja volt. Sem gyűlekezeténél, sem egyházi fölsőbb hatéságárrál nem adott
alkalmat soha arra, ho.gy még csak neheztelőleg is viseltettek volna irányában.
Társalgási modora finom, megnyerő. volt .. Csa~ egyszer kellett vele érintkezni,
már is meg lehetett. kedveini j6 érielméért, előzékeny maga alkalmazásáért, Barát-
ságát nem erőszakolta senkire, mégis közel és távol, úgy pályatársai, mint egyéb
tekintélyes férfiak megajándékozták barátságukkal.

. Egyleti életünknél is nem kevés jelét láttuk és tapasztaltuk hűséges s hasz-
nos munkásságának. Nem mulhatott el egyetlen értekezlet, hogy gondosan egybe-
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állított szakmunkát ne hallottunk volna tőle. Indítványai átgondoltak, érvei ala-
posak valának.

Mint ágost. hitv. ev:, tanít6 szent vallásunk árnyékában talált mindenkor enyhe
nyugalmat. Iskolájában is az igaz vallásosság mirtusa íllatozott. Csak látni kellett,
mily apostoli búzg6sággal . igyekezett a kicsinyek sziv ébe hitet reményt, szeretet
oltant, a vallás mázharmatát hintegetni! Legfőbb gondja az vala, hogy a gyermek
a vallas intő szavára tudjon hallgatni, mert úgy göndolkodott, hogy· ki Istent
szereti, minden j6 és nemes iránt fogékony kebellel bir .•••

Másik kinese volt a haza. Mint állampolgár rajongott az 1848-iki eszmékért,
mely zászl6nak híve is maradt mindvégig.

. * *
*Gyenge tollammal igyekeztem elvesztett pályatársunknak emlékét szívünkben

megujítani. Úgy hiszem mindnyájunk közös érzelmével találkozom, midőn j6 barátunk
nevét jegyzőkönyvi'mkben megörökítni 6hajtom. De még ezzel nem' elégszem meg.
Hosszú és eredménydús pályafutása megérdemli, hogy az általam egybeállított -
habár gyenge vonásokban ecsetelt - emlékirat egy készítendő gyászkönyvbe be
~egyen igtat.va. Hadd lássa az utókor, hogy kik előtte elmentek, nem hiában éltek,
de a nevelés templomát iparkodtak erős alapra építeni.

Te pedig elköltözött j6 barát, hű pályatárs. pihenj . békével sírod mély
homályában ! Ne zavarja álmodat semmi emberi itélet, mert te arra nem valál
mélt6! Legyen könnyű a föld, mely drága tetemidet takalja ! Isten veled!

Laucsek Gyula,
I.-patonai ev.' tanító.

* *.. *II.
Ber e C z Imr e.

Az •Evang. Népiskola" előző számának .Vegyesek" rovatában emHttetett, )
hogy Berecz Imrének, a győri ágo hitv. evang. gyülekezet néhány évelőtt elhunyt
énektanárának, a győri ének- és zeneegylet, melynek a bold. karmestere volt, sir-
emléket -emelt. Az emlék ünnepélyes felavatása november elsején délután 3 órakor
folyt le. A győri ének- és zeneegylet zászlaja alatt vonúlt ki a sírhoz, mely köré,
mire az ünnepély kezdetét vette, több százra menő közönség gyült össze. Ott
voltak a győli ágo hitv. evang. gyülek. elöljár6i közül többen, élükön mtsgs. és
ft. Karsay Sándor püspök úrral. Jelen volt az elhnnyt testvére, Berecz Ábel sop-
roni ügyvéd is.

Az ünnepélyt az ének- és zeneegylet dalkara meghat6 gyászdallal nyitotta
meg, melynek elhangzása után Kirchner Elek, a boldogultnak hivatali ut6dja, tar-
tott szépen átgondolt gyászbeszédet, Idézzük belőle a következőket:

.E sirdomb alatt aluszsza a boldogok álmát néhai Ber e c z 1 m r e, a helyb. ev.
gyülekezetnek volt búzg6 énekvezére és a győri ének- és zeneegylet egykori szak-
avatott karmestere. Igaz, a mindent külső csillogás után mérlegelő nagy világ
szemüvegén át tekintve, szerény állást töltött be a boldogúlt mindkét rendbeli
minőségében, de épen ez mutatja, hog y mil y kiv á l 6 nak kell e t tIe n It i
m ű k ö d é sén e k, midőn a közelismerés az elhunyt emléke iránt jelen pillanatban
ily ke gye 1 et e salakban nyivánúl. S ezt valóban a tények is igazolják. .Elég
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jegy pillantást vetnünk a győri ének- és zeneegylet évkönyveibe, hogy meggyőződ-
jünk a boldogult ügybuzg6 munkálkodásáról.

A mily természetes tehát, ép oly elismerésre méltó, hogy a győri ének- és
zeneegylet egykori szeretett karmestere emlékének áldozni kivánt, midőn gondos-

. kodott arról, hogy ne legyen jeltelen annak sírja, ki neki és egyházközségének oly
hű sáfára volt.

Ugyanezért indíttatva érzem magamat az elhunyt tisztelői és annak családja
nevében hálás köszönetemet kifejezni mindazoknak, kik kezdeményezői, előmozdít6i
és végrehajt6i voltak a síremlék-felállítás eszméj ének: Köszönet illeti különösen
az egylet vezérférfiait, mint a kik felkaroltak az eszmét, Győr városának műpártol6
közönségét és a helybeli ev. gyülekezetet, kik hozzájárulásukkal uagy?an előmozdí-
tották az eszme megvalösűlását. - - -

Immáron megjelölt nyugvó helyedtél elÜvozunk azon felemelő buzdíto tu-
dattal, hogy nem halt meg, hanem él az utódok hálás emlékezetében él az, ki
pályáját hiven futotta meg, miként a költő is mondja: "A derék nem fél az idők
mohától, a koporsöbél kitör és eget kér." Eget kértél két évi pihenésed után Te
is, és mi készséggel megújítjuk neked az elismerés koszorúját. De úgy rémlik
egyszersmind, miutha hallan6k intő, buzdíto szózatodat, melylyel nékünk azt mon-
dod: .Előrtt barátim, vegyétek fel és folytassátok kitartéssal a' munkát, melyet
félbenhagytam !" .Azért nem is válunk meg emlékoszlopodt61 a nélkül, hogy fel
ne buzduljunk újra azon nemes ügynek tovább vitelére, melyért Te egykoron any-
nyira hevültél. Igen! lelkesítsen minket ezen szerény emlék is a magyar dalért, a
magyar dal és zeneművészet ápolásaért. Fogjunk kezet, énekeljünk lelkesedéssel,
énekeljünk tűzzel, énekeljünk szfvből, hogy szívhez sz6ljon ismét a dal. S nem
hiszem, hogy j6 igyekezetünk meddő maradjon, nem hiszem, hogy nemes törekvé-
sünkkel előbbre ne vigyük a magyar dal és zene ügyét Győr városában, nem hi-
szem, hogy e törekvést ne méltányolja minél nagyobb érdeklődéesel Győr váro-
sának minden szép ért lelkesülő nagy magyar közönsége, nem hiszem, hogy el ne
következzék az az idő, midőn Győr hazánknak ismét azon e1ső városai közé tar-
tozandik, hol dalnokai ajkairól legszebben hangzik a magyal' dal és a hol leg-
jobban lelkesülnek érte.

Adja Isten, hogy úgy legyen."
Végül Egressy gyászdala hangzott fel, mire az emlékkő átadatott rendel-

tetésének, hogy hirdesse a késő kor előtt, hogy a győri ének- és zeneegylet meg-
alapításának legfőbb faktora Berecz Imre voIt.

A márványból készült, 3 méter magas siremlék homlokán fekete alapra vésett
arany lant van, alatta az elhunyt neve 13 a szokásos kisérő szavak, végül Szál'aJY
Gyula j6hirű költő a1kalmi versének bekezdő sorai:

"Hattyudalod elhangzott,
Meaterbotod pihen.
Pihenj te is nyugodt..n,
Sirod bús mélyiben." B.
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Rövid adventi imák.
1.

Jézus, örö.k királyom,
Ki megváltöm levél,
Neved dicsérve áldom ..
N em rettent bűn, veszély.
Készítsd el szívemet,
Templomoddá szenteld fel,
Lakozzál benn lelkeddel,
,Jöjj, áldd meg hí~edet.

II.
Jövel, üdvöm királya,
Benned lelek vigaszt!
Ha lelkem kétség hányja,
Te nyugtatod meg azt.
Gyújts seívemnek világot
A bánat éjjelén,
Míg mennyben tisztán látok ...
Jövel, 6h égi fény!

Ill.
Jézus üdvösség napja,
Mely új éltet fakaszt,
Szívem kietlen puszta,
Te hozz rá szép tavaszt.
Feléd száll hő imám,
Míg útadat készítem,
Erősítsd gyenge hitem ...
Jövel, térj be hozzám!

Zábrák DéQ6S.

<, Karácsonyi
Zúgnak- búgnak
Aharangok:
Imádkozni
Boruljatok!

Orgona sz61:
Diadalra.
Bűn megtörve.
Bűn meghalva! ...

Oltár, sz6szék
Fölzengenek :
Megszületett,
Megszületett ! ...

hangok.
Harang némul,
Sz6, hang elül,
Odafenn egy
Csillag rezdül.

Csillag rezdül
Éjj.es-éjen,
Épen 'úgy, mint
Réges- régen.

Fénye ömlik
A világra,
Kunyh6kra és
Palotákra.

Virraszt üdv és
Kínok felett:
Szeressetek,
Szeressetek! ...
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A soproni ev. lyceumi »Magyar 'l'arsasag« kelet-
kezése és -me,gszilárdulása.*)

A soproni főiskolát 1557 -ben a' vallásos búzgóság emelte és tartot ta f~nn
negyedfél századig. A város a nemzeti háboruk korában mindíg hű maradt az
uralkodó házhoz és az erdélyi fejedelmek ellen több ízben fegyvert fogott, de
azért az svangeliku» gyűlekezetet' és lyceumot gyakran sujtotta a kormány ön-
kénye. A harczok után a hívek áldozatai, munkás és' tudományös tanítók országos
hirűvé tették az intézetet, bár a nevelésnek itt sem volt nemzeti jelleme. "A kül-
földi dolgokr61 - írja Kiss János 1790-ben**) - valamennyit kivánok, annyit
tanulhatok, de hazánk tudománybeli állapotjára nézve csaknem egyiptomi setétség
vala eddig rajtunk". Még 1796-ban is azt határozta az iskola főhat6sága, hogy
oa vallás kivételével minden tudományt latinul adjanak elő a professzorok. De a
szabadabb szellem azelzárk6zás daczára' is utat tört az intézetbe. A derék
Schwartner Márton; a classicusok jeles magyaráz6ja, Rakvitz, a tud6s soproni pap-

. felébresztették hallgat6ikban a tudás vágyát s arra, ösztönözték őket, hogy a
tanítók előadásait magán szorgalom útján szerzett ismeretekkel egészítsék - ki.
Vietorisz rektor gazdag köriyvtárábél megismerték a hellén és r6mai ir6kat, az
ifjú Raits Péter pedig a modern irodalmakra -irányozta figyelmöket.
. A lelkes oktatók előadásai nagy hatást tettek a tanuló ifjusági·a. Kis Jánost
és N émet Lászl6t, e két elválhatatlan barátot, tanáraik ösztönözték a folytonos,
tanulásra Orestes és Pylades példájára még serdűletlen gyermekkorukban örök
barátságot fogadtak egymásnak. E pillanatt61 fogva egyl'ltt haladtak a tudományos

.pályán Együtt tanulták a művelt európai nyelveket s olvasták az újkori ir6k
alkotásait. Tudományszomjaz6 lelküket azonban az eur6pai népek irodalma nem
elégítette.ki; nemzetök költészetét is akarták ismerni. Balassa és Rimai énekein,
Kónyi magyar hadi románján, Gyöngyösi Murányi V énusán és Kemény Jánosan
kivül egyetlen magyar költői míiről sem volt tudomásuk; Falűdi és Péczeli
munkáit csak később ismerték meg. 1788. óta, hogy hazájuk irodalmi mozgal-
mairól értesüljenek, meghozatták a Mindenes Gyüjteményt; a Magyar Kurirt s a
Hadi Történeteket, da-a hirlapokból nem szerezhettek biztos tudomást a. magyar
jeles ir6kr61 és műveikről. Az akkori ujságok többet foglalkoztak messze eső
országok ügyeivel. érdektelen háborúk leirásával, mint a magyar közélet és iro-
dalom jelenségeivel. Kis János 1790. február 2-án társai nevében Péczelihez
fordult tanácsért, a kit az új classicai iskola Bessenyei visszavonulása 6ta vezérének
tekintett. .Kiket tart tiszt. uram nemzetünk legclassicusabb prosaistáinak s
póétáinak s micsoda renddel következteti őket egymásra? lVIilyen új könyvek
jöttek ki az elmult esztendőtizedben s kik legyenek virágozni kezdő literaturánknak
forr6bb kedvelői és búzgóbb gyarapít6i; hol laknak azok s micsoda tisztséget s
titulust viselnek? Minden igyekezetem arra czéloz, hogy édes hazánk boldogsá-
gának előbb vitelében valaha mennél hathat6sabban munkálkodhassam. Erre nézve
egyik szent kötelességemnek tartom azt is, hogya mi szép nyelvünknek tanu-

jábóJ.
*) Mutatvány Kovács Sándornak "A soproni ev. lyceumi magyar társaság" ez. munká

*'") Toldy: Kis János élete. Magyar államférfiak és ir:,6k.
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lásában magamat teljes, tehetségem szerint gyakoroljam. Különös indulattal is
viseltettem ahhoz mindenkor, valami olta csak fel kezdettek egy kevéssé értelmem
szemei nyílni. De egyéb foglalatosságimon kivül anémet, deák, görög, olasz, franc,
anglus és zsid 6 nyelveknek, még pedig nagyrészént mester nélkül val6 tanulása
igen megakadályoztatott ezen kötelességemnek végbevitelében. Noha most a
tudományoknak is sokkal tér.esebb mezeje ván előttem: noha az elkezdett nyelvek-
nek tanulásán s értelmemnek a tudományok által val6 vilá~osításán kivül szivern-
nek jobbítása s nemesítése, izlésemnek pallérozása is fontos kötelességemmé lett;
noha egészségemnek változ6 .volta sem kevés bajt s gondot okoz: első gondjaim-
jiak egyik tárgya mindenkor anyai nyelvem fog lenni és sokkal nagyobb buzg6-
_sággal kivánom azt ezután tanulni, mint ennek előtte. Ez az oka, miért hogy elsf
. kérésemmel is terhelni merem tiszt. uramat. A Tllásikat pedig a mi illeti, nem

csupán ujságszeretésbfíl kérdem, hanem azért,. hogy megtudván, kik legyenek
hazánknak érdemesebb fiai, azokat idején megesmérni, becsülni, tisztelni, szeretni
tanuljam "..*)

Ez -a levél híven rajzolja az ifjak lelkesedését s a magyar nyelv és irodalom
tanulmányozásának nehézségeit, Schwartner távozta után a soproni intézetben egy .

•hivatott tanácsad6juk sem volt, a ki a magyar irodalom állapotáról fel tudta volna
őket világosítani. Péczeli feltárta előttök fejlődő irodalmunk helyzetét, megnevezte.
a jelesebb ir6kat, egjszersmiud a nyelvtan ok tanulmányozására, irodalmi működésre
buzdította a tudakoz6d6 ifjakat, kik örömest követték tanácsát. Hogy tanul-
mányaiknak nagyobb sikere legyen, Kis János azt ajánlotta társainak, alakitsanak
társaságot, mely dolgozatáikat megbirálja és működésüknek irányt adjon. Az ala-
kulásra Péczeli ősztönzésén kivül egyéb okok is befoly tak. A tanulök nem elé-
gedtek meg azokkal az ismeretekkal. melyeket az iskolában, Schwartner és Rakvitz
utódaitól szeréztek. Mildig nagyobb szükség volt az önrnüvelésre, A tanul6k
legnagyobb' része lelkészi pályára készült, protestáns lelkész pedig nem működ-
hetik sikeresen, ha a nép nyel vét alaposan nem ismeri. N émet városban tanultak
melynek idegen szell-me örökös veszélylyel fenyegette magyar gondolkodásukat
romlatlan nyelvérzéküket. Végre a szülöföldjéről, rokonaitól elszakadt ifju a
magyar társaságban, a tagok testvéri viszonyában talált némi kárp6tlást az elvesz-
tett családi örömökért.

Kis János indítványát az irodalomkedvelő társak örömmel fogadták s 1790.
márczius 20-án öten: Kis, N émeth, Potyondi Lászl6, Hrabovszky István, Halasy
Mihály megteremtették a soproni magyar tanul6 társaságot. Határozott tervök
az alakulás idején nem volt, de hitték, bogy a' lelkesedés megtalálja abelyes
ösvényt és szorgalorn meg erős akarat legyőz minden akadályt. Törvényeik nem
is kötelezték másra a tagokat, mint lankadatlan szorgalomra. Alapszabályaik a
következők voltak: "Senki egyáltalján fogva be ne vétettessék, a ki a közönséges
megegyezésből elvégzett foglalatoskodásnak buzg6 végbevételére magát le nem
kötelezi. A közakaratból meghatározott napokon kiki megjelenjen. Munkájának
barátságos megitéléséért senki meg ne nebezteljen. Az őszvegyülések legalább is
két 6ráig tartsanak." Az alakulás után siettek Péczelit és a bécsi hirlapir6kat
az örvendetes eseményről tudósítani. A Had i Tör t éne tek ir6i több kötet

*) Toldy idézett műve, 194. 1.
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könyvet küldtek számukra munkásságuk, lelkesedésük jutalmául. A hazafias költő
elismerőleg nyilatkozott r6luk foly6iratában: .Sopronböl tud6síttatunk, hogy az ott
tanul 6 nemes ifjak igen derekasan iparkodnak anyai nyelvünknek gyarapításában.
Három rnndbéli verseik küldettek hozzánk nyomtatásban, melyeket mi nem kevés
gyönyörűséggel olvastunk, mind azért, mert a gondolatok is szépek; mind pedig
azért, hogy nagy érdemü professor uraikhoz val6 háladatesságokat mutatták meg
bennek. "*)

> Az iskolai év végéig csak az öt alapit6 volt a társaság tagja; szeptemberben,
hogy az egyesület távozásuk után el ne enyészszék, tizenegy új tagot választottak,
tanulótársaik közül. A társaságnak a két első esztendőn nem voltak tisztviselői,
de vezető nélkül nem működhetett, s valöszinü, hogy e tisztet maga Kis János >

viselte. Mikor az alapít6k eltávoztak, már nem kellett az egyesület jövőjén
aggödniok, Nyomukba búzg6 utódok léptek, kik meg tudták őrízni, a mit elődeik~
lelkesedése létre hozott A tagok 1791-ben választottak először jegyzőt, Zigán
Jánost és gondviselőt (perceptort), a ki a díjakat beszedte és az egyesület csekély
vagyonát bezelte. Zigánt az irői hivatalban Lakos .J ános váltotta fel, a kinek
működése korszakos jelentőségű. Indítványára 1792. szeptember 29-én az ifjúságt61
bálványozott Raits Péter tanárt előlülővé (praeses) választá az egyesület. Az új
vezetőt november 4-én, díszes közönség jelenlétében Vietűrisz J onáthán rektor ,
magyar beszéddel igtatta hivatalába. A tagok magyar, latin és német versekben
üdvözölték körükben az elnököt, a kinek kezébe letetették társaságuk sorsát,

Az egyszerü seddig csendban működő egyesület ez időtől fogva kezdett
határozott irányban haladni. Az ifjúság, hogy vezére büszkeségét s a társaság
tekintélyét tanáraik és az ir6k előtt emeljék, gondosabban munkálkodtak, Raits
mélt6 volt az ifjuság bizalmára. Tudományát, paedag6giai elveit il, német egye-
temeken szerezte; búzgósága csak élete utolsó éveiben lankadt meg. Székfoglalása
után a régi törvények átvizsgálására s új szakaszok szerzésére birta rá a társaság
tagj ait. A kész tervezetet elküldték Széchényi Ferencz grófnak, a ki évek 6ta
figyelemmel kisérte munkálkodásukat. A hatalmas főúr nem tagadta meg párt-
fogasát s az elnökkel tudatta észrevételeit. "N ekem nincs forröbb kivánságom
annál, mint ha az emlitett N. 'l'ársaság azon szent és egyenes végre fennállhat,
melytől voltakép egyedül kell annak lelkesíttetnie; és ezen közben a haza boldo-
gítására val6 jussomat és kötelességemet . egyenlő mértékben kész vagyok fenntar-
tani és teljesíteni. "*>Y.') Mennyit használtak jó tanácsai a tagok köszönő levele bizo-
nyítja "Excellencziád bölcs kézzel mutatá azon útat ki, melyen bátor lépésekkel
boldogul elől menend és el is éri czélját ez az alkotvény. Azt az útat mi örömmel
fogjuk követni. - - A mi köszönésünk csekély és hálaadásunk tehetetlen. De
minek is ott a köszönet, a hol_a nagy tett elég jutalom maga magának. Fel fog
talán még ez a társaság épülni, és akkor Mélt6ságos protektora jósága tündöklik. "***)
A hálás ifjak megválasztottak az egyesület védőjének s midőn öt évvel később a
király somogyi fŐispánná nevezte ki, Síkos István, a társaság titkosa, üdvözlő

*) Mindenes Gyüjtemény. 1790. Ill. negyed.
**) Széchenyi levele 1793. május 31-ről a társaság levéltárában.
***) A társaság levele Széchenyihez 1793. jun. 17-ről, a társaság levéltárában.
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verset irt tiszteletére. A hazafias mágnás a társaság iránt haláláig (1820) m.eg-
tartotta jó indulatát.

Az 1793-iki társasági törvények ·szelleme ellenkezett az alapítók szándékával.
A legelső tagok egyiránt részesűltek a jogokban, egyformán viselték a terheket,
köztük teljes egyenlőség uralkodótt, az 1793-iki tÖrvényszerzők különbséget tettek
rendes ("munkás") és rendkivüli (.hallgató" vagy •időre " társak) tagok között.
Csupán a rendes társak olvashatták fel dolgozataikat, birálhattak, vitatkozhattak,
intézték a társaság ügyeit, választhatták a tisztviselőket. A hallgatóknak csak
a könyvek és hirlapok felolvasásahoz volt joguk Az elválasztott csoportok már
kezdetbep idegenkedtek egymástól, mert a törvénynek ez intézkedése következtében
a tehetségek sokszor leszorúltak a munkatérről. E visszás helyzeten némileg segített
egy 1798-iki határozat, mely a .renden kivül valóknak" is megengedte a munkál-
kodást, Ha a munkás tagok száma idő közben megfogyott, az érdemesebb .hall-
gató" társakat munkás tagokká választották; .időre" -társaknak a főiskola jelesebb
növendékeit hivták meg, Később az új tagoktél .prébamunkát" is kivánt a tár-
saság. A hivatalokat választás útján töltötték be. A "titoknok" (titkos, secretarius
iré, notárius) a jegyzőkönyvet s a levelezést vezette; .a kincstartó" a pénztárta
ügyelt, a "könyvtartó"-ra a könyvtár őrizését bízták. Majdnem minden főtiszt-

. viselőnek volt helyettese (vicé-je), a ki teendőinek egy részét elvégezte. Az elnök-
nek nem adtak nagy hatalmat, de Raits eszessége, a tagok bizalma rövid időn
nagy hatalommá tette az "előlülői" méltóságot. 1815 ben megszüntették a kincs-
tartói hivatalt, melynek jogkörén az elnök és titoknek osztozott meg. Az itélő
társakat (tanácsos, consiliarius) az intézet tanárai közül választották s tisztük az
volt, hogy az elnököt időnként helyettesítették. Az ítélő társak közül legtöbb
érdemet szerzett az agg Vietorisz rektor (meghalt 1802.), a kinek tanácsait. "'
mindig örömmel fogadták a társaság tagjai. A tekintélyesebb irókat, Kazinczyt,
Berzsenyit, Virágot lev elező társaknak hívták meg, az eltávozott munkás tagokat,
Kis Jánost, N émet Lászlót érdemes társakká, másodrendű levelezőkké választották.
1794 óta Németh László javaslatára az érdemes társaktól is követeltek évenként
egy dolgozatot, de e törvényt szigorúan soha sem alkalmazták.

Raits figyelme a társaság anyagi helyzetére is kiterjedt, Maguk a tagok is
érezték, hogy pénzalap nélkül nehezén boldogúlnak, s már 1791-ben husz krajczár
tagdíjat róttak minaenkire.A begyíílt csekély summát (2 frt 40 kr.) adományokkal
két év alatt megtizszerezték. A törvényszerzők új rendszert állapítottak meg.
Minden .időre-tag" beírásért 17, az újságokra 34, a könyvtárra 48, ha munkás taggá
lett, tagdij fejében 30 krajczárt (váltó pénzben) fizetett a pénztárba. A rendes
társak évi díja 64 kr. volt. E bevételekből sohasem tudott volna a társaság
tőkét szerezni, ha vagyonát a tagok maguk és egyes áldozatra kész hazafiak ado-
mányokkal nem gyarapítják. Széchenyi Ferencz, Festetich György grófok, Mat-
kovich Pál kerületi felügyelő több SZ{IZ frtot küldtek az egyesület czéljaira.
1796-ban Mesterbázy Nagy János tanárnak vallástanító kézikönyvét, a BoI d o g-
s á g r a ve z é r 1 ő okt a tás t, 1807-ben Kentor János kertai prédikátor Méh ész
czímíí könyvecskéjét adták ki jövedelmeik azaporítására. Az elavult könyvek és
megyei térképek eladása szintén hozzájárult az anyagi helyzet javítasahoz . A
törvények minden tagot köreleztek arra, h~gy a társaság v~gyonának gyarapítasát



előmozdítsa. Az egyik pont így szöl : "Kötelessége minden tagnak arra vigy(zni
szüntelen, a honnét a társaság' állandos tőkepénzt várhat. Ezt jelentse a nótárius-
nak s ez az egész Társasággal közölje", Ilyen módon az egyesület vagyona 1821-ig
] 30 frtra emelkedett semellett jövedelmük legnagyobb részét hirlapokra
könyvekre fordították.· •

A magyar társaság az els'o elnök hosszu hivataloskodása alatt megszilárdült
(1792-1824). A kivívott -siker főképen a búzgó és tudományos elnök érdeme.
A tagok nagy lelkesedéssel munkálkodták és áldoztak, midőn látták, hogy vezérök
jár elől jó példával. Sikos István 179H-bnn rendbe szedte az irományokat s ezzel
megvetette a levéltár alapját. Torkos Sámuel kincstartó ugyanezen évben pecsétet
készíttetett az egyesíilet számára; a czímer felkelő napot s egy halom tövében
fesledező virágot ábrázol. Munkásságuk felkeltetté a tanárok és a közönség figyel-
'mét, Vietorisz, Német Lászlo, Halasy Mihály, Kis János, az egykori alapítók és
más tekintélyes férfiak gyakorta megtisztelték őket látogatásaikkal, tárgyakat adtak
fel s kitartásra buzdítottak őket. Az utolsó években megszünt az elnök és a tagok
közt a jó egyetértés. Raits, hogyaválasztások alkalmával tapasztalt visszaéléseket,
megszüntesse 's az ifjúság figyelmét főtárgyára, az önművelés.re irányozza, 18·12·től
fogva maga nevezte ki a tisztviselőket. Ezen intézkedésnek az lett , a következése,
hogy a tagok s a kinevezett tisztviselők közt viszályok támadtak, melyeket csak
nagy nehezen lehetett lecsillapítani. Ezen kivül még a rendes .tagok s a hallgat ók
közt is kitört az egyenetlénség. Az elnyomott "időre-tagok" jogegyenlőséget. köve-
teltek. Az örökös versengések vesztét okozták volna a társaságnak, ha néhány párt-
fogöjuk nem figyelmezteti a tagokat káros viszálkodásukra. Szabó.J ózsef, Sztrokay
Ignácz, Odor István tanárok és maga az alapító, Kis János superintendens men-
tették meg a szép multú egyesületet a vrgromlástól. A három tanár igyekezett
pótolni az elnök mulasztásait : buzgalmuk visszahozta a társaságba a régi jó
szellemet. A hálás ifjúság alelnökökké választotta' meg előljáróit. Raits halála
után (1814. jun. 24.) a társaság élére Odor Istvánt hívták' meg, kinek az elmult
évek sikereit köszönhették.

Odor, ki 1810-1811-ig a társaságnak-titkosa volt, nem akarta elődje példáját
követní. 'I'apasztalásból, tudta, milyen akadályokkal kell a kinevezett tisztviselőnek
megküzdeni fl milyen fájdalmat- okoz a tagoknak. ha legszebb jogukat nem gyako-
rolhatják. A legelső alkalommal kijelentette, hogy ragaszkodni fog a törvényekhez,
s a hivatalok betöltését a -munkás társakra bizta. A társaság függetlenségét meg- ~
őrizte, minden idegen beavatkozást visszautasított. Az ifjúság vezérei siettek fel- I
használni az alkalinat jogaik biztosítására. Még 1825-ben hozzáfogtak a törvények

, módosításához, de sok vitatkozás útán sem tudtak megegyezni. Ekkor már ismét -------
oly erős volt a társak bizalma elnökük iránt, hogy 1828-ban habozás nélkül reá
bizták a törvénypontok ~zerkesztését, Az új alapszabályok nem sokat lendítettek
a társaság ügyén. Gyökeres újításról hallani scm akartak a tagok. A törvény
sem a "hallgatók" számára nem szerzett új jogokat, sem a régi jogok biztositékait
nem szaporította. Abban különbözött .az 1793-iki szabályzattól, hogy az elnök
hatalmát ezerfölött növelte. A kincstartói hivatal megmaradt ugyan, de egyéb
tiszte nem volt, mint a tagdíjak beszedése;a pénztárt az elnök őrizetéré bizták
A tisztviselőknek ez időtől fogva írásban kellett kötelezniök magukat arra, hogy
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a törvényt tiszteletben tartják. Hihetőleg a tapasztalt visszaélések szolgáltattak
okot eszokatlan határozatra.

Az új törvények megalkotása után, bár a meghasonlások egészen -neru szüntek
meg, a társaságra nyugalmas, munkás évek következtek. Csupán 1837 -ben fenye-
gette komóly veszély. Az új udvari kanczellár, Pálffy Fidél gróf; hogy az ifjuság-
ban terjedő szabadabb szellemet elfojtsa, az iskolai társaságok megszüntetését
határozta el. Április 15-én Sopronba is megérkezett a helytartó-tanács rendelete,
s nagy volt a rémület az intézetben, !Jogy a 47 év óta fenná1l6 egyesületnek véget
vet a hatalom szava. A lelkes pártfogás ez alkalommal is megmentette. A soproni
convént kijelentette, hogy a társaság politikával nem foglalkozik, s egyedüli czélja
a hazai nyelv tanulása és tudományos ismeretek szerzése. Annyi eredménye mégis
lett a kormány fellépésének, hogy a társak ezentúl csak elnökük jelenlétében tart,
hattak gyüléseket.

1815 6ta, bár a társaság ez időben a meg-megüjuld ellenségeskedés miatt
hanyatlásnak indult, s az örömünnep ek többször elmaradtak, egyre emelkedett a
tagok száma. A társak mindenkit maguk közé fogadtak, a ki agyüléshez felvé-
telért folyamodott és megigérte, hogy híven teljesíti kötelességét. Mivel a tanulők
a magyar irodalom termékeit csak a társaság könyvtáráb61 ismerhették meg, hirla-
pokat csak a társaságban olvashattak s a tagoknak a szorgalmas munkásság alapos
ismereteket és nagy tekintélyt, szerzett, mindíg többen folyamodtak felvétel ért .

. 1820-ban 29, 1826-ban 46, 1834-ben 51 tagja volt a társaságnak, a. megelőző
évtizedekben nagy ritkán érték el a huszas számot. A tagokkal az egyesület be-
vételei is szaporodtak. 1826-b'an 367 frt jövedelmük volt, melyből 125 utot
könyvekre és folyóiratokra fordítottak. F,z aránya negyvenes évekig álland6 maradt.
Az első alapítvány 1828-b61 való, Bodroghi Papp .Tános mezőberényi hites jegyző
100 forintot hagyott arra a czélra, hogy évi kamatjáb6l a könyvtárt gyarapítsák.

Odor 1835-ban megvált a társaságtél. Leköszönése nagy zavart okozott az
egyesület pénzügyeiben. Távozása után a tagok, mivel Szab6 J6zsef nem fogadta
el a felajánlott elnökséget. Hetyésy Lászlót, a jogi és bölcsészeti tudományok
előadóját kérték fel a társaság vezetésére. A társaság 1840-ben megünnepelte
félszázados fennállásának emléknapját Az ünnepre a testvérintézetek képviselői
is megjelentek. Az alapítók közül ekkor már csak az egy Kis János volt életben,
a kit a hálás ifjuság' ez ünnepi alkalomkor elhalmazott kegyeletének és tisztele-
tének jeleivel.") Kovács Sándor.
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A kemenesaljas ev. tanító egylet közgyüléséről.
A kemenesaljai ágo ev. tanít6egylet az 1890-ik évi nov, 21-én Ns-Dömölkön

Tiszt. Dubovay Béla lelkész és tek. dr. Berzsenyi Jenő világi elnök úrnak, elnök-
lete alatt közgyülést tartott. Jelen voJ?V'" az egylet tagjain kivül nagy tiszt. M6d

*) Az ünnepnek részletes leirása megvan a társaság levéltárában.
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Lénárd esperes, tiszt. Nagy Sándor lelkész, tiszt. Király Mátyás s. lelk.ész, t.
Gu6th György közbirtokos urak is.

Tek. dr. Berzsenyi .Jenő világi elnök úr megnyít6 beszédében rámutatvan a
haladásra, mely a rnüvelődés terén mutatkozik, felhozván példáűl Afrika belsejének
Stanley' H. által való megismertetését, - tekintettel a földrajzra ; valamint a te-
lefon feltalálását, dr. Koch legújabban tett áldásos felfedezését, - jelzi, hogy ha-
ladás észlelhető úgy a vallás (elkeresztelési ügy), mint a tanítás terén, végül fel-
sz6lítja Csapli István kemo szt.-mártoni tanító úrat előadásának megtartására.

Előad6 taníto ének és ima után a .Dávid menekszik Saul elől" czimű bib-
liai történet tárgyalását tette feladatává, Hosszú bevezetés után a történetet el-
beszélte, s nyomban ugyanazt a bibliáb61, - melyben ezen történet különösen
hosszan van leírva, - felolvasta, ezután lekérdezte; a tanulságot pedig maga
vonván le, a történetet mé , egyszer elmondja és végül a gyermekekkel elmon-
datja. Második targyül pedig a számtan köréből, a hármas szabálynak fejben és
táblán (irásban) levő megismertetését választotta; nevezeteses bemutatott egyaliquod
számr61 való következtetést a többségre. Végül az előadást ének- és imával bezárta.

Agyülésnek 5 percznyi felfüggesztése után agyülés zártkörüvé alakulván,
következett az előadás megbírálasa.

A bibliai történet tanítasanal kimondatott, hogy mind a rávezetés, mind a
történet tárgyalása nagyon széles mederben haladt. N em helyesli az egylet, hogy
az elbeszélt részt a tanító a tárgyalás folyamán a bibliaból újra felolvasta, vala-
mint azt sem, hogy az alkalmazott énekverseket úgy olvasta fel s hogy a tanul-
ságokat a gyermekek helyett maga a tanít6 vonta le. Általában ajánlja az egylet
előad6 tanít6nak, miszerint kevesebbet magyarázz on, de többet kérdezzen. Azonban
az előado tanít6 ~ tanítás szinezetét előnyösen emelé ki az által, hogy a vallás-
tant érzéssel adta elő. A számtannál úgy a m6dszer, ruint a tárgyalás, sok ki-
vanni valót hagy maga után, bár az előadé tanít6nál e tárgyban is haladás ész-
lelhető.

Olvastatott nagy tiszt. M6d Lenárd esperes úrnak az egylet elnökéhez irt le-
vele, melyben a vallás- és közokt. minister úrnak 6686. számú rendelete folytán
felhívja az egyletet, hogy ha megerősített alapszabályai nem volnának, úgy azt
j6váhagyás végett a ministerhez mielőbb terjeszsze fel. Miután a dunántuli ev.
egyházkerület az 1880-ik évi aug. ;-í 18. és 19-én Kőszegen tartott közgyülé-
sének 38-ik 15. pontja alatt a kerület. uépiskolai bizottság által a tanítöegyletekre
vonatkoz6 alapszabály-javaslatát úgy általánosságban, mint részleteiben elfogadta és
k ö t ele z ő erő r e e III el te, s ezen alapszabályok az egyházkerület által a mi-

o nisterhez már felterjesztettek, - ennélfogva az egylet nagy tiszt. esperes úr leiratát
szíves tudomásúl veszi, de ez irányban tovább intézkedni nem tartja szükségesnek.")

Olvastatott a kemenesaljai ev. egyházmegyének az 1889. jun. 20-án Ns.-
Dömölkön tartott közgyülése J önyvének 3. pontja, valamint ezzel kapcsolatban az
1890. jul. 8-án ugyan Ns-Dömölkön tartott közgyülés jkönyvének 19. 'pontja,
melyben utasittatik az egylet, hogyatankönyveknek az iskolákban leendő egy-

*) Nem hiszszük, hogy ezzel megelégedjék. Az alapszabályok köz vet e t t bemutatása
ugyan megtörtént. ele a "láttamozás" s miniszteri jóváhagyás nincs rávezetve, Szerk,
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öntetű használata 'iránt véleményes jelentését a jövő évi közgyülésre terjeszsze íbe.
Mielőtt az egylet ennek érdemleges tárgyalásába bocsátkoznék, e kérdést az ál-
landó bizottsághez utasítja azon meghagyással, hogy véleményes jelentését a' jövő
tavaszi -közgyülésre terjeszsze be.

Egyéb táTgy hem levén, a gyülés végét ért. K.

Irodalom.
A hős Keczer András ev. vértanú családja. Irta H ö r k J Ó zs e f theol.

tanár. Kiadja a Luther-társulat. E pályanyertes niűvecske elbeszélés a hazai
protestantismus leggyászosabb korszakáböl. Élénk szinekkel ecseteli a vérszomjas
Caraffa által halálra kinzott s elitélt, hazáj okért .és vallásukért vértanúi halált
szenvedett áldozatok azenvedéseit. Rajzának középpontja a hős Keczer András és
családja. Eredeti kutforrások alapján a szerző, mondhatnók, szinte túlságosan is
hű, nagyon is sötét képét nyújtja Caraffa vérengiéseinek, úgy, hogy az olvasó
vére fellázad az embertelenaégek olvasásán ; a szfv felzaklatott húrjai csak a bű-
nösök meglakolásának feltüntetésével csillapúlnak le. Népkönyvtáraknak ajánljuk.

Herbart és Diesterweg. Ismertetés kritikával. Irta Per esS á n dor. Szerző
sajátja. (Losoncz). Ara 40 kr. E komoly tanulmányra vallo műben .szerző -: mint
maga is megjegyzi - a két paedagogust és irányukat nem mint ellentéteket" ál-
lítja egymássaÍ szembe, hanem a kettőnek viszonyát úgy tünteti fel, mint a me-
lyek egymást kölcsönösen kiegészítik. Az első képviseli a neveléstudományt, a
másik a nevelés-művészetet ; utóbbi aczél, de ehhez csak az előbhin át juthatunk
el. E derék munkát ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe.

A tanitók szava. (Röpirat). Szerkesztette és kiadja G 1atz Gy ö r g y buda-
pesti tanító. Ára 20 kr. Szerző tulajdona. (Wesselényi-utcza 48. sz.) Glatz felhívja
e röpiratban a hazai összes tanító-egyesületeket, testületeket s az egyeseket, hogy
a tanítóság anyagi sorsán javitandók, egy időben, tömegesen folyamodjanak az
országgyűléshez. kérve: 1. a tanítói pályán való előhaladás bizto-
sítását; 2. a tanítói fizetés m in im u m á n á k 600 frtra leendő fel-
e ni elé s é t s 3. any ug díj - tör v ény rev isi ó j á n á 1 a haz ait a n í t ó s á g
óhajának figyelembe vételét. Szerző a folyamodásra nézve mindjárt
mintát is nyújt, - Minek az ily "extra "-dolgokkal az egyetemes gyülés igazgató
bizottságának működését gyengítehi?

Kazinczy, Ferencz, mint paedagogus. Irta Pet he S J á nos Csurgón, ára.
15 kr. E kis könyvecske ügyesen kidomborító előadásban mutatja be Kazinczy
tanfelügyelői szereplését s a magyar paedag. irodalom terén kifejtett munkásságát.
Megtudjuk . Pethes . könyvéből azt. is; hogy Kazin~zy az ir va o 1vas ó módszert,
Grasert megelőzve, már 1812-ben alkalmazta saját gyermeke tanításánál.

Vegyesek.
~ - A dunántúli ev. egyházkerűl.et 1890. évi jegyzőkönyvéből. A f. é. '

augusztus-hó 13. s 14-ik napjain Bonyhádon tartott egyházkerületi gyülésjegyző-
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könyvé a mult hóban jelent meg nyomtatásban. Idézzük belőle a tanügyre vonat
kozó következő pontokat: 92. Olvastatott az egyházkerületi pénzügyi bizottság és
gyámoldai igazgatóság 1890. évi jul,24-én Sopronban tartott évi rendes közgyü-
lésének jkönyve, melynek II pontja szerint a képezdei igazgatónak azon indítványa,
hogy a gyakorló-iskola építésére az államsegély és képezds-fentartási alapból külön
alap létesíttessék, elfogadásra ajánitatik. A köz g Y ü 1é s az i n d í tv á n y t e l-
e lf o g a d v á n, a ter v eze t tal a p lé tes í t é s é vel a p é n z ügy i biz o t t-
s ágo t b í z za meg. - 130. Felvétetett az állandó választmánynak Bonyhádon
1890. auguszt. 13-án tartott üléséről szóló jkönyv 2. pontja. E szerint tárgyalás
alá került a mult évi ker. gyül. jkönyvének 101. c) pontja, melynek a-d pontja
alatt az egyh -kerület népiskolai bizottsága indítványba hozza, hogy azon tanítók
kedvezőbb javadalmazására, kik még 300 frt javadalmazásban sem részesűlnek, az
iskoláb6l kilépő növendékek, továbbá az egyház ügybuzgó tagjainak adakozásából,
valamint szintén' az üresedésbe jött tanítói állomások intercalarisjövedelmeiből
töke gyüjtessék s egyszersmind kéressék az állam is, hogyanépnevelési törvény
revisi6jáig is, nyújtson az egyháznak segélyt a felek. tanítók fizetésének javítására.
A választmánya· népisk bizottság ezen indítványait helyesli· és a főt. és mált
egyházkerületnek elfogadásra ajánlja. Az á IIand óvá 1asz tm á nye zen
javaslata egész terjedelmében e lf o g a d t a t ik. - 132. U. a. jkönyv
4. pontja szerint olvastatott a mult évi ker. közgy. jzőkönyvének 125. pontja,
melyben a választmány arra hivatik fel, adjon véleményt arra nézve: melyek azok
a másodtanítói állomások, a melyek rendes másodtanítói állomásoknak tekintendők.
A választmány e kérdésben a népisk. bizottság véleményét tartja elfogadhatónak.
E szarint a másodtanítói (jobban: más od i k tanítói) állást rendszeresített tanítói
állásnak tekinti, s így a másodtanttói kérdésben a rendes tanítói elnevezés, illető-
leg az őt megillető competentiák mellett foglal határozott állást. A gyámoldai
kötelezettségre vonatkozólag pedig javaslatba hozza, hogy számukra a beléphetés
jogosultsága 2ö éves korukig épségben fentartassék. A ker. köz g y. hat á r o-
z a til a g kim o.n d j a, hog y min den más o d tan í tói á IIá s ren d sze r e-
sít'ettnek tekintetik, ily tanítók azonban t ag s á g ij á r u l é k a ik af

c s ak bet ölt ö t t 2ö é ves kor u kt 6 1 fi zet i k. - 154 Olvastatott a tolna-
,baranya-somogyi ágo h. ev. egyházmegye 1$90. julius IG. és l Z-én Sár-Szent-

Lőrinczen tartott rendes gyülése jkönyvének G-ik pontjában foglalt azon javaslat,
mely szerint a nagym. valtás- és közokt. miniszter 324:'>. sz. rendeletére vonat-
kozólag az országos tanítói nyugdíj-törvény revisiöjához szükséges nyomtatványok
betöltésénél a tanítók hiványilag biztosított fizetése a kantori teendők javadalma-
zásának kitüntetése nélkül csak htanít6i fízetésűl tekintessék. Az egy h á; z-
ker üle t - a z one set e k kiv éte 1é vel, me 1y e k ben ahi v á II Yo-k a
k á n t o r i fizetést k ü l ö n fel nem so r o Ij á k - a tánít6k összes
fi zet é sé t tan it ó i fi zet é s nek tek int i. •

- A méh tenyésztés érdekében. A vallas- és közoktatásügyi miniszter
rendeletet intézett valamennyi áll. tanítóképző igazgat6-tanácsához s az egyházi
föhat6ságokhoz, hogy gondoskodjanak a felügyeletök a!2-tt álló tanitóképzőkben a
méhtenyésztésnek az eddiginél behatöbb elméleti s -gyasorlati tanításáról, a szük-
séges méhesekről s ezek megfelelő felszereléséről. - A soproni ev. tanit6képzőben



ily értelemben még a rendelet megjelenése előtt történt intézkedés, a rnennyiben
a szükséges Dzirson féle méhkaptárok s egyéb méhészeti eszközök beszereztettek,
a természettudományoknak a méhtenyésztéshez alaposan- értő tanára az elméleti
s gyakorlati tanításs.il megbízatott, ez őszszel 16 kaptár számára az intézet kertjé-
ben csinos méhes készűlt, s a növendékek a házziipar-iskolában a kaptárkészí-
tésben kiképeztetést nyernek.

- Adomany. A soproni ev. gyülekezet gyámintézeti nőegyesülete a soproni
ev. tapítökpzö-intézet zenealapját 30 Irttal gyarapította. Ez alapot a mult évben
maga a uernes nőegyesület hozta létre 40 frt adományával. Azóta részint aján-
dékokból, részint a tanítóképző-intézet pénztárából 166 forintra növekedett az alap.
Czélja pedig az intézetet alkalmas zeneszerekkel látni el. - Ajánljuk ezenealapot
fontos czéljánál fogva a tanítóképzés barátainak figyelmébe!

- A tanügy s humanizmus egy nemes barátjának alapitványai. Lapunk mult
.havi számában 'említést tettünk néhai d 1". P a IIó S á n dor volt helytartósági

tanácsos jótékony czélú alapítványairöl. Most előttünk levén a kir. járásbiróság által
, közzétett végrendelet, egész pontossággal elsorolhatjuk azon humanus gondolko-
zásról tanuskodó intézkedéseket, melyek megvalósítása érdekében a megboldogul t
oly ritka takarékossággal gyűjtögetett egész életén áto A tekintélyes vagyon fő-
örököse- s kezelőjeként a soproni ev. gyülekezet van megjelölve, ennek leend tiszte

• s feladata, a végrendelkező által egész pontossággal körülirt feltételek mellett, a követ-
kező adományokat, illetőleg ösztöndíjakat évenként kifizetni : 450 frtot egy Sopronban
vagy Felső-Lövőn végzett ev. tanítójelölt részére tanulmányainak valamely külföldi ev.
intézetben való folytatására; 100 -100 frtot két kezdő tanítónak, a soproni s felső-
lövői intézet volt jeles növendékei közül, a ház tar tás els ő ber end e z é-
sei re ; 200 frtot a felső-lövői intézet legszegényebb növendekei részére a köz-
tartás köl tségeinek részben való fedezésére; 350 forintot teljesen vagyontalan
oly árva lánynak magasabb kiképzésére (életének 18-- 20-ik évéig), ki nek atyja
a dunántúli ev. egyházkerületben tanító volt; 100-100 frtot
a soproni ev. árvaház egy fiú- s egy leányárvájának az életbe való lépés alkal-
mával: 400 frtot valamely szegény, elemi] csapás által sújtott, vagy. építkező
ev. gyülekezetnek a magyarországi egyházkerületek sorrendjében; 600 frtot Ilgy
bármely keresztyén felekezethez tartoz6 végzett tanárjelölt részére tanulmányainak
németországi egyetemeken való tovább folytatására; összes vizsgadíjait egy sze-
gény keresztyén vallású jogszigorlónak ; 200 fr: ot a délmagyarországi ev.
"lliasporá" -nak ; 200 frtot a galicziai evang. gyülekezeteknek; 300 forintot
egy szegény lelkész-özvegynek; 100 forintot a budapesti "Bethesdá "-nak ;
80-80 frtot három, hűségben megöregedett, keresztyén vallású cselédnek;
50 -50 forintot két munkaképtelen, elaggott ker. vallású napszámeanak.

- A tüdövész gyógyítása. Igaza van- annak anémet lapnak, mely azt
mondja: "Kocb találmánya-a 19. század--becsűletének megmentése".
Valöban, -álomnak is szép volna azt hallani, hogy az emberiség megszabadult leg-
nagyob b cs. pásától, a t ü d ő v ész t ő l! És ime most tiszta valóságában áll előttünk
dr, Koch korszakalkotö találmánya, mely meggyőző s bizalomkeltő hangon mondja
a szenvedő embernek ; Ne félj, a tüdővész gyógyít.ható! Az orvosi tudomány
diadal-ünnepet ült a mult h6 közepén, midőn a berlini "Déutsche Mediciuische
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Wochenschrift"-ben dr. Koch R6berta tüdővész gy6gyítása érdekében tett tudo-
mányos kisérleteinek eredményét közzé tette. A geniális tud6s az általa fel talált
gy6gyszert még nem mutatja be, de hatásáról részletesennyílatkozik, Ha a tuber-
kul6zus emberbe, úgy mond, szerét 0'01 kcm. adagban befecskedezik, az a tuberkulózis
bacillusokat körülvevő szövetet megöli. Az első befecekendezések után a köhögés
némileg fokoz6dik, de azután az éjszakai izzadással együtt csakhamar megszünik,
s a test elkezd gyarapodni; öt-hat heti gyógyítás után a tüdővész minden külső
jelenségei eltünnek s a beteg ~eljesen j61 érzi magát. De szükséges, hogy a be-
fecskendezés ideje-korán történjék, mert ha a beteg tüdejében már nagy kavernák
vannak, akkor a gy6gyulás kétségessé válik. Koch találmányának gy6gyít6 h~tásán
kivül megvan azon nagy fontossága is, hogy segitségével a betegség mibenlétét,
diagnozisát pontosan meg lehet állapítani, a mi eddig a tüdővésznél j6formán csak
találgatásb61 állott. Ha meggondoljuk,' hogy pl. Magyarországon a tűdővésznek
évenként 70.000 ember esik áldozatul, s hogy nincs betegség, mely ahalálozások
táblázetán oly nagy számmal (13 %) szerepelne, mint az aszkórság : lehetetlenség
hálával nem ad6znunk azon férfiu iránt, ki az emberiséget a tüdővész gy6gyltására
megtanította

. - A honfoglalás éve. Mindeddig' eldöntetlen volt azon kérdés, hogy
mikor jöttek be őseink? Sa J#amon Fer e n c z jeles történettudésunk tudván
Georgius Monachus kr6nikájáb61 azt, hogya bolgár hadjárat' előtt, mely a hon-
foglalást megelőzte, Bizanczban napfogyatkozás volt, felszólította Lak i t s Ferenczet
annak kiszámítására, hogy mikor volt Bizanczban e napfogyatkozás. Lakits össze-
állította mindazon napfogyatkozások tábláját,. melyek 887 április 26-dikát61
896 nov. 8-ig az emlitett vidéken beállottak, összesen huszonegy napfogyatkozást
mutatva ki, ezek közül azonban a krónikában megjelölt körülményeknek és időnek
egyedül egy felel meg, az, mely ~91 aug us z t li S 8 - á n ment végbe. Minthogy
pedig e napfogyatkozás utá n volt a bolgár háboru, tehát az teljesen bizonyos,
hogy 891 előtt nem jöhettek be a-rnagyarok.

- Püspökválasztás. A bányai ev. egyházkerület a püspöki székbe mult
h6 20-án Sár k á n y S á m n el pilisi lelkészt, pestmegyei kiérdomült főesperest
s az egyházkerületi gyámintézet egyh. elnökét választotta meg. Az ünnepélyes
beiktatás Budapesten f. hó 17 -én fogmegtartatni. 'Á. megválasztott új püspök
18 évvel ezelőtt már püspökjelölt volt, s elődje, dr. Szeberényi Gusztáv csak egy
szavazat-többséggel nyerte el a főpásztori méltóságot. Hogy az iránta érzett
tisztelet a lefolyt 18 év alatt nem csökkent, hanem emelkedett, bizonyítja az, hogy
231 szavazatb61 183 szavazatot kapott. A megválasztott új főpap jelenleg 67 éves,
Pestmegyében, Dunaegyházán született. Atyja, id. Sárkány Sámuel, szintén . lelkész
és főesperes volt. Egyik testvére, .T á nos szarvasi Ielkész, a másik, .T 6 z s ef,
a kir, tábla nagytekintélyű alelnöke: ~ Az lJr áldása legyen a megválasztott új .
püspöknek nemes főpásztori működésén !

- Sajtóhiba. Lapunk novemberi számában a Sanít6választásók" czím alatt
megjelent czikk alczfmei így javitand6k: 1.' "T a n it 6 h a II gat á s", IL." Tan it 6-
fizetések l e a l k uv á s a", s az utóbbi czím a 324 .. lap 17-ik sora elé teendő.
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~ Litfass Károly, E::1 könyvnyomdaja, ujságkiadása, könyv- ~
~ kötészete, nyomtatványok raktára, papir- ~
~ és iróeszközök-kereskedése I!:
~: Sopronyban, várkerület 72. szám. ~

~
'*--} ~Legjobb és legolcsóbb készítése ::b .

névjegyek-, báljegyek- és cimjegyeknek, ét- ~~
-i(~, ~~ lapok, táncrendek, meghivQk,műsorok, szám- ~~
~ lák, eljegyzési-, esküvői- és gyászjelentések- ~
~I nek, árjegyzékek, szállitólev.elek, ~
~ részvények, röpiratok, művek, stbinek. ~

~ ~~ Kész nyomtatványok ~
~ egyháú hivatalok, l jegyzök, ~
~ ügyvédi irodák, 1 végrehajtók, ~
~ szolgabiröi hivatalok, községi biróságok, ~.
d::EJ községí hivatalok, s halottvízsgálók számára.;, __ .....~

:!Il Sajá.t könyvkötészet, t
'--~ C~~ hol külőnféle elegáns és olcsó bekötések ~ .
~ ~
~ pontosan eszkösöltetuek. ~
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