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Siet az élet.
Siet az élet; az idő olyan,
Mint sebesen elrohanó folyam,
A melyben egy é» egy parányi csepp,
Időnk most ennyivel lőn kevesebb.

Am ez a csepp oly drága, sok nekünk,
Mert ezzel is a sírba vitetürtk,
A hullámsírba, mely mindent befed,
Csak egyet nem, téged nem: szeretet l

Repül az idő; olyan az idő,
Mint a ta, mely fogy, mégis egyre nő;
Szállnak az évek, efalevelek,
S egyszer mi is csak lehullunk velek.

Idő, te vén fa, kit ifjúlva lát
A születő éo : mily szep, koronád!
Az öröklétbe, oda nyúlik az -
Minket is ott vár egy új,' szebb tavasz.

Tünj el bár élet, mint folyón a hab,
Fa levelénél hervadj hamarabb:
Dicső hazánk int, oda evezünk,
Hol el nem funnyad rózsalevelünk.

Sántha Károly.



Felhivás
a soproni ágo hitv. ev. tanítóképző-intézet javára szánt »Millen-

niumi alap « létesítése tárgyában.
Tisztelt Kartársak !

Mint a soproni evang. tanítóképzö-intézet egykori növendékei,
Hozzátok intézzük felhivó szózatunkat, - Hozzátok, kik szintén ezen
intézet ápoló karjai k őzt nevelkedtetek, - Hozzátok, a kiket ugyanaz
az "Alma mater" bocsátott ki védő szárnyai alól a legnagyobb mes-
ternek amaz íntésével; Menjetek el es tanítsatok minden népeket!",

A legnemesebb érzelem, a hála érzete adja nyelvünkre a szót, S

abban a biztos reményben ragadunk tollat, hogy felhívásunk a Ti szi-
vetekben is visszhangra talál. •

T'isztelt Kartársak ! - A magyar nemzet, melynek mi a k őzrnű.
velődés terén szerény munkásai vagyunk, a jövő évben üli meg hazánk
ezredéves fennállásának emlékünnepét.

A honfivértől és könnyektől áztatott magyar föld templommá
alakúl.

Épül már az oltár, hogy kigyúljen rajta az áldozat fennenlobogó
tüze. '

A harangok zúgó szózatára egybesereglik majd a nemzet apraja-
nagyja, s milliók ajakán fog zengeni a hálaének a inagyarok istenéhez,
ki e nemzetnek hazát adott s azt egy évezred viharai k őzt számukra
is megtartotta.

Tisztelt Kartársak ! Forró vágy dobogtatja mindnyájunk szivét,
hogy e magasztos ünnepet megérve, abban mi is résztvehessünk. 6h
de méitatlanok volnánk e kegyelemre, ha megfeledkeznénk az Úrnak
amaz intő szaváról: .Ne jöjj ide közel, - oldd le a te samdat lábaidról,
mert a {öld, melyen állasz, seen! föld 1"

Vetkőzzük le tehát a személyes hiúság foszlányait ! Öltsünk ma-
gunkra az önzetlen hazafiúi érzület. s igaz szeretet tiszta, bár szerény
k őntősét s úgy jelenjünk meg ama nagy ünnepen, a melyet - Simeon-
ként - oly sokan vágytak meglátni, s melyért - hogy mi megérhas-
sük - annyian ontották véröket s áldozták éltüket. Ne álljunk a haza
oltárához úgy, rnint amaz önhitt, farizeus, a ki .megadá dézmáját minde»
ő marhájának". Ne kérkedjünk gyarló érdemeinkkel. Mik azok egy
egész nemzet évezredes munkásságának gyümölcséhez képest ~ Köves-
sük inkább nagy mesterünket, a ki így szól: "Ezenképen ti is, ha mind-
azokat megcselekedénditek is, a melyek néktek parancsoltattak, azt mondjátok:
Haszontalan szolgák vagyunk, mert a mit kellett cselekednünk, azt cselekedtük 1"

Ámde csekélységünk érzerét ürügyül használni fel a semmittevésre
. akkor, midön e nemzet minden egyes tagja meg mozdúl, hogy jelét adja,
mik ént nem csak a multat tudja megbecsülni, hanem a jövőért is ál-
dozni kész: valóban bün volna!
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Nem, - mt ures kézzel nem állhatunk az ünneplők sorába!
Amaz oltár talapzatáról, melyen egy nemzet hálaáldozatának tüze

fog lobogni, a mi adományunk sem hiányozhatik.
Igen, - áldozzunk mi is! Állítsunk emléket hazánk ezeréves

fennállásának magasztos ünnepén, - oly emléket, mely bizonyságot
tegyen hazafiságunk ról s egyházunk iránt való ragaszkodásunkról egy-
aránt, s mely azt hirdesse, hogy mi nemzeti fennállásunk legbiztosabb alap-
ját a hazafias irányú valláserkölcsi érzülettól áthatott közműl'eltségben, a nép-
nevelés ügyének az eddiginél melegebb felkarolásában keressűk !

S mi legyen a méltó áldozat, melyet azzal a tudattal vihetünk az
oltárhoz, hogy vele az Úrnak is tetsző dolgot cselekszünk? Milyen ala-
kot öltsön az emlék, mely.ércznél maradandóbban hirdetheti a soproni
anyaintézetből kikerült magyar tanítónak hazája és eg-yháza iránt ér-
zett őszinte szeretetét s benső ragaszkódását?

Tisztelt Kartársak ! - Kérdezze meg kiki a maga szivét, s bizo-
nyára meg fogja találni rá a helyes feleletet. De legyen szabad
nekünk is elmondanunk, a mit szivünk e nagy ünnep közeledtével
sugall.

A szerető édes anya, ki bennünket táplált, bölcső nk felett virrasz-
tott s jövendő boldogulásunk ösvényét gondos kezekkel egyengeté:
nemde nem méltó-e rá,hogy sz ívünk legforróbb érzelmeivel ragasz-
kodjunk hozzá s - ha csak részben is - meghálálni igyekezzünk vele
szemben mindama jókat, a melyekben eg y kor részeltetett ? - A kert,
mely virágaival gyönyörködtetett, gyümölcseit velünk megosztá, s mely-
nek árnyékában, fáradalmaink után, enyhülést találtunk: . nemde meg.
érdemli, hogy ápolásáról viszont mi is, tehetségünkhöz mérten gondos-
kodjunk?

Ily szerető édes anya, ily enyhűlést nyújtó kert volt mindnyá-
junkra nézve a soproni evang. tanítóképző-intézet. Mindkét miuöségében
önmagát fosztá meg saját kincseitől, hogy bennünket minél gazdagabb
útravalóval bocsáthasson . ki az életbe. Az örökség, melyet tőle nyer-
tünk, szolgált eszközül arra, hogy vele, jövendő boldogulásunk alapját
megvethessük.

Ez intézet, a hozzá hasonló orsiágos jellegü s a nemzeti kőzva-
.gyonból gazdagon ellátott intézetekkel szemben sokkal mostohább
viszonyok közt él s kénytelen teljesíteni egyházunk iránt is elvállalt
nemes hivatását, mint amazok, - s valóban rá van utalva, hogy mind-
azok, kik egykor jótéteményeiben részesültek, most -- nem kőny őrü-

. letböl, a mi sértő volna, de köteles hálaérzettől indítta tva - megem-
lékezzenek az elvett jókról s azokat, legalább csekély részben, de
mindenesetre kiki legjobb tehetsége szerint viszonozni igyekezzék.

Ezért intézzük Hozzátok, tisztelt pályatársak, kérő szózatunkat.
Szándékunk oly alapot teremteni, első· sorban a 'magunk, de ezenkivül

mások hozzájárulásával is, amely - czímében hazánk ezeréves fennállásának
emlékével hosatoán k(~pcsolatba - a soproni evang. tanítóképző.intézet javára
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iétetnék le, s évről-évre történő yyüjtésekkcl fo7yton gyarapítva, kamatai által
ugyanazon czélt szo7gálná, mint az intézet többi vagyona, nevezetesen: egY"észt
az intézet [enniariasdi s esetleg tovább fejlesztését, -- másrészt a szegényebb sorsú
növendékek segélyezését s a kitiinő szo1'galrmíak meqjuialmaeását.

A terv megvalósítására vonatkozó részletek teljes mel1őzésével,
ezúttal pusztán magát az eszmét vetjük fel s ajánljuk meleg pártfogá-
sukba mindazoknak, a kik nemes czélokért lelkesedni tudnak.

Tisztelt Kartársak ! - Mi az eszme győzelmében nem kételk e.
dünk; tervünk megvalósításában erősen hiszünk.

Avagy lehetséges volna.e, hogy csalatkozzunk?
Nem! - hisz' mi Veletek ugyanazon intézet növendékei voltunk,

s ez intézet a maga tüzhelyéről minden búcsuzó növendékének egy-
egy izzó zsarátnokot, a lelkesedés szíkráját szokta ajándékúl adni. Ti
bízonyára megőriztétek, Vestatüzként ápoltátok e szikrát mindekkorig.

6h hozzátok el most magatokkal e szent tüzet s egyesítsétek azt
a mienkkel, hogy fényesebbé, lobogóbbá tehessük azt a lángot, mely
az ezrdéves örömünnep alkalmával a nemzeti lelkesedés oltárán majdan
kigyúlad.

E láng fénye és nagysága egyúttal mértéke leend azon hálás
ragaszkodásnak is, a melylyel k őz ős jóltevőnk - a soproni képző.
intézet iránt viseltetünk.

Fel tehát, Kartársak ! Seregeljünk az oltár k őr é l

Budapesten. 1895. január 1-én.

Kartársi szíves üdvözlettel

Péterfy Sándor, Luttenberger Ágost.Falvay Antal,

Nőnevelésünk.
A családi nevelés a nevelés terén minden időben az az eszmény.

kép marad, a mely et a gyakorlat terén müködö nevelők mínt megvaló-
sítandó czélt fognak maguk elé k ít űzni, a melyben az elmélet bonyo-
lúlt útvesztöibe tévedt paedagogusok egészséges motivumok nyerése
czéljából vísaza-vissz a fognak térni. Ezen nevelésnek a vallásos
irányát a nö, - az anya adja meg. Hogy a nő ebbeli magasztos fel-
adatát betőlthesse, néki is megfelelő vallásos nevelésben kell részesül-
nie: röviden: vallásosnak kell lennie. Ebben van - felfogásom szer ínt
- a nőnevelésncknagy fontossága az egyes hitfelekezetekre nézve és
kétszeresen nagy fontossága a protestáns hitfelekezeteknek, tehát evan-
gelikus felekezetünknek erősödésére nézve is.

A kathelika egyház a nőnevelésnek ilyetén horderejét nemcsak
felfogta, hanem biztosította is a maga számára az abból következő ősz-
szes előnyöket. Nem lehet ismeretlen e lapok tisztelt olvasóinak egyike
előtt sem a nönevelésne k az a tökéletesen kifejlett rendszere, a mely-
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nek a sz ób an forgó egyház birtokában van, a melyet éles előrelátás-
sal gondosan fejleszt és a. melyet finom politikai tapintattal czéljai el-
érésére ügyesen felhasznál. - Magyarhoni evangelikus egyházunk (és
ez a reformatusra is áll), ha felfogta is a nönevelésnek ilyetén fontossá-
gát: azt kellöképen sohasem méltányolta. Nem új ezen állítás, azért nem
is látom szükségesnek annak bővebb bizonyítását, csupán azon általá-
nosan ismert tényt említem fel, hogy a jobb módú protestáns családok
a 'legtöbb helyen - állami iskolák hiján - ma is zárdák ball kényte-
lenek leány-gyermekeiket neveltetni.

Azonban ig-azságtalan lennék, ha egyházunknak a hazai k őzok ta-
tásüg-y terén tett óriási szolgálatait ez alkalommal fel nem emIíteném
- A népoktatást és középoktatást karolta fei a multban és karolja fel
ma is oly erővel és olyeredménynyel, a minö vel egyetlen felekezet
sem! Népiskoláink ma ís a legjobb népiskolák kőzött foglalnak helyet,
k őz épiskoláink pedig a legutóbbi időkig a legjobb hirnévnek örvend-
tek. - Az ezen iskolákkal szemben hozott áldozatok ma már szinte
elviselhetetlen teherrel nehezednek egyházunkra: ezek mellett tehát a
nőnevelés teljes kifejlesztésére gondolnunk sem lehet. Elérkezettnek
látom azért az időt azon kérdés felvetésére, hogy.a közoktatásügy
oltárára letett áldozatok nagyságával az egyházunkra hár amló előnyök
egyenes arányban vannak-e? hogy az ezen kérdésre adható feleletből ki-
folyólag nem szükség es-e egyházunknak .közoktatásügyi politikáját megvál-
toztatn;a?

A népiskolák voltak egyházunk támaszai és erősségei a multban,
azok lesznek kétségkivül a jövőben is. A protestáns egyháza I( hiveiket
nem annyira külsöségekkel, - tehát pillanatra számított hatással,-
kötik magukhoz, mint inkább belső tartalmukkal, tehát hosszabb időt
igénybe vevő s így mindenesetre intensivebb mükődéssel. Ily hatás,
- helyesebben müködés, legfőbb súntere" csakis az iskola, első sorball
és főképen a népiskola lehet. Épen azért a népiskolának feladása rnínd-
addig, a mig más egyház annak hir tokában van: végzet es hiba volna.
Gymnasiumaink az egyház. védő bistyai ~oltak a multban, azonban
hogy az átalakult viszonyok közepett ebheli jelentőségük csökkent és
hova tovább mindinkább. csökken, azt ki ne érezné? E téren az állam-
mal és egyes gazdag tanítórendekkel a versenyt sokáig ki nem birjuk
s ámbár könnyelmüség volna szerzett jogokat és megerősödött intéz-
ményeket feladni, ez a k őrülmény protestáns közoktatásunk hiányainak
pótlására, nönevelésünk fejlesztésére mégis okúl és alkalmúl szolgálhat.
Tanűg yí ,politikánk helyes irányba terelésére nem késő az idő, de
mindenesetre itt annak a legfőbb ideje,

Á nönevelés terén evangelikus egyházunk ra váró legsürgősebb
teendőkre kivánok ezúttal röviden rámutatni.. .

A felsö-népiskolák, polgári- és felsőbb-leányiskolák létesítése óta
állam és egyházak versenyezve állitottak fel ily iskolákat, - A..katho-
lika egyház csaknem minden valamire való városkában rendelkezik
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ily fokú iskolákkal. A protestáns egyházak IS tettek ugyan e téren
valamit, de a versenyböl az őket illető részt ki nem vették. Akárhány
vidéken (pl. a dunántúli kerületben is) ma is égető szükség volna ily
fokú leányiskolára.

A 6t\. évi törvények megteremtették hazánkban a tanítónőképzőket
is. Hogy ezen intézetek épen a nöneve lés szempontjából minő fontosság-
gal birnak, nem szű kség es bizonyítanom. - A kathoJika egyház nyom-
ban finom politikai tapintattal és éleslátással vetette magát a tanítönö-
képzésre, úgy hogy ma 11 tanítónöképzö áll rendelkezésére. Mit
tettek ezzel szemben a protestáns egyházak? Ma, a törvény 25 éves
fennállása után, nincs egyetlen tanítóképzőnk, tehát nincsenek. pro-
testáns szellemben nevelt tanítónőink, nevelőnőink.

Csáky megalkotta akisdedóvási törvényt, állított kisdedóvónői
képezdéket. - A törvény hároméves fennállása után a katholika egy-
háznak 5 kisdedóvónöképezője van, az evangélikus egyház (tulajdon-
kép az erdélyrészi ev. egyház) pedig egyet tart fenn Brassóban. -
Hogyan fogjuk k isd edeiu ket egyházunknak biztosítaní, hogy~n fogunk
más egyházakkal szemben sikerrel versenyre kelhetni, ha nem gondos-
kodunk óvónökr öl, tanítóriőkről?!

Nagyon jól ismerem az ezen feladatok megoldása elé gördülő
anyagi akadályokat, nem is vagyok a kizárólagos felekezetiességnek
barátja: . mégis nagy nemzeti hibának is tartanám, ha a nönevelés te-
réről épen az az egyház - protestáns egyházunk - szorúlna le, amely
magát a felví1ágosodás egyik zászlóvivöjének tartja. Nőnevelésünk - épen
anyagi viszonyaink miatt - véleményem szerint csakis egyházunk tan-
ügyi politikájának a jelzett irányban való megváltoztatása árán volna
sikerrel fejleszthető. -- Úgy hiszem evangelikus egyházunk érdekeit
szolgálom, a mikor ezt a kérdést az intéző k őr ő k figyelmébe ajánlom.

Mohar József.

Gyamintézet,
Kedves barátaim! Dunántúlnak jeles "Tanítómesterei". Előttetek

mondanom sem kellene hogy mi az a ~Gyámintézet:'? Hiszen nektek
ismernetek kell az ágost. hitv. evang. keresztény anyaszentegyháznak
nem csak ~Hitvallását", hanem mindazon becses intézményeit,
melyeket az egyház majdnem nég y s z á z a dos dicső múltja alatt a
hitélet fejlesztése, az egyháziasság emelése, és a humanismus terjesztése
czéljából életbe léptetett. -- Ismernetek kell, már .csak azért is, mer t
az egyház a maga veteményes kertjét a ti g c n d j a i t o k r a
biz ta; is ro ern e tek kell le g kiv á 1t P edi gaz o n o kb ó 1,
mert nektek áthatva kell lennetek annak tudatától, hogy az egyház
felvirágzásának, avagy hanyatlásának a lelkészekkel egyetemben ti vagytok,
és ti lesztek első so rban mindenkor dicséretes elömozdltói, illetve vétkes
okozói. - És ha ismernetek kell, akkor tudjátok is, hogy hazai evang.



- 7 -

egyházunk nak van egy áldott intézménye, mit a nagy Sz é k á t sok
életbe léptettek. a dicső Kar say a k és halhatatlan C zék us o k to-
vább fejlesztettek, a zseniális ZeI en k á k a bölcs Bal tik o k, a
szelidlelkii Sár k á n Yo k örökségkép vettek áto - És ez a nem e s
intézmény, a hazai evang. egyház legszebb bokrétája,
a szeretetben rn u n k á s hitéletnek megnyilatkozása,
gyakorlati érvényesülése, nem más, mint a "magyarhoni egye-
temes evangyélmi egyházi gyám intézet" .

De hát miért irok én mégis minderről ti nektek? Mert felkérni
akarlak benneteket, hogy iskoláitokban ti is foglalkozzatok a "gyám-
intézetv.tel. Ismertessétek és gyűjtset ek rája. Olvasókönyvetek is azért
vette fel olvasmányai során a .Gyámintézet"-et. A vele való fogJalko-
zásra két jó alkalom is kinálkozik: a reformáczió ünnepe és
szerit ka r'á c s o n y hete. Üssétek fel azt a lapot, s tárgyaljátok a
"gyámintézetről" szóló olvasmányt.

Ha sikerül munkátok, pedig sikerül ni kell, ha 1éle k kel fo g-
tok hoz z á : akkor a gyámintézet munkásainak száma egyben csak magá-
ban Dunántúl 38,OOO-rel szaporodik, kik a "Krisztusnak mind jó vitézei,"
tesznek. Mondd: harmincznyolcz ezerrel! Mert ti 400-nál többen vagytok,
tanítványaitok száma pedig 37,500-on felül áll.

De im hallom az ellenvetést, még onnan is, a hol nem vártam
volna: "Csak ám! r a j t a ! varrjunk megint újabb terhet
a tan í t ó k n y a k á ba; az edd ig imé g mos t 5 ele gye n sok."

Kedves barátaim! Jól tudom én, hogy sok a dolgotok, több az
elégnél. - Úgy,'de e sok tehernek legtöbbje s z ü k s é g e s é s
hatalmas ,nevelő eszköz kezetekben, mely a munkát megköny-
nyíti, és az iskolát a maga magasztos czéljához közelebb viszi.

De meg nem ismeritek-e apálma történetét? Saját terhe alatt nö.

Végül pedig figyelmeztetlek benneteket, csak aztán meg ne hara-
gudjatok gyöngéd figyelmeztetésemért : Minél több tekintetben szabad
rátok számitani, minél több téren derekasan megálljátok helyeteket, úgy a
társodalomban, mint az egyházban és államban; annál elöbb és annál
több' erkölcsi és anyagi támogatásra számlthattok verejtékes munkálatokért.

Do log r a tehát! Kedves barátom a mu n k a miattatok nek é s-
sék! Ai áldott eredményt fokozni kell a .gyámintézet"-nél is.
A siker biztosítása nél k üle tek nem történhetik meg. A magyarhoni
fl. 80 e. gyámintézet számlt rátok! 1!

Bognár Endre.
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Luther Márton.*)
Az egyház és iskola nagy reformátora született Eislebenben 1483.

november hó l O-én. Apja, nagyapja és ősei az úgynevezett szabad
parasztok osztályához tartoztak. Apja miután a csekély jövedelmet,
hajtó földbirtok ból csak nélkülözésekkel tudta családját fentartani, át-
költözött Mannsfeldbe s ott bányászszá lőn. Luther János és felesége

II

Ziegler Margit szigorúan bántak gyermekeikkel. Maga Luther beszéli,
hogy anyja egy dióért egyszer úgy megverte, hogy a vér folyott
belőle.

Eölszőr a mannsfeldi iskolába járt, hol az iskolai fegyelem éppen
olyan kegyetlen volt, mint abban az időben mindenütt. Ha a tanuló a
feladott lecz két, a mit a tanító soha meg nem magyarázott, nem tudta,
- megvertéle Maga Luther mondja, hogy ő is egy délelőtt ti zen ő t-
s z ő r kik a pot t és pedig azért, mert nem tudta, a mire még soha
senki nem tanította.

14 éves korában Magdeburgba ment, s itt a Lolhardok iskolájába
járt. A szegény diákok élete ebben az időben nyomorúságos volt, hogy.
magukat fentarthassák, esténként s naponként házról-házra jártak, s
éneklésökkel indították adakozásra a lakókat. Luther is így kereste
mindennapi kenyerét. ie éves korában Eisenachba került, hol éneke s
imádkozása nagyon megtettszett Cottáné aszzonynak a miért is házába
fogadta. Itt kül őnősen nyelvtanítója, Treborius volt rá nagy hatással.
Trehorius nem csak tudományosan képzett, hanem jó ' szivü ember is
volt, s az ifjúságot szerette. Mikor az iskolába lépett, udvariasan kő-
szöntötte tanítványait. Barátai kérdezték tőle j miért teszi ezt? Azt
válaszolta erre Treborius j "Ki tudja, hogy egyik vagy másik' gyer-
köcze képében nem valami jövendőbeli hatalmas polgármester, kanczel-
lár vagy hirneves doktor ül-e előttem? - Az ifj us ágo t meg kell
bec s ü l n ü nk:" Luther itt tanúit négy évig.

1ó01-ben Erfurtba men.t az egyetemre. Az egyetemeken s igy az
erfurtin is, szigorúan egyházias szellem uralkodott. A tanulóknak pontosat).
kellett a vallási gyakorlatokat végezni. Minden facultasnak meg volt a
maga védszentje sennek emlékét névünnepe fordulója alkalmá ból.fényesen
megülték. A tanárok esküvel kötelezték magukat arra, hogy semmi olyant
nem tanítanak, mi az egyház tanításával ellenkezik ; az esküból kifolyólag
nem azt kellett nekik vizsgálni: mit mond az ész és igazság, hanem
folyton az egyház tanait s a bullákat kellett tanulmányozniok, nehogy
eskü szegő kk é váljanak. A tanulóknak -fogadalrnat kellett tenni, hogy
az eretnekséget, bárki legyen annak a terjesztője, soha se pártolják.

*) Forrás: Ra um e r K. Geschichte der Padagogik. (Stuttgart, 1857,) I. - Sch mid t
K. Geschichte der Padagogík, Ill. Gy urá c z F, Luther lIfál'ton (Pápa 1888. 8r. 328 1.)
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Luther az erfurti egyetemen dialektikát, fizikát, ethikát tanult. Olvas-
gatta és tanulmányozta Cicerót, Virgiliust és Liviust, Itt került kezébe
először életében egy teljes - latin nyelvü - biblia.

1503-ban baccalauratussá, 1505·ben mag isterré lőn s mint ilyen
Aristoteles fizikája és ethikájából tartott előadásokat, maga pedig e
mellett a jogot hallgatta, Ugyancsak az 1505-ik évben lépett be -
apjá akarata, ellenére - az Ágoston rendüek szerzetébe.

1507·ben avatták pappá. A klastromban legszorgalmasabban a
bibliát olvasgatta, emellett Szt.-Ágoston des p iri t u e t lit era ez.
munkáját s a zsoltárok magyarázatát tanulmányozta. Megismerkedett
a scholasticusokkal, Biel Gábor, AilIy Péter, különösen pedig Occam
munkáiból, ez utóbbit Sotus és Aquinoi Tamásnál is többre becsülte.
Tanulmányozta 'még Gersont is.

A szerzetesi élet és a klastrom nem nyugtatták meg lelkét. Bőjt,
imádság, a legszigorúbb vezeklés nem .oszlattal el lelki gyötrelmeit. A
rend vicariusa, a hires Staupitz, még inkább, pedig egyik szerzetes
társa, gyóntató atyja, vigasztalrák. Ez utóbbi Szt.sBernát szavait emlité
fel előtte: higyjed pedig azt is, hogy büneink megbocsájtatnak. Azt
mondja az apostol is, hogy az e rob <l r ahi tál tal, jó' cselekedet
nélkül, is ü d v öz ü I. Szerzetes társa e szavai mély benyomást tettek
lelkére.

Bölcs Frigyes 1502·ben alapította a wittenbergiai egyetemet.
Megkérte tehát a fejedelem Staupitzot, hogy ügyes és tanúlt embereket
ajánljon az új egyetemre tanárokúl. Luther is Staupitz ajánlata folytán
lőn 1508-ban a wittenbergai egyetemen az ethika és dialektika
tanára. ~

Luther a filosofiai tanszéket szerette volna a theologiaival felcse-
rélni, 1509.ben baccalauratus ad biblia lőn, folyton tartott előadásokat
a theologiából is.

1510-ben szerzete Mecheln Jánossal együtt Rómába küldötte.
"Nem adnám ezer forlntért" - irja később - "hogy voltam Rómában.
Nem sokáig időztem ugyan benne, de elég misét tartottam s lát.tam azt
is, miként tartják mások, - borsodzik a hátam, ha rá gondolok. Hal-
lottam miként dicsekesznek ,és nevetgélnek a felett: miként tartják
némelyek a misét; hallottam, hogy a kenyér és bor felett ezt mondot-
ták: '~panis es, et panis manebis; vinum es; et vinum manebis". -
Kenyér vagy s az maradsz; bor vagy s az maradsz. - Fiatal szerzetes
voltam, de komolyan fogtam fel kötelességemet, e szavak fájtak ne-
kem. Undorodom ha rágondolok is, hogy vannak, kik a szentmise szol-
gáltatásival valóságos szemfényvesztést üznek."

Staupitz folyton ösztönözte Luthert, legyen a theologia doktorává.
Luther vonakodott, Staupitz tehát az Ágoston rendüek conventje által
ráparancsoltatott ; Luther engedelmeskedett s 1512 október 19-én avat-
.tatott fel a theologia doktorává, ,~
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Mint a theologia doktora a szt. irást az eredeti (zsidó és görög)
nyelven tanulmányozta, s Pál apostol Galatabeliekhez irott leveléról
tartott előadást; majd a scholasticusokat és Aristotelest támadta meg.

1517 október 31-én szegezte ki ismeretes tételeit, a melyek közül
legnevezetesebbek a következő pontok: 6. A pápa nem bocsáthatja
meg a bünöket, csak kijelenti, hogy Isten megbocsájtotta. 21. A bűn-
bocsátó czédulák árulói tévednek, mikor azt hirdetik, hogy a pápa
bünbocsájtó leveleinek megvétele által az ember a bünöktől megszaba-
dúl és üdvözül. 27. Haszontalan emberi beszéd az, hogy mihelyt a pénz
a szekrényben van, a lélek azonnal kiszabadúl a purg ator iumból. 36.
Ha a keresztény ember büneit igazán megbánja, ezek mindenféle bűn-
bocsájtó levél nélkül is megbocsájtatnak. 62. Az egyház igazi és valódi
kincse az evangeliom; Isten dicsősége s kegyelméről. - Az akkori
szokások hoz képest nyilvános vitára hívta mindazokat, kik e pontokat
megtámadják s ha a megjelenésben gátolva volnának, véleményüknek .
írásban való megküldéset kérte.

Rómában a wittenbergai tételekre semmi súlyt nem helyeztek. Meg-
szokták már az Agostonrendüek s a Domonkosok egymással való vi-
tatkozását, Az sem tűnt fel, hogy Luther a templom ajtajára szegezte
fel, mert az általában azokás volt. Azt hitték, hogy Márton barát ép-
pen úgy visszatér a rendes kerékvágásba, s a szentszék szava előtt
meghajol, mint előtte igen sokan. Tévedtek s tévedésük abban állt,
hogy nem ismerték ernberüket, Luther kezdetben maga sem gondolt a
végleges elszakadásra, a vitatkozások mindjobban eltávoIították s végre
teljesen elszakitották a római anyaszentegyháztól.

151S-ban ídézték Cajetan bíbornok elé, az itt tartott tanácskozások
nem vezettek eredményre; oka az, hogy Cajetan kevély biboros maga-
viselete Luther önérzetét sértette.

Most Dr. Eck jelent meg a téren s Lipcsében 1519 junius '27·tC)]
julius 16-ig tartó vitatkozásukban a felek kimutatták - hevességüket.
Luther itt támadta meg először a római hierarchiát.

1520 juniusában jelent meg a k e r e s z t y é n nemességhez ~ a
ném e t nem zet hez int é zet tsz ó z a ta, melyben az egyetemek
felöli nézetét mondja el. - Ugyanezen év deczember 10-én égette el
a pápának 1520 junius 20-án kelt s a 74. zsoltár, 22. versévei kezdödö

.bulláját.
1521 april 17. és lS-án a wormsi birodalmi gyülés előtt védel-

mezte magát. Itt szakadt el teljesen a katholikus egyháztól. Míkor
Aleander pápai kővet felszólította: vonja vissza szavait, ekkor így
felelt: Mivel a császári felség, a fenséges herczegek egyszerű, egyenes
feleletet kivánnak: felelek, és pedig olyan szavakkal, a melyeknek

. sem szarvasi sem fogai nincsenek. ÁlIításomat visszavonom - ha a
szentirásból merített bizonyítékokkal, vagy pedig nyilvánvaló tiszta és
világos oko kkal meggyőznek (mert én sem a pápának, sem a zsinatok.
nak nem hiszek, mert általánosan ismert, hogy sokszor tévedtek s



önmaguknak ellentmondottak.) Mivel azonban azokról, a miket állí-
tottam teljesen meg vagyok győződve; lelkiismeretem azt mondja, hogy
szavaim Istennek tetszettek: nem vonom vissza á llításornat . mert sem
nem biztos, sem nem tanácsos a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok,
másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Amen." A lelki
ismeretre épített ezen hit volt az, mely Luthert oly bátorrá, e bátorság
pedig nagygyá tette.

Mikor W ormsból haza felé utazott barátai május 4-én Wartburgba
vitté~, hogy ellenei támadásától megvédelmezhessék. Itt maradt egész
1522-ig-, akkor a nélkül, hogy pártfog ója, 'a. választó fejedelem engedé-
lyét meg várta volna, márczius 7-én ismét Wittenbergába ment. Wart-
burg-i tartózkodása alatt lefordította az új testamentomot, Wittenbergá-
ban Melanchtonnal együtt újra átnézte s már szeptemberben megjelent.
Hozzá fogott az ó-testamentom fordításához még ebben az évben. 1523-
ban elkészült Mózes öt könyvével, azonban a teljes biblia csak 1534-
ben jelent meg először német nyelven.

1524-ben irta a' ném et' vár o sok tan ács a ih o z int é zet t
szó za t á t, melyben arra búzdítja őket, hogy keresztény iskolákat s

. az iskolák mellé könyvtárakat állítsanak. Ugyancsak ez évben jelent
meg rotterdami Erasmusnak Luther ellen irt .de libero arbitrio" czirnű
támadó irata, melyre Luther 1525-ben "de servo arbitrio" czirnű
munkájával felelt. A képrombolók s parasztlázadók sok bajt okoz-
tak neki. 1524 deczember 28-án Staupitz, 1525 május ő-én pedig bölcs
Frigyes is meghalt.

1525 márczius 2-án felhívta Luther Albert mainzi választó fejedel-
met, hogy házasodjék meg sIlnappal később maga is nőűl vette

'Bóra Katalint.
1528 és 1529-ben Bugenhagen és Justus Jónás segédkezése mellett

meglátogatta az egyházakat, A lelkészek és laicusok tudatlansága arra
ősztőnőzre, hogy nagy és kis katechismusát megírja. Először 1529-ben
a nag y kat ech ism us t adta ki, azt akarta, hogy e munka útmu-
tatasúl szolgáljon a lelkészek és tanítóknak tanításaik alkalmával. A
k í s kat ech í s m u ~ a családfőknek 'volt szánva, hogy ebből háznépü-
ket a legszükségesebb hit- és erkölcstani igazságokra megtaníthassák.

'1529 oktoberében volt a marburgi értekezlet, m'elyen a schweizi
reformatorokkal akarta Hesseni Fülöp kibékíteni. A kibékülés -
annyira amennyire sikerűlt, - de nem az egyesség. Luther nem
engedett. Makacs természete meghiúsított minden egyezkedési ki-
sérletet. , ,

Az augsburgi országgyűlés tartama alatt 1530. april havátó l
októberig Koburg ban tartózkodott. János választó fejedelemmel foly-
ton levelezésben állt. Ide küldötte ki neki a fejedelem a Melanchton

, által fogalmazott ágostai hitvallást, Luther erre azt válaszolta a fejede-
lemnek: nekem a munkálat egészébentetszík. nem tudok rajta sem
javítani, sem változratni, nem is illenék ez, annál kevésbbé, minthogy

•••
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én nem tudok oly szeliden és simán eljárni, mint ö (t. i. Melanchton).
Krisztus, a mi Urunk segítsen, hogy e munkálat sok és jó gyümölcsöt
teremjen, a mint mi reményeljük és kérjük.

Ebben az időben fordította Jeremiást, irta azt a predikáczióját,
melyben a szülök szívére köti, hogy gyermekeiket az iskolába járás-
sák. Ebből az időből valók még a csókák országgyülése, J á nos f i á-
hoz intézett kedves 1ev ele, me ly a gyermekded hang tekintetében
mestermü a maga nemében s ifjusági irodalmunk müvelőinek példány-
képül szolgálhatna; fordított még nehány zsoltárt is. Le akarta fordí-
tani Ae so pu s mes é i t is, melyek iránt mindig előszeretetet tanúsí-
tott ; azt állította ezekről, hogy a biblián kivül kevés könyv van. mely
az életre vonatkozólag több józan tanulságot tartalmazna, rnint ez. Az
ifjúság nevelésénél is nagyon fontosnak tartja e munkát s óhajtja, hogy
a szülők a családi k őrben ilyen meaéle előadása, elbeszélése által igye-
kezzenek a gyermekekkel az életbőlcsességet megked veltetni.

1537 február havában volt a smalka!di gyülés. Luther szerkesz-
tette a smalkaldi pontokat, melyeklen halározottan feltüntette, mi a
különbség a katholikusok és a 'protestánsok között.

Az augsburgi gyűléstől' haláláig sokszor foglalkozott a gondolat-
tal: miképen lehetne a keresztyén egyházat újra egyesíteni? .A katho-
likusokkal . nem mentek semmire, mert az 1545 deczember hó l3-án
megnyilt tridenti zsinat válaszfalat vont a katholikusok, és a protestan-
sok kiegyezése között.

A reforrnatuso kkal a marburgi értekezlet óta többször közeledtek
egymáshoz, majd ismét jobban eltértek egymástól, Maga Kalvin mon-
dotta, hogy ha az evangelista tudja, mily sok áldástalan harcznak lőn
kutforrása e mondat: "ez az én testem" - ezt soha le nem irja, Da-
czára, hogy 1536-ba létrejött a wittenberg'ai egyezség s ugyanezen év
május havában együtt é-ltek az úr-vacsorájával, daczára, hogya sma l-
kaldi czikkeket a reformátusok részéről Bucer is aláirta,' ~ szövet-
ség ük még sem volt tartós,

Luther 1556 február havában Eislebenbe utazott, hol rövid beteg-
ség után február 18-án meghalt.

(Foly tat juk).
Pethes János.

GYAKORLAT.
Kisérleteim, tapasztalataim és eljárásom a magyarnyelv tanítására

nézve, németajkú ·népiskolában.*)
A népiskolai tantárgyak előadási módjáról már régibb idő, óta

találunk tanügy-irodalmunkban bőven vezérkönyveket, melyek halma-
zából szükség esetén némi szakavatottsággal bármely tanító is fellelheti

*) Felolvastatott a sióvidéki ev. tanítói kör gyltlésén.
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azon módszert, mely egyéniségének és viszonyainak legjobban megfelel,
következéskép melylyel legjobb eredményt érhet el iskolájában. Egye-
.dül a magyar nyelv előadási módjának módszertani feldolgozása, német.
ajkú népiskolák számára, a legújabb keletű. De újabb időben aztán
jelentek is meg- annál több és cz ifrábbnál-caifrább idevágó módszer-
tani könyvek, melyek egynémelyike bele is keveredett a módszeres
feldolgozásba annyira, hogy ha más nem is, bizonyára ez tenné lehe-
tetlenné a magyar nyelv megtanítását, minélfogva ezek inkább csak
irodalmi bécseeel birnak. A magyar nyelv ídegen ajkú népiskolai taní-
tása körül főként tehát a tapasztalatra vagyunk utalva, mint a legna-
gyobb és legjobb tanítómesterre. Hisz a közmondás is azt mondja: a
tapasztalat tanít, a mi magyarra fordítva azt jelenti; saját kárán ta núl
a magyar" (még' hozzá lehetne tenni: legtöbbet). Én, ki e tárgygyal
gyakorlatilag már huzamosabb idő öta foglalkozom, s mondhatom saját
káromon meglehetősen . voltam kénytelen okulni, kőzkivánatra vagyok
bátor ebbeli tapasztalataimat azon sorrendben felsorolni, a mint azok
egymásután következteks egymást megemészt ették, azon czélból, hogy
ha lenne dolgozatomban csak valamelyes megszívlelésre méltó is, azt
ne legyen kénytelen kőzülünk senki saját kárán tanúini meg. - Még
egyet azonban előre kell bocsátanom, nevezetesen azon legjobb hiszemü
feltevésemet, hogy minden német ajkú népiskola tanítójának leghőbb
vágyát képezi a magyar nyelv átültetése gyermekei lelkébe, minek
folytán reményeini merem, hogy felekezeti népískoláink minden német.
ajkú tanítója, mint jó hazafi át van hatva a magyar állameszme fensé-
gétöl s nagy horderejétől ; hogy a nemzeti nyelv tanítását nem a tör-
vény kényszere folytán, hanem szabad elhatározásból eredő hazafiúi
kötelességből s a haza iránti lángoló szeretetből kifolyó legszentebb
buzgalomból cselekszi s így kapva-kap minden eszköz és alkalom után,
mely öt czéljaiban elősegíti, munkáját könyíti, annak síkerét .elörnoz-
dítja és fokozza. Feltételezem, hogy egyházunk tanítói kara e tekin.
tetben sem óhajt bérencz munkát végezni s nem kutatja, hogy ezen
néha nagy fáradsággal, részben önfeláldozással járó terhes munka sze-

. mélyére nézvé minö anyagi haszonnal jár, hanem igazi hazafihoz mél-
tóan megelégszik azon tudattal, hogy csekélysége is szerenesés lehetett

. édes magyar hazánknak szelgálatot tenni s annak javát előmozdítani.
Ily erős meggyőződés és feltételek előre bocsá tás a után lehetek

csak azon szerenesés helyzetben, hogy rokonelemek között képzeljem
és érezhessern magamat s így minden tartózkodás nélkül, a leplezetlen-
ség egész k őzvetlensége s egyszerüségével adhassarn elő az ügy érde-
kében igénytelen tapasztalatairpat azon sorrendben, a mint azok az
évek során egymásután kővetkeznek, folytonos okulást merítve agya.
kerlat tapasztalataiből.

A rövid emberi életben, úgy hiszem, egy évtized is már nem
megvetendö korszakot képez, mely elegendő idő arra nézve, hogy vala-
mely dolog kiviteli médjának czélszerüsége, vagy czélszerűtlensége
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kőrül valaki magának kellő fogalmakat szerezhessen s k isér let ezései
kőzül a legalkalmasabb módot választva ki, az iránt határozott megál-
lapodásra jusson.

Néhány évvel ennél már több ideje, hogy csekélységem a magyar
nyelvnek nérriet nyelvü népiskolában való tanításá val foglalkozik, mi-
nélfogva úgy hiszem nem fogok senki által sem elitéltetnl, ha annak
tanítása körül vélemény-nyilvánításomat megkoczkázlatom.

Hogy az elejéről kezdjem a dolgot fel kell emJítenem, hogy rnidön
én első állomásornat elfoglaltam, a magyar nyelvet iskolámban boszúból
tanítottam. Mert Hűbnerje van árn annak, miért és miként lettem én
német tanító. Összejátszott itt én ellenem minden tényező, mig végre
kénytelen voltam magamat megadni a sorsnak s úgy tánczolni, ahogyan
hegedültek. De fejtettem magamban, kegyetlen boszút fogok állani.
Feleségem akkor még nem' volt, hát kien tölthettem volna boszúmat,
mint azon, ami volt, r. i. a nebulókon. Ilyen pedig volt elég, mintegy
kétszázon felűl egy tanterem ben. Ezeken töltöttem tehát boszumat az
által, hogy őket a magyar nyelv tanulására fogtam, mitsem tudva vala-
mely ídevonatkozó törvény létezéséről. Azonban, hogy boszút szomjazó
ezelotnat biztosabban érhessem el, jónak Játtam a dolog megkezdése
előtt állornásomon kissé megmelegedni, környezetemmel megi smerkedni,
alattomban a hangulat és vélemények után szimatolni. Azért boszúm
müvét az első évben mellözve, csak a második évben kezdtem meg, a
legnagyobb titokban s e lövig yázatta l, tartva attól, hátha keserű levét
fogom én mindennek még meginni. Azért nem igen merészeltem for-
szirozni a dolgot, megelégedtem a közönséges életben leg-gyakrabban
használni -szokott szavak néhányának feljegyzése s betanításával s
azoknak rövidebb és hosszabb mondatokká való alakításával. De a
titok nem soká maradt titok, mert a gyermekek az iskolában müvelt
dolgokat otthon csacskamódon kifecsegték, t. i. hogy ök tudják ám
villa, kés, kanál stbnek magyar nevét is. Mindezeket megtudván,el
voltam készülve a legrosszabbra, csak azt nem tudtam. az mily alak-
ban fog majd nyilvánúlni s olyan gyermekhez hasonló várakozó állást
foglaltam el, ki elnadrágoltatásának bekövetkezése előtt áll. Mily nagy
volt azonban meglepetés em, midőn a k őzvélemény a sújtó itélet helyett
örömmel fogadta kezdeményezésemet s a gyermekek szülöi ajándékok- .
kal halmoztak el. Én a mennyire lehetett iparkodtam palástoini megle-
petésemet s az egész dolgot felemlitésre sem méltónak igyekeztem fel-
tüntetni. Mindezekből mégis azon tapasztalatot vontam le, hogy tapin-
tattal és óvatossággal járva el, idegen ajkú népünk nem vonakodik a magyar
nyelv megtanulásátót, sőt azt életszükségnek tartja.

E tapasztalatból bátorságot merítve a következő évben már be-
hatóbban kezdtem a magyar nyelv tanításáhez. igaz hogy átláttam, mi-
ként egész boszúmüvem csütörtököt mondott, minélfogva erről végkép
le is tettem s a magyar nyelv tanításának kultiválását most inkább
múkedvelésből űztem, s inkább arra fektettem a fősúlyt, hógy a gyerme-
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kek a magyar haza s annak nyelve iránt lelkesedjenek s e nyelv meg-
tanulására e szempontból törekedjenek. Annyít elértem vele, hogyamely
mag a jó földbe esék, meg is hozta a maga gyümölcsét, de hát kevés jó
föld mutatkozott sacsür nem igen tellett meg, a mi természetesen
nem a talajnak, hanem a munkás ismerethiányának volt betudható.
Ebből azon tanulságot merítetem, hogy ha a magyar nyelv tanításánál
sikert akarunk elérni, nem elég azt műkedvelőleg kezelni, hanem azzal rendszere-
sen szükséges foglalkozni.

A rákövetkező évben tehát a magyar nyelv már a rendes tantár-
gyak közé sorakozott, de a tanítás csak irott füzetek után történt, tart-
ván attól, hogy ha a szülöknek kőny vek vásárlására áldozatot kell
hozni, alkalmasínt ez ellen állást foglalnak s az eddig kivivott és szép
reményekre jogosító siker már zsenge korában kérlelhetetlenül meg fog
semmisittetr.i, mig ha kissé meg erösődik; némileg megszokottá válik,
kevésbbé lesz ezen eshetőségnek kitéve. Akkor ugyan még alon meygyőző-
désben volta'lft, hogy kézikönyv nélkül nyelvet tanítani, különösen kiseb.
beknél, kik még kevésbbé, vagy egyátalán níncsenek az olvasás és
írás mesterségébe beavatva, nem is lehet, mégis biztam azon feltevé-
semben, ha valamit erős akarattal teszünk feladatunkka, úgy nem néz-

,j zük a kivitel nehézségeit, mert ez ilyet nem ismer, hanem tekintetünk
folyton az elérendő czélon nyugszík s azon tudaton, hogy oda bármi
áron, de okvetlen el kell jutni. Ez erőt, kitartást és türelmet kölcsönöz,
melyek birtokában a czél, ha ma vagy holnap nem is, de idők multán
el is érhető. E mellett véletlenül tudomásomra jutott, hogy a magyar
nyelv idegen ajkú népiskolákban törvényes uton polgárjog-ot kapott. ,
mely tán felhasználható lesz fedezetül. En ugyan a rnuszájra ilyen dol-
gokban akkor sem adtam sokat, annál kevesebbet ma, mert ha egy
kutyát bottal kell a nyul után kergetni, a magyar állam nem eszik
annak a fogtából j de mégis merítettem abból némi bátorságot, minek
k ővetkeztében az év vége felé két tantárgynak magyar nyelven való
beemlékelését is (nem tanítását) meg reszk ir oztam. Ily rövid idő alatt
nem győzödhetvén meg annak czélszerüség éröl, a következő évben
folytattam azt. E miatt a nép k őzőtt olyanforma volt a hangulat, hogy
ha a tanító úr nem röstel vesződni evvel is, nekünk nincn ellene kifo-
gásunk. Egyszóval a hangulat nem volt ellenséges, a mi egyike a fődolgoknak.

(Folytatása következik.)
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Polgár József.

M. K. ravatalánál.
Temetni jöttetek? . . . nincs temetés ma "itt,
Csak pihenni viszszük jelesünk hamvait.
A mi vég búcsút vesz, a mi elköltözött,
Hervadó porhüvely őszi lombok között;
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Az a szelid j6 arcz, megtört fényű szemek,
Mik felett pusztítva az enyészet lebeg;
A megroskadt tagok, az elnémúlt ajak ...
Mind ... romland6 tetem ... porban porladjanak l
De a kit szerettünk, ki gyermekink között
Buzg6 apostolként, áldással működött,
A lélek, szellem él, csak jobb hazába tért,
Hogy koronát nyerjen, dicső, örök babért.
Nemes- sziv, bölcseség, hűség, tiszta jellem
Diadalmaskodik a zord halál ellen.
Bár a fáradt mester korán sirba szálla,
Szent műve él, virul - ápolja a hála.
Ne sirjatok tehát, nem temetés van itt,
Nem, • . . . jutalmát veszi az erény és a hit.
S bár dalunkba itt-ott köny vegyül miatta,
Dicsérjük az Urat, ki ot nekünk adta!
Mert "a derék nem fél az idők mohát61,
Eget kérve kitör bús koporsöjábó]."

Zábrák Dénes.

-Pali öcsémnek XXIII.
(Boldog új évet!)

Ismer ösők, tanítványok, jó barátok, távoli közeli rokonok jó ki-
vánatai özönlenek hozzád s hasonló üdvözletekkel keresed fel te is e
napon mind azokat, kikhez szivednek szeretet-, vagy tiszteletteljes érzel-
mei vonzanak. Mindnyájan a lehető legjobbat óhajtva, mit a földi élet-
ben elérhet, ezen a szokás által már szinte állandósított szavakkal for-
dulunk felebarátainkhoz : "Boldog új évet kivánok",

Kétségkivül azt gondoljuk e szavak mellett, hogy a legfőbb kin-
cse az embrei életnek a boldogság. Azonban, hogy e mennyei virág
megfoganjon keblünkben s hervadatlanúl ékeskedjék és illatozzék oltá-
runkon, ennek oly tömérdek sok feltétele, s- oly igen sok ellensége
s akadá lya van, hogy mikor rendes óráinkon elgondolkozunk felette,
mi hiányzik még a jó kivánatok teljesedtéhez, mennyi lehetetlennek lát-
szó változásnak -kellene megtörténni, hogy szivünk ezen óhaját csak-
ugyan elérjük, kétkedő mosoly lebben el ajkainkan és azt hiszszük,
hogy üres szavakban hiú kivánságot mondunk el egymásnak, melynek
beteljesedése e földi életben lehetetlen.

És így a g-ondviselés igazságtalan irántunk, mert hiszen ő oltotta
szivünkbe ez elpusztíthatlan vágyat, és nem adott v0.1na hozzá nekünk
erőt, hogy azt valaha elérhessűk, ne.m úgy alkotta -volna evilágrendet,
hogy az abban nyilatkazó erők viszanyos hatása és ősszernűkődése
számunkra, kik utána törekszünk, a kincset megteremje !?
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Nem IS említem az anyagi gondokat, bár a lélek nyugalmához
bizonyosan az is szükség es, hogy az embert ezek se háborgassák. De
ezek bármi súlyosok legyenek, bármily aggodalmakat okozzanak is,
nem képesek a lélek egyensúlyát megzavarni, feltéve, hogy az ember
nem rabja a vagyonnak. Vannak az érző szívnek oly örömei, melyek-
nek fénye és me lege keresztül töri az anyagi gondok legsötétebb fel-
hőit s boldogságot gerjeszt a nyomor által földhöz sújtott ember rideg
gúnyhójában.

Emberi gyarlóságaink okozta szenvedéseink sem fosztanak meg
bennünket a boldogság templomának ku1csaitól. Bármily messze tértünk
el az igazak ösvényéről, 'a' mi megváltónk megtanitott bennünket arra,
hogy az Isten irgalmas, szeretetben kifogyhatatlan mennyei atya, kinek
több öröme vagyon egy megtérő bünösön, mint kilenczvenkilencz
igazakon. Öszinte bűnbánat, szilárd elhatározás a jóra a megig azúlás
mennyei malasztját árasztja szivünkre, kibékülünk Istenünkkel, önma-
gunkkal, felebarátainkkal és a béke olajága ismét megnyítja előttünk
a boldogság szent csarnokát.

De a közélet zavaros forgatagai közt mennyi alattomos allenség
ólálkodik lelkünk nyugalma kőrül. A sátán mint egy ordító oroszlán
jár kőrőskőrül, keresvén-keresi, a kit elnyelhessen. Alig mulik el nap,
me ly olynemű tapasztalatokkal ne gazdagítana bennünket, melyek elég
alkalmasak, hogy lelkünkben a gondviselés igazságossága iránti hitün-
ket megingassák s igy nyugalmunk horgonyát lassanként össze-
tördeljék.

Szorgalmas és becsületes munkás akarsz lenni, hangyaként dol-
gozol lelkiismeretesen hivatásod körében s övéíd jóléteért. S azt ta-
pasztalatod, hogy egy másik felebarátod munka és fáradság nélkül
ügyes alkalmazkodással, szemfényvesztő játékkal, álnok utakon több
dicséretet arat Ils szebb állást tud magának kivívni. Hir, dicsőség' és
anyagi előnyök egyaránt oda halmozódnak; hol nem tekinthetők igazi
érdem jutalmaiúl. Ez a boszús érzet, melyet mínden ily tapasztalat
kebledben felidéz, - pedig igen gyakran felidéz - elűzi onnét a bol.
dogságot. '

. A társadalom váll vetett erővel napról-napra töbh jótékony intéz-
ményeket hoz létre, hogy az egyesnek életét kellemesebbé, boldogu-
lását könnyebbé tegyék. Nevelő, oktató intézetek létesülnek, nagyszerü
iparvállalatok jönnek létre, bámulatos felfedezéseket tesz a tudomány,
közlekedési eszközeink legyőzik az idő és térség kerlátait. De ha szá,
mon veszed ez óriási haladás eredményeit, szomorúan kell tapasztalnod,
hogy az általuk nyújtott előnyöket legnagyobb részt nem azok élvezik,
kiket szegénység gyarló helyzet érdemesített reá; hanem a hatalmasok,
kik azon előnyöket könnyebben nélkülözhetnék. És mikor ezt átg on.
doljuk, lehetetlen, hogy boldogságunk templomának alapja meg ne
rendüljőn.
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A keresztyén szellem mind inkább áthatja az államokat, hogy,
ezek ilyen szellemü törvényekkel építsék fel alkotmányszervezetüket,
melyben minden egyes polgár békében, szabadon és biztosságban él-
hessen. De hányszor tapasztalod, hogya törvények megint csak a ha-
talmasokat védik, ő rájuk nézve áttörhetlen érczpaizs és lángpallos a
törvénykönyv, a kicsinyek kezében pedig silány papiros és gyarló
fakard, mely senkit nem véd, senkinek nem árthat. Szomorító jelenség,
mely mellett a boldogság virága fel nem virúlhat. .

A felebaráti szeretetet hirdeti minden ember mindenfelé,azt a meny-
nyeí érzést; mely felebarátját úgy szereti, mint önmagát, mely úgy
bánik felebarátjával, mint a miként óhajtja, hogy vele bánjanak. De a
mindermapi életben számtalan oly jelenség merüí fel szemeink előtt,
mely nem engedi hinnünk, hogy fele-baráti szeretet uralkodik kőzőt-
tűrik, Az erős, a gazdag, a hatalmas kiméletlenül elnyomja a gyengét,
a szegényt, az ügyefogyottat, kiket védeni, támogatni, felemelni volna
hivatása. Az erős nem is tartja bünne k, nem lealázó dolognak, ha a gyengét
hatalmába kerítve letiporja, saját önző czéljaira kissákmányolja. Szánalom-
g erjesztö, lesújtó kép, .mely k őrülőttűnk úgy szólván naponta ismét-
lödik s boldogságunk bimbaít szétfosztogatja.

És még ha elgondolod azt, hogy mig te lételed anyagi feltételei-
ért is küzdvén, a közjóért majd a leroskadásig fáradozol: addig a társa-
dalom számos tagja, k it ' a szerencse az anyagi gondok terhe alól fel-
mentett, a közjóval semmit se törődik, henyélve, unalomban tölti nap-
ait, senki se csod álha tja, ha szivedet keserű érzelmek fogják ej, me-
lyeknek háborgó hangjai egyenesen tagadni akarják, hogy az ember e
földön boldog lehessen.

Hogyan is kivánhatunk egymásnak boldog új évet?
Gyarló az ember, gyarlók minden intézményei, nem tökéletes e

földön semmi alkotása. S a ki azt hiszi, hogy csak akkor lehetne bol-
dog, ha e földi életben minden fonákságok megszünnének, az valóban
nagyon szánalomra méltó, nagyon, nagyon boldogtalan ember. Miért
van tökéletlenség a világon, miért sujtja le a villám a tölgyet, miért
esik áldozatúl a féreg a madár éhén ek, miért nincsenek törvényeink.
melyek az emberi társadalom életteltételeinek tökéletesen megfelelné-
nek, miért nem terem füge a bojtorjánon, - e kérdések felett elmél-
kedni halandónak nincs joga. Es nem is szükséges. A világ és a társa-
dalmi intézmények mégis csak úgy vannak alkotva, hogy azok közt
életed minden felételeit feltalálhatod. Csak az bántja szivedet, hogy
egyik-másik felobarátod érdemén kivül johban boldogúl, De ha kérdem,
cserélnél-e azon felebarátoddal, ki álnok utakon hirt és gazdagságot,
szerzett, vagy azzal, ki a közjó rovására használ saját czéljaira társa-
dalmi intézményeket, vagy azzal, ki a törvényt kijátszsza, a gyengét
kizsarolja, ki henye párnákon unatkozik: bizonynyal azt feleled hatá-
rozottan: nem. Van tehát oly kincsed, melyet senkivel el nem cserél-
nél : lelkiismereted, öntudatod. Ki oly hatalmas, oly gazdag e földön'
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hogy ezt a te kincsedet megfizethetné? Kivánnád ejutalmon kivül azt
is, hogy felebarátod bünhődjék? Nem elégedve meg a lag becsesebb
jutalommal azt is látni óhajtod, hogya gondviselés igazságszeretete
büntetéshen is nyilvánuljon? Es óh hidd el ez a büntetés sem késik.
Az az álnok, kegyetlen, tunya eléggé meg- van büntetve, hogy azt a
kincset, mely téged teljesen kielégít, nem találja sehol. A ki nem lelki.
ismerete szerint él, sohase elégedett, sohase boldog. De te ne függeszd
szemeidet azokra, melyek nem reád, a g ondvrselésre tartoznak, ne kese-
rítsd szívedet azzal, hogy a gondviselés másokkal igazságtalanúl bánik.
Bizd azt az Isten mindenhatóságára.

Igaz, hogy mikor e látszólagos mél ta tlanság ok tényei nem egyszer
valóban elementáris erővel törnek reád, hogy igazságérzetedet elborít-
sák, hitedet megrendítsék, elsülyeszszék; nem csekély lelkierővel, mond-
hatni, hősies szilárdsággal kell birnod, hogy ez ostromló hullámverés-
ben hitedet sértetlenül megtarthasd. Az igaz, hogy épen korunkban
a lelkierő fejlesztésére sem a házi, sem az iskolai, sem a társadalmi
nevelés nem gondol, nem is értjük ama szavakat, miszerint göröngyös
a mennyország útja; és igy ma, midőn az önmeggyőzésnek, léleknagy-
ságnak oly kevés példáját látjuk, kétszeresen nehéz a lélek emelkedett-
ségének ádáz ellenségeivel szembe szállani. De a Gondviselés úgy al-
kotta szivünket, hogy kűz delmeinknak annál édesebb, annál mennyeibb
jutalmát érezzük, minéi nagyobb veszedelmek kőzül mentettük meg lel-
künk épségét, hitünk horgonyát. Nincs okunk tehát megháborodni.
Borulj le hálával megnyugvással, dicsőítéssel az Isten szine előtt, ki
szivedet boldogságra teremtette s a világot úgy alkotta, hogy életed-
ben a boldogságot fel ís lelheted. Ez a hit békítsen kí a világrenddel,
e hitben, e reményben ésirántad őszintén lángoló szeretetben kivánok
néked: Boldog új évet !

Sass János.

Gon d O 1a tok.
Nem az öröm, nem a nyugalom az élet czélja, hanem a munka.

Auerbach.
senkinek, de a megvettetés az, a mi meg'buk-

Goethe.
kik képesek
mégis vannak.

Rousseau.
Széchenyi.
víz a tojást.

Börne.
Az ész em ber e olyan, mint valamely Paganini-féle hegedü, lehet

ennek csak egyik hurján is játszani; az érzés emberénél azonban
legott valamennyi hur mozgásba jö s megrendül az egész hangszer.

Knapp.

A gyűlölet nem árt
tatja az embert.

Csak kevés számmal vannak azon erős lelkek,
másokat magukkal ragadni és magukhoz fölemelni; - de

A jól elrendelt munka minden gyarapodás talpköve.

Gazdagság előbb teszi keménynyé a szivet, mint forró
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Hibát találni VajmI könnyü s ahoz mindenik ért; de
állítni -.:...bizony nehéz.

A jó örül a megintésnek.
A szenvedély lealacsonyít,

jobbat elő-
Széchenyi.

Seneca.
- lealáz, - de - fel IS emel.

Lamartine.
Értelmetlen erő saját sulya alatt rogy össze. Horátius.
A ki minden rámasz nélkül, a legmagasabb polczet eléri és lelkét

minden hiuságtói megőrizni képes, - az a valódi bölcs. R. H.
A ter m ész e t ben megtaláljuk mindazr, a rnit az em ber ek nél

gyakran nélkülőzünk, t. 1. a bánatban vigaszt, a betegségben üdülést
és a kétségben új reményt.

Tudni, és tudományát másokra átruház ni - nem csak tudományt,
de észt és nemes szivet is tanuait. R. H.

Többet gondolj, mint beszélj, s mindig okosan fogsz cselekedni,
R. H.

Szellemi üdülést a nagy tömegben hiába keresünk, azt csak ki-
sebb körben leljük fel, hol egy forma a nézet és müveltség. R. H.

A m ü v ész e t égig emel, sok élvezetet és elismerést nyujt, és
mégis gyakran megrőrténik, hogyalegkitünőbb müvészek, nyomorban
s inségben halnak el. R. H.

A gondtalan élet, nem az igazi élet, azt csak a munka teszi azzá.
R. H.

Ha a szegények iránt irgalmas, és a sors által elnyomottak iránt
elnéző vagy, több lelki megelégedést fogsz élvezni, mint ha az egész
világ kitüntetésében részesül nél. R. H.

Ott, hol a jellem és sziv nincs a szellemmel öszhangban ott -
hiáb an várunk érzelmet, barátságot és megértést. R. H.

Közli: B.

Vas-por.
(A magyaros beszéd).

Eh bien! Hát folytassuk. -
Egy igéretem beváltásával még úgy is tartozom. Aztán meg, úgy

látszik, hogya Vas pornak is akad, olvasója, - sőt talán még néha-
néha, - itt-ott ----,meg is ragad egy-más. -

.Ama régi igéretemnek azonban most helyt nem állhatok, - az
sem áll módomban, hogy most hamarosan valami újjal álljak elő, - tehát
csillentsünk, -- plagizáljunk ...

Olvastam én egykor valamit. A czírn után nem áll ott a zárójeles
tilalom, tehát szabad tovább adni. - Az ,Ev. Népiskola" olvasóit még
kőzelebbröl érdekli a tárgy, mint azokat, a kikkel az eredetileg kőzőlve
volt. -
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Mert az "Ev. népiskola= olvasóinak nagy része a magyar nyelv
tanításá val foglalkozik. Valjon ez a tanítás nem válik-e néha kárára a
magyar nyelvnek? - No csak ne tessék - "nyájas olvasó" - ránczba
szedni a homlokot. - Nem én mondom, - elégszer halljuk, hogy: nem
tudunk mag yarú l, - még maga a tudományos Akaderriia se! Lám, hir-
lapjaink mennyire erőlködnek, hogy tiszta magyarsággal írjanak, de
csak nem birnak rájutn i. Mert a ki magyar szavakat beszél, az - még
nagy kérdés, ha jól beszél-e magyarúl - magyarosan?

Csak az beszélhet jól magyarúl, a kí magyarosan tud gondolkodni.
Hogyan? Hát a magyar máskép gondolkodik, mint más nép? Igenis

máskép! Hát a gondolkodás törvényei nem ugyanazok széles e világun?
Párisban, Berlin ben, meg De breczen ben? Igenisugyanazok az - iskolában,
de nem az életben. Mert minden népnek meg van a maga sajátos esze-
járása, és éppen ez a sajátosság képezi egy rés z é t annak, a mit a
nép Géniusának szoktak mondani. Ha valami jóhoz jut, a franczia azt
moridja , .Diable~ a német azt mondja rá: .Göttlich", ha pedig valami
nem izlik, a franczia "mon die ut" emleget, a német meg: "pfui Teufeit" .

És a mint gondolkodik a nép, azon mód beszél is.
Ennek csak egy példájáról emlékezünk meg m ost, összehasonlítás

végett egymás mellé állítván a magyart, meg a kedves sógort, a németet,
Nem csak, hogy nag-y különbség van e kettő kőzőtt, hanem

valóságos ellentétek, Mintha az Uristen is csak azért helyezte volna
őket egymás mellé, hogy az ellentétek annál jobban kitünjenek, Ezen
ellentétek egyike röviden ilyen szabályba lenne fog lalható i

A mag ya r II z ere t i a nagyot; a ném e t a kicsinyt.
A magyar a nagyot látja meg, azt teszi előre, a részeket csak

azután veszi figyelembe, ha épen kell; a német azt mondja magáról,
hogy ő "gründlich", alapos, de én sukszor inkább r,grübelnd"-nek ször.
szálhasog ató, kicsinyesnek mondanám, - ő aki c sin y e n kezdi, a
rés z eke t vizsgálja, az apróból csinál nagyot,

A német szépen kiolvassa: • fünf Kaffeebohnen auf ein Liter Wasser ",
a garas ára rányomja, hogy miböl áll: ,,10 Pfennige", és hogy mennyi
tesz belőle egy nagyobb pénzt: "dreissig eine feine Mar k ". A magyar
dehogy olvasná szemenként a babot, egy marékkal legalább is, azzal
se sokat törődik, hogy hány krajczár a forint, (bár tenné!) csak legyen,
mennél több. Nál-unk a legkisebb, a mi szóra érdemes, egy liter bor
ára! A legkisebb összeg, a mire gondolunk, 100 frt, azon alul nem
adjuk! Ezt bizonyítják közmondásaink és népdálaink. "Ha én nekem
száz forintom volna 1" - "Az egyikben aczél, kova, tapló, a másikban
száz forintos bankó," - •Tele pénzzel ez a kövér erszény," - "Nem
adnám száz forintért, hogy semmim sincs, ~ - Talán sehol sincs annyi
.kincskereső" mint nálunk, mert nem is pénz, ha mindjárt legalább egy
vasfazékkal nincs, ezüstben, aranyban 1

A német énekel a Tan ne nb a um-ról - a magyar kicsinylőleg
azt mondja "Szál fa nem erdő", ö csak az egész erdőt méltatja figyel-
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mére; "Ezt a 'kerek erd ö t járom én. ~ - S az a k őzmondás, hogy:
"a fától nem látja az erdőt", bizonyosan a németre szól, nem a magyarra,
a ki természeténél fogva, inkább az erdőtől nem látja a fát.

És a mint gondolkodnak, azonképen beszélnek is. - PI. a genitivus
eset azt fejezi ki, hogy valakinek, vagy valaminek van valamije, -
birtoka, vagy része .. A magyar mindig a főbbet, az egészet vagy a
birtokost veszi tekintetbe, s csak azután a részt vagy birtokot, anémet
megfordítva; előbb látja meg a gombot, azután a kabátot, s csak aztán
az embert; előbb az ablakot, azután a házat, aztán annak tulajdonosát;
azért mondja: "Der Knopf des Rockes vom Bedienten des Herrn Grafen. ~
- ,Die Scheibe des Fensters, vom Rathause der Stadt; míg a magyar
felülről kezdi a dolgot: a gróf úr inasa dolmányának a gombja; N.
város tanácsháza ablakának üvegje.

Nem tartozik ugyan szorosan e tárgyhoz, de mégis érdemesnek
tartom itt megemlíteni, a magyarnak azon aristokr atikusf'gondolk odás
módját, hogy úgy tesz, mint a nagy urak, a kik közönségesen csak
úgy öltözködnek mint más emberek, minden megkülömböztető jel nél-
kül, hanem abi r tok ra teszik az ő birtokjoguk jelét, Házuk on, kocsi.
jukon a k or ona, cselédségükön a liberia. Igy a magyar is a birtokost
hagyja változatlan, és csak a birtokot jelzi, hogy az valakié - a bir-
tokragg al : - az ember háza, az asszony ruhtija. - A nérriet ellenkezőleg.

(Folytatás következik).
T.-

Istenben' való bizalom.

Hogyha életemnek egén
Tornyosúlnak fellegek,
S ha már-már elhagy a remény
S tán vigaszt sem lelhetek:

Hozzád emelkedik fel
Lelkem telve e hittel,

Hogy a te benned hizőnak
Minden dolgai jól folynak.

D a II am: Jézus sebeidnek mélye .

Ha mindennapi munkámat
Nem koronázza siker,
S elégedetlenség támad
Lelkemben, mely majd lever:

Munkámat új reménynyel
Újra kezdem e hittel:

Ki tebenned bízva fárad,
V égre áldást lel tenálad.

Ha életem sivárrá 'Vált
És már örömet sem nyujt,
Melyet tőle a remény várt, -
Lelkemben bizalmat gyújt

A hit, hogy .te gyermeked
Soha eJ nem feleded,

~ életemnek si várságát
Orömmé változtatod áto

Ha betegség jön énreám,
Melyre már irt sem Jelek,
Hozzád fordulok jó Atyám,
Mert te az Írt felleled.

Nélküled hiába vár
Gyógyulást s nem is talál,

Kinek szivében, lelkében'
A bizalom nincsen ébren.

Bűu útjára téritett el
Rossz példa vagy oktatás;
De, ha töredelmes szivvel
Szent czélum a javulás,

Szent lelked engem biztat,
Hogyamegtérő bízhat;

Es e bizalom engemet
Az örök életnéz vezet.

Ha barátim, kikben bíztam,
Hűtelenül elhagynak;
~1időn segttségűl hivtam
Oket, segélyt nem adnak:

Bizalmam hozzád emel,
Mert te nem hagysz engem el ;
Te vagy leghívebb barátom,

Bár búm, bár örömem látom.



Adj hát Uram olyan szivet,
Mely bizva hisz tebenned;
Hozzád bármily sorsban hivet,
Melyet nem rendíthet meg

Semminö csapás, veszély,
Mely a haláltól sem fél,

Mert bizalom nélküli sziv
Harczot gyözelem nélkül viv.

Alman Brúno.
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EGYE8ULETI ÉLET.
Felhivás

Magyarország tanítói s tanári egyesületeihez, testületeihez.
Magyarország tanügyi k őrei, a tanítói és tanári egyesületek, tes-

tületek majdnem mindenike foglalkozott már a maga k őrében azzal, mi
módon vegyenek részt a küszöbön álló ezredéves ünnepen. A mi llermium
alkalmával tartandó gyülések terjedelmére, jellegére és teendölre nézve
a kűlőrnbőzö egyesületek, testületek a magok körében mindeddig vég-
leges megállapodásra nem jutottak; mindazáltal a tanácskozások min-
deníkénél az az óha] nyilvánült. hogya magyar tanügy munkásainak a
millenniumkor való szereplése a nemzeti ünnep arányaihoz, fényéhez,
benső természetéhez, valamint a köznevelés ügyének országos fontos-
ságához illő legyen. Ezért hova-tovább az a nézet tört magának útat,
hogy az egyesületeknek, s testületeknek, köröknek megsaokett külő n.
álló s egymástól teljesen független gyülései helyett oly tanügyi kon-
gresszus tartassék, a me ly az ország összes kőzoktatási munkásait
tömörítse s a köznevelés ügyét nem a jelenlegi szértagcltság ában, ha-
nem a maga egész és egységes voltában ölelje fel.

Egy ilyen országos es egyetemes jelegü gyülésnek eszméjét, - a
melyet: az ország számra nézve legtekintélyesebb tantestülete, a nép-
tanítóság, vetett fel először, már több tanügyi egyesület és testület
örömmel üdvözölte és felkarolta, s remélni lehet, hogy a többi egye-
sületek is csatlakozni fognak ahhoz. annyival inkább, mert ma már
általános a nézet a k őznevelés és oktatás munkásai . k őz őtt, hogy
a közoktatás bizonyos bajaínak megszüntetésére s egyes vitás tételei-
nek tisztázására inkább a kőz ős tanácskozás, mint az egymástól elzár-
kózott egyesülete k müködése által lehet hatni. Ilyenek a kisdedóvótól
az egyetemig az egész iskolai szervezetet s a mai tanitási és nevelési rendszert
illető ügyek, a melyek nemcsak az egyes iskolák müködésére, hanem
a családi és házi nevelésre is kihatnak, s a melyek csak úgy világít-
hatók meg teljesen, ha a magok egészében és egysegében fogjuk fel és
tárgyaljuk. De az egyetemes és országos kőrű és jellegű gyülésre szük-
ségünk van főleg azért, hogy az érintkezés és közös tanácskozás által
legalább némileg enyhítsük a közöttünk meglazúlt testületi élet hátrá-
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nyait, káros következményeit s előkészítsük azt a szép jövőt, a mikor
az egész tanügyi társadalmat egységes kartársi érzület s erőteljes közszellem
hatja át, a mely életet és lelkesedést önt, az egyesek, a testületek
müködésébe s hatékonyabbá teszi munkájo kat, Az országos és egye-
temes tanügyí kongresszus eszméjéhez specialis nemzeti érdek is füzö-
dik: az együttes fellépéssel és határozatokkal támogatní a nemzeti
irányt s azon eszközökről és módokról tanácskozni, a melyekkel a
magyar nyelvnek és általáhan a magyar nemzett müveltségnek lénye-
ges alkotó elemei minden iskolában s minden tanításnál kellőleg ér
vényre juttathatók s a hazai közoktatás intézményei mindenütt s min-
denkor a magyar nemzeti müveltség terjesztőivé tehetők.

Mindezeknél és még egyéb okokrrál fogva, a melyeknek részletes
elősorolása meghaladja ezen felhivás keretét, a ma~yar közoktatás egy-
séges és egyetemes fejlödése érdekében k őzszűkség nek látszik 1896-
ban országos és egyetemes jellegű, tanügyi kongresszust tartani. Ezen gyülés
előkészítése, sikerének biztosítása czéljából azonban okvetetlen szüksé-
ges tanügyi életünk főtényezőinek s különösen a köznevelési egyesü-
leteknek érintkezése, tervszerü együtt müködése. Ezt óhajt juk létesíteni,
az alulirott előkészítő bizottság tagjai, midőn jelen felhívásunkkal a
tanítói és tanári egyesületekhez, testületekhez fordulunk s vélernényő,
ket az országos és egyetemes tanügyi kongresszusra nézve kikérjük.
Mielött azonban javaslatainkat előadnók, tájékozás végett szükségesnek
látjuk küldetésünk eredetéről röviden beszámolni.

Az országos és egyetemes tanügyi kronqresseus eszméje először a nép-
tanítóságot képviselő Magyarországi Tanítók Országos Bizottságában
pendült meg, a mely az' 1893. évi augusztus 22-én tartott nagygyülésén
azon óhaját fejezte ki, hogy az ezredévi ünnepek alkalmával Magyar-
ország paedagógiai, karát egyetemlegesen felölelő gyülés tartassék.
Majd támogatást nyert ez eszme az országos kiállítás közoktatási vég-
rehajtó bizottsága részéről, a mely a jelen év január havában tartott
gyűlésén örömmel üdvözölte a csupán hazai tanférfiakra szorítkozó
egyetemes gyülés eszméjét, de az ügy megindítását magára a társada-
lomra, illetve a tanférfiakra bizta. Ezen bátorításra a Magyarországi
Tanítók Országos Bizottságának igazgató-tanácsa jónak látta haladék
nélkü!" megtenni a kellő lépéseket. A f. évi márczius havában felhivást
bocsátott ki az összes hazai tanügyi egyesületekhez és testületekhez
a teendők együttes meg vitatása czéljából. E felhivás következtében
jött létre a f. évi pünkösd napján tartott értekezlet, a melyen az or-
szág rniiiden részéből minden rendü tanférfiak és nők vettek részt s
valamennyien lelkesedéssel fogadták az egyetemes gyűlés megtartására
irányuló mozgalmat s a gyűlésen megjelentek közül előkészítő bizott-
ságot küldtek ki a szükséges lépések megtételére.

Az előkészítő bizottság a f. évi szeptember hónapban kezdté meg
tanácskozásait s részint a bizottságban, részint az egyesületekben' és
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testületekben a kö vet.kezö nézetek merültek fel a gyülés irányára és
módozataira nézve:

1. 1896-ban az országos kiállítás alkalmával oly tanügyi kongresz-
szus tartassék, a mely magában foglalja Magyarország nevelőinek és
oktatóinak egyetemét.

2. A gyülés a szabad részvétel alapján létesüljön, tehát abban bizo-
nyos csekély tagsági díj lefizetése mellett minden a nevelés terén mű-
ködő, vagy a nevelés és oktatás ügye iránt érdeklődő férfi és nö
részt vehet.

3. A kongresszus felöleli a közoktatási szervezet minden ágát,
valamint az egyéni és társadalmi neveléstudomány fontos tételeit.

4. A részletes tételek megvitatására szakosztályok alakítandók, de
az egész kőznevelést átőlelö ügyek a teljes ülésen tárgyalandók, mely
a szakosztályok .határozatait is tudomásúl veszi és kihirdeti.

5. A szakosztályok tárgyalásaik eredményét a plenumnak bejelen-
tik, de a határozatok ott újabb tárgyalás alá nem kerülnek.

6. A gyülés szervezése, rendezése, tételei nek kitüzése, előleges
megvitatása, egyszóval együlés előkészítése, a tanügyi egyesületek és
testületek közreműködésével történjék.

7. Ai országos tanítói és tanári egyesületek évi rendes közgyülé-
seiket a kongresszus idején, illetve az azt megelőző vagy követő na-
pon, és Budapesten tartsák meg; de mivel a kongresszus előrelát-
hatólag több napra fog kiterjedni, kivánatos, hogy az egyesületek
gyüléseiken csak halaszthatatlan házi és adminisztrativ ügyeiket intéz-
zék el.

8. A kongresszus szervezetének és tárgykörének megállapítása
végett az 1895.év tavaszán képviseleti alapon országos szervező gyülés
hivandó egybe.

A mint ejavaslati pontok mutatják, az országos és egyetemes
tanügyi kongresszust habár a szabad részvétel alapján, de az egyesü-
letek és testületek támogatásával és közvetlen közreműködésével véljük meg-
valósíthatni. Ezért teljes tisztelettel kérjük a hazai országos tanítói
és tanári, kisdedóvói s egyéb tanűgyi egyesületeket, valamint iskolai
testületeket:

1. hogy eme felhivásunkat tárgyalni, a közölt javaslatokra s főleg a 6. és
7. pontra. nézve becses véleményöket velünk tudatni sziveskedjenek;

2- a konqresseushoe való csatlakozás jeléűl és annak támogatása végett az
előkészítő bizottságba nehány képviselőt kü7deni méltóztassanalc.

A feleletek a f. évi január hó végéig az előkészítő bizottság tit-
kárságához (Nagy László, Budapest, József-körút 85.) küldendők.*)

Tisztelt Pályatársak! Megbizatásunkhoz hiven ime megtettük. a
nézetünk szerint czélra vezető lépést az 1896-ban tartandó országos és

*) MegjegyezzUk, hogy az elökészítö bizottság csak azért tüzőtt .ki határidöt, hogy mielöbb
tájékozódjék az egyesUletek hangulatáról; de a kongresssusban való részvételre vonatkozó nyilat-
kozatokat barmikor elfogad. Szerk,
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egyetemes tanügyi kongresszus érdekében; további munkánk sikere
attól függ, mily buzgón karolják fel az ügyet a köznevelés munká-
sai. Az eszme jogosultságába vetett bizodalmunknál fogva hiszszük an-
nak megvalósulását és reméljük, hogy nemzetünk valóban részesülni
fog az ifjuság nevelésén fáradozók egyetértő tevékenységének dicső
látványában. Buzdítson minket amaz elődeink példája, a kik magasztos
kőzmüvelödési eszméktől s a kartársi együttes müködés gondolatától
áthatva 1848-ban létesítették "az első egyetemes és kőzős magyar
tanítógyülés "-t s történelmi nevezetességü tanáeskozásaikná 1 és hozott
határozataiknál fogva maradandó emléket állítottak magoknak. De buz-
dítson bennünket az a gondolat is. hogy nemzetünk az ezeréves fenn-
állás nagy ünnepe alkalmával szintén nem kicsinyes dolgokat, hanem
nagy tettet vár tőlünk, a mely méltó legyen a hazai köznevelési és
müvelödési ügy nagy történeti szerepéhez s egyúttal a hazánk jövőjét
a végtelen időkig biztosító nagy hivatásahoz. Ez a magasztos czél lel-
kesítsen mindnyájunkat s tömörüse erőinket oly rnü létrehozásában, a
mely a késő korban is hirdesse a mai tanítói nemzedék dicsőségét!
Kelt Budapesten, 1894. október 27·én. Az or szág os és egyetemes tan.
ügyi kongresszust előkészítő bizottság nevében ésmegbizásából:

Dr. Heinrich Gusztáv, Böngérfi János, Nagy László,
elnök. jegyzö. titkár.

Nyilttér.
X::ÉlEELE:hI.t_

A f e l s ö l ö v ö i t a n í t ó k é p z ö in t é z e t a vele kapesolatos
gy m n á s ium mal .é s reá li s k o l á val az 1894/6. tanév végén fenn-
állásának 50 éves jubileumát ünnepli meg. Mindannyian, kik amaz inté-
zeteket ismerjük, tudjuk, hogy mennyi anyagi gonddal kellett nekik
k űzderriők, és hogy, fájdalom! a képezdének existentiája még manap-
ság is veszélyeztetve volna, ha évenkint nem folynanak be kőnyőrado-
mányok. Pedig azokra az intézetekre ott, drága hazánk szélén, igen
nagy szükség van, 'mivel azoknak hivatása egyrészt az, hogy evange-
Iiumi szellemtől áthatott tanítókat. neveljenek az egyháznak, másrészt
pedig, hogy az ott tanuló ifjak szivébe a magyar haza iránti szeretetet
beleül tessé k.

Ugyanezért a felsölövöi intézeteket ismerő férfiaktól nem egyszer
lehetett ezen, az intézetekre oly kedvező szókat hallani: ~Ha a felső-
lövöi intézetek még nem léteznének, teremteni kellene ilyeneket!".

Ez bátorít bennünket is arra, hogy esdő szózatunkat felemeljük,
lisztelettel kérvén: méltóztassék minket becses adományával támogatni,
hogy ne üres kézzel, hanem egyalapitványnyal léphessünk mi is a
jubiiálók kőzé, mely ~jII b ile II mia 1a pti czimen a későbbi nemzedék-
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nek is bizonyságot tegyen a mi háladatosságunkról, me lyet a nevezett
intézetek ir ánt táplálunk.

Mély tisztelettel kérjük tehát az intézet egykori növendékeit s ál-
talában a nagyérdemü közönséget, hogya fentjelzett czélra bármily cse-
kély összeget adományozni és azt bizottságunk pénztárosához: Ku r z
S á m u el hez, Budapest, IV., Deák-tér 4. sz, mielőbb beküldeni ke-
gyeskedjenek.

A gyüjtés befejezése után minden, bármi csekély adományt nyug-
.tázni fogunk s felül fogjuk vizsgáltatni a bevételeket és kiadásokat
egy, a helyszinén, Felsö-Lövön kiküldendő péhztárvizsgáló bizottság ál-
tal, melylyel a nyilvánosságnak is külön e czélre kíadandó íveken.
úgyszintén a felsö-Iövöi tanintézetek . 1896/6. tanévi értesítőjében beszá-
molunk.

Kérésünket megújítva, kiváló tisztelettel maradtunk
Budapesten,

A gyüjtő-bizottság nevében:

Kurz Sám uel,
evang. tanító, mint a gyiijtö-biz ottság pénztárosa.

~yilt kérd.és.
Egy tanító, ki már régebben felvétetett az országos nyugdíj-inté-

zetbe, 560 frtban megállapított fizetése után szolgáltatta be évenként
11 frt. 20 kr.-nyi járulékát .

. Az új törvény értelmében megejtett legújabb felvételnél azonban
kántori fizetése külön választatván a tisztán tanítói járulékától, ez utóbbi
a 300 frtot sem üti meg.

Kérdés , köteles-e a szóban levő tanító továbbra is, - még mostis, - fizetni
a 11 frt.. 20 kr.-nyi illetéket, vagy sem?! H. L.

Levél a. szerkesztöh.öZ.
. Nagyon örültem, hogy az "Evang. Népiskola " ezentúl nagyobb

igényekkel lép előfizetői elé s szellemíleg nagyobb' kedvezményt fog-
nyujtani olvasó közönségének. Reménylem, hogy a nevezett lap előfi-
zetői máris szaporodtak s a régiek mind egy szálig sorakoztak az újból
kitüzött zászló alá.*) Hiszen mi protestánsok voltunk alhaladásnak és a
szabad lelkiismeretnek zászlóvivői és szószólóí és hogy ezentúl is úgy
maradjon, szükséges, hogy az iskolában oly szellem uralkodjék, mely
a haladásnak és lelkíismeretbeli szabadságnak kellő táplálékot tudjon
nyujtani. De nemcsak az iskola van arra hivatva; hanem kiválóképen

*) Hiszen, ha a régi előfizetők mind ilyen jö reménységben volnának, akkor az »Evang.
Népiskola « fennállása teljesen biztosítottnak volna tekinthetö; csakhogye kivánatos állapottól még
messze vagyunk. Hát még az elöfizetök szaporodásától!? Szerk.
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a protestáns tanügyi lapok, melyeket azért mínden igazi protestáns ta-
nítónak támogatni szent kötelessége volna.

E szavaim talán feleslegesek, a mídőn hiszem, hogy az .Evang.
Népiskolá"-nak annyi az előfizetője, hogy minden anyag-i gond nélkül
fennállhat.*)

Ezt fogadja kérem újévi üdvözleteműl s ha ennek valóságából
valami hiányoznék, az új évben menjen teljesűlésbe !

Somorja, 1894. decz. 31-én.
Kiváló tisztelettel Winkler Sándor

ev. tanító.

1 rod a 1 o ill.

Magyar lányok cz írnmel Singer es Wolfner czég kiadásában új ifju-
sagl lap indult meg. Szer k eszt i Tut sek Ann a, kiváló iró nö, fő-
munkatársa Pósa Lajos, akinek a neve már maga is kész prog-ramm
és dolgoznak bele a legkiválóbb magyar irók. A kiadó czégnek czélja
az, hogyaserdültebb leányok kezébe adjon oly jelesen szerkesztett
ifjusági lapot, rn int- a mily en az "Én Újságom". Tutsek lapja hetenként
fog megjelenni éselöfizetési ára évnegyedenként 1 frt 50 kr.

Argirus. Verses tündérmese, irt a Jak ab Ö d ő n. E jeles kőltöi
művet az akadémia 100 aranynyal jutalmazta, mint "irodalmunk valódi
nyereségét" a Lampel czég pedig rendkivül díszes, illusztrált kiadásban
adta ki, .. úgy. hogya karácsonyi könyvpiacznak ez volt legfőbb disze.
Jakab Odön e művében a magyar népkő itészet legkedvesebb tárg yát :
Argius királyfi és Tündér Ilona tőrténerét dolgozta fel, melyhez fog-
ható szépet e nemben Petőfi .János vitéze" után nem irt senki. Egy
füzött példány ára 3 frt, disz kőtésü f> frt. - Kár, hogy a kiadók nem
rendeznek az ily jeles, s a nép számára irott müböl olcsó kiadást is.

Imádságok ez írn alatt Posa Lajos, a gyermekvilág legkedveltebb
k ő ltője adta ki a külőnféle alkalmakra irt imádságok gyűjteményét.
Irodalom és családban egyaránt helye van e könyvnek. Ára vászon-
kötésben 1 frt, bőrkötésben 2 írt. Megrendelhetö szerz önél, (Andrássy-
út 10. sz.)

Vegyesek.
Olvasóinkhoz. Habár a mult évi utolsó számban közzé tett felhivá-

sunknak nem is lett még eddig a kivánt eredménye, annyian mégis sorakez-
tak már kibontotf. zászlónk köré, hogya megkezdett munkát, - bár szeré-
nyebb eszközökkel s szükebb keretben, mint az óhajtoUuk, - ezentúl is
folytathatjuk. Bátorságot veszünk magunknak arra, hogy lapunkat mindazok-
nak" czimére tovább is küldjük, a kik a mult számhoz mellékelt levelező la-
pot mindeddig vissza nem származtatták; abban a jó reményben vagyunk,
hogy lapunkat a változott előfizetési feltételek mellett is pártolni óhajtják
továbbra is. Kérjük azonban mindannyiok részéről a határozott feleletet,
hogy. tájékozva legyünk, valjon lapunk tervbe vett fejlesztését mlly mérték-

**) E jö vélekedésre nézve lásd fentebbi megjegyzéslinket 1 Szerk.
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ben vihetjük keresztül. A kik bármi okból tovább is hallgatnak, azoknak hall-
gatását hozzájárulásnak fogjuk tekinteni. Folyóiratunk fejezetéböl s egész
tartaimából látható, hogy mi igyekszünk igéretünket beváltani.

Papp József
szerkesztő -kiadó.

Kiadói felhivás. A mult évről (évekről) a. hátralékok
mind ez ideig csak részben folytak be, felkérjük tehát újból
mindazokat, kik hátralékban vannak, hogy tartozásaikat a
mellékelt uialviny.lapon miélőbb küldjék be, hogyamultra
nézve mi is eleget tehes~ünk kötelezettségeinknek.

A kiadó.

Kimutatás. Lapunk elején k őz ő ltűk Péterfy Sándor, Fa lvay Antal
és Luttenberger Agost. urak fe lhivá sát a soproni ev. tanítóképző inté-
zet javára létesítendő "Millenniwni alap"-ra vonatkozólag. Az ügy lelkes
megindítói követésre m élt ó példával járnak elől a szép eszme megva-
lósításában is. Ugyanis Péterfy Sándor (Budapest) azonnal felajánlott
lO fr tot, Falvay Antal (Budapest) pedig 5 éven át 10-10 frtot, Lutteri.
berger Ág-ost szintén 1) éven át 10-10 frtot. E szer int az alapra az
indítványozók részéről már eddig befolyt 30 (rt. Lapunk szerkesztője
sz intén hozzáj árult 5 frtta1, mint f. é. járulékával. Eddigi gyüjtésünk
összege tehát 35 forint. - Ezzel megindítottuk a gyüjtést a "Milleníumi
alap"-ra s felhivjuk e helyen mi is a soproni ev. tanítóképző intézet
volt növendékeit, hogy kezdeményezők a nemes szándékát tegyék mind-
nyájan magukévá és segítsenek - kiki tehetsége szerint - a kitűz ő tt
czélt megvalósitani; kérjük egyuttal az igen t. kartársakat, indítsanak
az ügy érdekében a nagy közönség körében is agitácziót. Akadnak a
a jó ügynek mindenhol pártolói, csak fel kell rá hívni figyelmüket.

Papp József
szerkesztő.

Jótékonyság. Fülöp József és neje, mencshelyi lakosok 12,000 frtot
érő vagyonukat a dunántúli ev. egyházkerületre iratrák át, mínt hagyo-
mányt. Rendeltetését akkép állapították meg, hogya hagyaték jöve-
delméből első sorban mencshelyi szülökne k felsőbb iskolában tanuló
gyermekei neveltessenek, úgy, hogy egész tanuló-idejök alatt elláttas-
sa nak élelemmel sz ál lú ssa l és ruházattal. Ha rnencshelyi születésü tanuló
épen nem volna, mások is élvezhetik, annyian, a hánynak az ellátása
abból kikerül. A jó szivü adakozókat különösen az a nemes intenczió
vezérelte, hogy jó tanítók képzését könnyítsék meg; a hagyaték haszon
élvezetét tehát első sorban a tanítói pályára készülő ifjaknak szánták
de a segélyezésből más pályát választó ifjak sincsenek kizárva. - Meg'
kell említenünk, hogy Zábrák Dénes, soproni ev. lelkész, végrendeleti
végrehajtó volt az, a ki a hagyományozók nemes sz ívét igy irányította
s Ő fáradozik ez ügyben még most is.
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Értésltés. Az "Evang. Népisk ola" V. és VI. évfolyama még mindíg
kapható teljes példányokban. Egynehány példányban készséggel szo l-
gálunk azokból ingyen ol) evang. tanítóknak, kik azt szivesen olvasnák,
de viszonyaiknál fogva arra elő nem fizethettek. Sőt az idei évfolyam-
ból is felajánlunk eg y.két ingyen példányt, ha valaki arra jelentkezik.

Szerkesztö.
Béreiem, Lapunk minden olvasóját tisztelettel felkérjük, hogy a körükben

előforduló taniigyi mosqalmakrol, iskolai hirekről bennünket mindenkor értesíteni
sziveskedjenek. @zerkesztö.

Az orosházi evang. egyházban a mult évben született 668 gyermek,
még pedig 354 fiú és 314 leány; meghalt 480 egyén, még pedig 254
fiu és 226 nö. Házasságra lépett 185 pár. Orosháza ősszes egyházaiban
született 981, meghalt 673. Házasságra lépett 212 pár.

Az orosházi polgári iskola államosítása a legközelebb jövőben meg
fog történni. A község az államnak dologi kiadások czimén 2000 frtot
fog fizetni.

Oj anya-egyházai<. A zsinati törvények értelmében még ez év foly-
tán az Orosházához tartozó p. földvári, n. sz énási filiák anyásittatni fog-
nak. Orosházán is szerveztetik egy harmadik lelkészi állomás; e sze-
rint Orosházán és körr-y ékén három lelkészi állomás vár betöltésre.

~ A földmivelési miniszter kijelentette, hogy Orosházán mintagazda-
ságot rendez a polgári iskola meJ1é s ezzel kapcsolatosan a gazdasági
és kertészeti szak tanítás előadására a szükség es tanerőt Szász József
személyében már ki is nevezte.

~i a gazda? Érdekes kérdést vetett fel a Benedek Elek szer kesz.,
tésében megjelenő Nemzeti iskola az ujévi első számában. A czik kirója
Földes Géza, ki azt fejtegeti, hogy az orsz. tanítói nyugdijalap a taní-
tók igaz és kétségbe vonhatatlan tulajdona, melyhez maga a törvény-
hozás sem nyulhat a tulajdonjog szentségének megsértése nélkül. A
czikknek a hangja ugyan éles, de indokolt, mert a tanítói nyugdijsérel-
mek valóban kétségbeejtők. A Nemzeti Iskola vezérczikkezője e bajo-
kon úgy akar segíteni, hogya nyug dija lap kezelésében adjanak részt
a tanítóknak is és hogy minden nyugdijazási eljárást előbb mutassanak
meg az érdekelt nyugdíjba vonuló tanítónak s annak az észrevételeit,
kifogásait érdeme' szerint mér leg'eljék. Ennél azonban sokkal fontosabb
az a gondolat, hogy az alap millióit az állam bocsássa az iskola fen-
tartó kőzség ek rendelkezésére, a kik innen nyerendő állam k őlcsőnők-
böl építenék iskola-épűleteihet, tanítói lak házaikat. Igy legalább azokat
a szánalmasan rozoga iskolákat a kivánalmaknak megfelelő épületek-
kel lehetne kicserélni s ebben nagy haszna lenne a hazai népoktatás-
nak és a tanítóknak egyaránt. Igazán kivánatos dolog, hogy ezeket a
praktikus eszméket a megyei tanítóegyletek is tárgya.1gassák. E tár-
gyalásokhoz pedig kitünő vezérvonalat ad rnin den tekintetben a Nem-
zeti Iskola.
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Gusztáv Adolf emlékünnepe. A soproni ev. tanítóképző intézet" Pálfy-
kőre" Gusztáv Adolf születésének három százados évfordulója alkalmá-
ból, mult évi deczember 12-én, emlékünnepet rendezett, a menny iben
nevezett ifjusági önképzőkör meghivott vendégek jelenlétében, az alább
következő tárgysorozattal diszülést tartott: 1. •Ne csüggedj el kicsiny
sereg." Énekli az int. énekkar. 2.• Gusztáv Adolf élete." Irta és felol-
vassa Süle Sándor IV. éves. 3. Előjáték, orgonán játszsza Hujber József
IV. éves. 4. A. 96. Zsoltár. Énekli az int. énekkar. 5. "A7. ige." Sántha
Károlytól. Szavalja Bognár Károly IV. éves. 6. Előjáték, orgonán
játszsza Bognár Károly. 7. Erős vár a mi Istenünk. Énekkar.

Karácsonyfa-ünnep. A soproni evang. tanítóképző intézet igazgató-
sága szokás szerint a legutóbbi karácsony ünnepek alkalmával is ren-
dezett családias ünnepet azon ifjak részére, kik a szeretetnek ünnepét
családjuk kör ét öl távol voltak kénytelenek tölteni. Az ünnepség- a kőv et-
kező müsoroza ttal vette kezdetét: 1. "Boldog örömnap derült ránk".
Karének. 2." Karácsony" Szász Károlytól. Szavalja : Bognár Károly
IV, éves. 3. "Karácsony ünnepén". Orgonán s hegedün előadják: Engisch
János IV. éves, Süle Sándor IV. éves, Wagner Bálint IV. éves, Csernók
Rezső Ill-ad éves, és Lamann György Lsö éves. 4. "Óh nap napja
sze nt örömnek ~. Karének. 5. Postludium Hessetöl , Orgonán játsza:
Bognár Károly IV. éves. 6. "Ez a nagy Úrnak szent napja", Karének.
Ezután teritett aszralokhoz ült az ifjuság s derült hangulatban költé el
az izletes vacsorát, s hasonló jó kedv között sorsolták ki tombolajáték
mellett a nemes szivü jóltevök adományaihól megvásárolt különféle
hasznos nyeremény tárgyakat. Az ifjuság örömében részt vett a tanári
karon kivűl Sopronvármege kir. tanfelügyalője is.

A magyar Nyelvört Szarvas Gábor kitünö nyelvtudományi folyóiratát
ezentúl a tanítók 5 frt helyett 3 frtért rendelhetik meg s azt is három
részletben (január, május és szeptember hóban). A kiadóhivatal (Bpest,
VI. Délibáb-utcza 16.) nagy hálára köt.elezte a hazai tanítóságot ár-
leengedéséveI.

A harmadik. Benedek Elek "Magyar Mese- és Mondavilágá "-ból, ez
öt kötetre tervezett mesek őnyvböl a 20. és 21. fűzetet kaptuk egyszerre.
Arnabban véget ér a második kötet, mely már külőn is kapható s kez-
dődik a harmadik kötet egy rendkivül bájos mesével, a Szép Miklós-
ról, mely igazi remeke a mese költésnek. Mesék és helyi mon dák válta-
koznak a két füzetben is, mind művészí formában megirva. Már szinte
fölösleges ajánlanunk aszülőknek és tanítóknak, hogy e könyvet meg-
sz erezzék. A Magyar Mese- és Mondavilág-ról ma már egyhangú a
vélemény; ez a legszebb, legbecsesebb ifjusági könyv. A Magyar Mese-
és Mondavilág még mindig megrendelhető az első fűzettől kezdve a
kiadó Athenaeumnál, Egy füzet ára 25 kr., 10 füzet 2 frt 50 kr., első
és 2-ik kötet ára 3-3 frr, pompás díszkötésben egy-egy kötetben száz-
nál több pompás iIlusztráczióval.
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Példátlan közönbösség. Sajnálattal értesülünk, hogy adr. Masznyik
Endre és Stromp Lász ló, kiváló egyházi irók által szerkesztett prot.
társadalmi és családi képes hetilap, ~A mi otthonunk", részvétlenség
miatt megszünt. Pedig azt hittük, hogy e jól szerkesztett lap a protestáns
családok k őrében már állandó otthonra tett szert. Nagy kár, hogy épen
akkor kell a derék .küzdőknek visszavonúlni, midőn erős karukra a
legnagyobb szükség volna, midön az ellen-tábor a legjobban fegyver-
kezik! - Nem e szomorú sorsra fez-e jutni az ~Evang. Népiskola" is?
Ez önkéntelenül feltolakodó kérdésre sxíves olvasóinktóI 'várjuk a
feleletet!

Emlékeztető.
Abu r g o ny á t Drake Ferencz, angol utazó hozta he 1586-ban Amerikaból Európába.
A k á v é t a 17. század első felében az olaszok hozták Európába.
A c R o kol á IIé t a spanyolok hozták hozzánk Amerikából 1520-ban. Az ÍJj világban is-

merkedtek meg' a nkakaó bab+-bal, melynek gyümölbséből a csokoládét előállitják.
Apá I i n k a a középkor találmánya.
A vak ok rendszeres oktatását 1784-ben, Párisban kezdte meg Haüy Bálint.
lIIérg'es gomba élvezésétől haltak meg: Euripides görög tragédia-író és családja, VII.

Kelemen prtpa, és VI. Károly császár. (Folytatása következik) .

. Szerkesztői üzenetek.
L. Á. Budapest. Az igért levél mindeddig nem érkezett meg, pedig a gyüjtö-ívek s altalá-

ban a részletekre nézve szeretném tudni véleményteket S. 1. Orosháza. Szíves válaszát örömmel
vettem tudomásúl, a mellékletet pedig szivesen fogadtam s értéksítettem. A nevezettekkel majd
érintkezésbe lépek. G. Gy. Eperjes. A jegyzéket köszönöm, felhasználom. Apróbb helyi érdekn (s
mégis közérdekü) közleményeket szivesen fogadok. Szives üdvözlel ! E. J. F.-Lövö. Ha ritkabban
lehet is ez időtajt szerencsérn, bármikor szivesen látlak. E. D. Rozsnyó. Lapunk bármely irányú
tanügyi kérdés elött nyitva áll. A mi azt az émelygösséget illeti, annak épenséggel nincs, talán
előbb sem volt semmi alapja. W. S. Somorja. K(',szönöm jó kivánata it, hasonl 6 jókkal viszonzom.
Reménylem nincs kifogása eljárásom ellen?! M. 1 Znió. Fogadja öszinte gratulácziómatl Csak most
már az a bizonyos .katedra« is mielöbb meglegyen'! V. J. Malomsok. Ezt is köszönöm! Nem kell
azt a kötelezettséget olyan igen szigorúan kiszabottnak gondolni! Sz. L. úrnak küldeni fogom a
lapot; közremüködését örömmel vár orn. P. J. Hidegkút. Küldeményeit köszönöm, igen jól felhasz-
nálhatom , Az elkövetett államcsinyért utólagosan bocsánatot kérek. Tartozását már is ler6tta. A
másik is jönni fog; a jövö számban még jobban érvényesülhet. Sz. D. Potyond. Én igy véltem
jónak. Űgy-e bár nincs kifogása? J. M. Brassó. Csatlakozását örömmel vettem tudomásúl. Kiprö-
bált ügyességü tollának sok hasznát fogjuk venni. A beküldött czikket csak februárban közölhetem.
P. J. Csurgó. Köszönöm beleegyezésedet, úgyszintén egészségi állapotom iránti érdeklődésedet. M.
E. L.-Komárom. Igéretét ily alakban is igen köszönőrn. Legyen minél előbb szerencsém! K. M.
Ság. Hallgatását beleegyezésnek veszern. Vagy talán nem kapta meg levelemet? SZ. 1. Sz.-Grót.
Csak hadd jöjjön, a mikor jöhet! H. L. Szend A küldött összeg rendeltetése nem lévén jelezve,
egy harmadát nevedre irtam, mint törlesztést, más harmadát mint elöfizetési; a fenmaradt összeget
pedig a fehér-kornarcmi tanítóegyesület javára könyveltem el. J61 van-é így? H. S. Sz.-Dencs.
Lehet, hogy tévedés volt a dologban. Tehát 1894 végéig rendben vagynnk. -- A hosszas hallga-
tás nagyon feltiinö! K. S. Pőr-Ládcny. Régi, s többször hangoztatott törekvésem, hogy az -Ev.
Népiskola s két hetenként jelenhessék meg; de mint más helyen is kifejeztem, még az eddigi alak-
ban sincs biztositva a lap fenmaradása. S. 1 Budapest. Közrem!iködésre számítok. Jó lenne csak-
ugyan azt a regényt befejezni. Üdvözlet!


