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N épnevelésünk és az iskola
(Vége.)

A legtöbb tanító nem keresi a néppel való ériutkezés alkalmát, sőt
a kinálkozó alkalmakat sem aknázza ki. Úgy okoskodik: a népnek semmi
köze az iskolához, tehát én sem törődöm a néppel. A népben nagy a
bizalmatlansági hajlam, ha. ily zárkózott modort észlel tanítóján, teljesen
elídegenkedik nemcsak tőle, hanem iskoHijától is. Ilyen körülmények kö-
zött kész az ellentét iskola és szülei ház között és még a lehetősége is
ki van zárva annak, hogy a tanító népnevelövé legyen. Magam szeruta-
nűja voltam már, hogy az iskolából kimaradt ifjú nem köszöntötte taní-
tóját, a falu nagyja pedig ügy ment el mellette, mintha nem is tanítójá!
hanem birósági végrehajtót, vagy adótisztet látna benne. Egy más hibája
tanítóságunknak, hogy a nép fog"lalkozásából, vagy más helyi viszonyok-
ból folyó érdekekre oktatásánál nem szokott figyelemmel lenni: ügy tanít
Aradon, mint a hogy tanítana 'Rözsahegyen vagy Tihanyban. Ilyenformán
az oktatásnak elkerülhetlenü] szükséges helyi érdeke elmosódván, az isko-
lának sajá~ növendékeivel szemben sincsen meg a kellő nevelő hatása. A
szülő ezt azonnal megérzi, a tanítón~ iskolai munkájával sincsen meg-
elégedve, amely felfogásnak minden alkalommal hangot is ád. Nehéz
megélhetési viszonyaink közepett a munkaszeretet, mértékletes életmód és
szerény igények azok, a melyek népünket az anyagi és az ebbő] folyó
erk ölcsi elzülléstől megóvják. Az állami iskola nem fordít elegendő gon-
dot ana, hogy ezekre növendékeit nevel j e. Különösen a mi a munka-
szerétet ápolását illeti, ez történjék olyan irányban, a mely irányban a
öz)[ségben, vagy vidéken kenyérkereseti forrásűl is szolgálhat. Mindezek-
hez járúl is, hogy az még' az állami iskola tanítója, egyrészt a község



34

lakóival való érintkezés 11íján, másrészt talán kedvezőbb anyagi helyzet
folytán, eltéröbb életmódot folytat t;, község lakóéitöl, mint a minöt p. o.
a felekezeti iskola tanítója folytatni szokott. Nem mondom, hogy életvi-
szonyai oly primitivek lehetnek, mint a nép életviszonyai, csak azt, hogy
ne igyekezzék a feltünést, a külső űrhatnamsagot keresni, talán még ak-
kor is, ha ezekkel az egyszerűséget, vagy épen a szegénységet csak ta-
karja. A népnek az ily gyakorlati dologban éles szeme van, átlát a ta-
karón és megszünt tisztelni azt a tauítót, a kinek életmódiaban ilyen hi-
bákat fedez fel. Legyen a tanító életmódjában és viselkedésében egyszerű,
de tisztességes, józan és munkás; barátságos, de nem pajtáskodó; akkor
lehet faluja erkölcsi életére, iranyitó befolyással ; akkor lehet a népnek nevelője.

~zen elsorolt és más hibákkal azonban nemcsak az állami isko-
lák tanítóinal találkozunk; olya!"! jelenségek ezek, a melyekkel, a népne-
velés nagy kárára, ma sűrűbben találkozunk, mint ezelőtt, akármelyik jel-
legü iskola tanítójánál is. Itt említem fel, hogy a népnevelés szempont-
jaböl a nőtanítók ellen is lényeges kifogás emelhető. Nem akarom a nő-
tanítóknak általánosan ismert lelkiismeretes működését kicsinyelni, azon-
ban a dolog természetében rejlik, hogyanépnevelői hivatásukat férfi
kollegáik náluknál sikeresebben oldhatják meg; épen azért, bár elvileg

I a nőtauítök alkalmazását elfogadom, a gyakorlati élet és a népnevelés
szempontjából fal uh el y en való alkalmaztatásnkat nem helyeselhetern.

Önérzetes és lelkiismeretes tanító a fent vázolt helyzetben kényel-
metlenül, sőt rossztil érzi magát; máshova vágyik, a hol vagy szerencsé-
sebb viszonyokat találhat, vagy talán kedvezőbb körülményeket teremthet.
Innét van az a sok áthelyezés az állami iskolai tanítóság között. Isme-
rek tanítót, a ki átlag minden harmadik esztendőben más helyen szolgal
és ez idő szerint már ötödik állásában - rontja a népet. Nevelő hatás t
rövid idő alatt kifejteni nem lehet, népnevelő hatás kifejtéséhez pedig ép-
penséggel hosszú ideig tartó tervszerű működés kell. Népnevelés szem-
pontjából a tanítók sürű változása egy-egy álláson helytelen, 'ezt az il-
letékes hatóságoknak meg kellene akadályozni. A", érdemek j Lit al mázasa-
ról más mödon gondoskodjék az állam,

Ha az említett körülményeket mind egybevetjük. arra a következte-
tésre kell jutnunk, hogy az állami jellegű iskola mai szervezete miatt,
népnevelői feladatát az előbbieknél kevésbbé töltheti be, az állami tanító-
nak hivatásszeretet mellett a legtöbb egyéni arravalósággal kell birnia,
ha a népnevelő magaslatára akar emelkedni. Kétségtelen azonban az_ is,
bogyez az iskola van legkevésbbé kitéve illetéktelen külsö hefolyasok-



nak, épen azért oktatása úgyeredményben, mint szellemben li. legtökéle-
tesebb lehet. Ezeket a szempontokat nem szabad figyelmen kivül hagy-
nunk' a mikor a népiskolák államosítását sürgetjük; nagyon megfonto-
landó, hogy a mit nyerünk az áIIamosítással az oktatás révén, nem ugyan-4

annyit veszítűnk-e általa a népnevelés terén?
Nép okt a tás ügy i alaptörvényünk revisióját írnmár hivatalos

alakban helyezte kilátásba magas tanügyi kormányunk; nemcsak felesle-
ges munkát nem, hanem egyenesen szükségeset végezünk annak megál-
lapításával, hogy micsoda törvényes intézkedések fogják nép nevel é-
sil n k ügy é t előbbre vínni?!

Abban kétségtelenűl valamennyien egyetértünk, hogy az iskola ne-
velő hatása elso sorban - annak tan í t ó j á t ó l és csak másodsorban
jel leg é tol függ. Hivatását szeretö és egyéni arravalósággal biró ta-
nító - mint láttuk - akármilyen jellegű iskolában lehet nép nev e-
lov é. El: a korülmény nagyon természetesen irányítja figyelmünket t a-
li í t ó kép z é s ü n k r e.

Hazánk tanítóképzése terén nemcsak elm a r a d ott s ágo t, hanem
főként ren d sze r tel ens é get konstatálhatunk. E helyen és ezen
alkalomból nem kívánok ezen elmaradottság és - rendszertelenség fejtege-
tésébe bocsátkozni; tanügyi. kormányunk a taní~óképzés egy ség e s
s z e r v e z é s é t és gyorsabb fejlesztését felvette programmjába,
reméljük, hogy ebbeli programmját meg is fogja valósítani. Azonban a tör-
vény puszta revísiója e téren nem ezetne ezélhoz, mert egy egészen új
alapelvnek az á II a ill i kép es í t é s alapelvének megvalósítása elol to-
vább kitérni nem lehet. Van azonban ct tanítóképzésnek olyan oldala is,
a mit sem törvénynyel, sem rendelettel szabályozni nem lehet és ez a
kép z é s sze II eme. Képzőink. túlnyomó részt növendékeiket nem ne-
velik hivatásszeretetre, nem neveIík népnevelőkké. Ez a vád talán inkább
sújtja az állami, mint a felekezeti képzőket. Ezt sem tantervvel. sem úta-
sítással megszabni nem lehet, mert ez az eredmény csakis egy hívatása
magaslatán álló tanártestület ö s s z han g z a tos és czéItudatos mükö-
désétől függ. Ezt az eredményt tanugyi kormányunk csak egy módon
biztosíthatja, nevezetesen úgy, hogy jutalomra, elismerésre különösen az e
téren szerzett érdemeket tartja méltóknak. Természetesen, e téren a zaj-
talan, vaskövetkezetességgel folytatott munka jár csak eredménynyel ; ma,
midőn a könnyű sikereket hajhaszsza mindenki, mert hiszen ezek ép ügy
méltányoltatnak, mint a nehéz munkával elért sikerek, kevés hivatássze-
relettől áthatott népnevel ot nyújtanak köpzőink. Igaz; -bogy a I tanítóság

...
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nyomasztő anyagi és alárendelt társadalmi helyzete a hivatasszeretet fel-
keltését, vagy még inkább megerősítését nehezítik, de nem teszik mind
azonáltal lehetetlenné. Népoktatásügyi alaptörvényünk revisiójánál tanügyi
kormányunk nem térhet ki a tanítóság jogos kivánságainak kielégítése
elől. Az iskola népnevelő hatása első sorban a tanítótói függvén, nép-
iskolai törvényünknek a tanítóképzésre és a vele összefüggő kérdésekre vo-

. natkozö részének revisiójaval kell tehát a törvény revisióját megkez-
denünk.

A különféle jellegű iskolák közül - a mint láttuk -- a k ö z-
ség i jellegű iskola fejthet ki legsikeresebben népnevelő hatást. Ha ha-
zai viszonyaink között nagyobb rázkódtatás nélkül lehetséges volna, akkor
a magam részéről kivétel nélkül községi iskolák felállítását sürgetném .
Azonban két, szinte leküzdhetlen, néhézséggel állunk itt szemben; az egytk
a felekezetek nek történelmi fej lődés alapján megszerzett és féltékenyen
őrzött joga, a másik az anyagi erő hiánya. Ma, a mikor a kedélyek az
egyházpolitikai kérdések miatt (nagyrészt uresterségesen) különben is na-
g'yon fel vannak izgatva, anyagi eszközök birtokában is meg kellene elé-
gednünk kevesebb vivmánynyal, az anyagi eszközöknek csaknem teljes hi-
jában pedig a 68. évi törvény revisiójánál tovább nem mehetünk. Ma-
radjon meg a felekezet továbbra is iskolafentartónak, de ne oly korlátla-
mil és ne oly függetlenü! az állami befolyástól, mint . most. Ma megtör-
ténik, hogy egy apró községben három felekezeti iskola is tengődik, holott
egy községi iskola talán virágozhatnék. Az államnak legyen meg ily
esetekben a felekezeti iskolákat beszüntetö, és községi iskolát rendelő joga.
A népnevelés is szükségessé teszi az ily helyekre nézve a talán egyoldalú-
felekezeti czélok szelgalata folytán vallási súrlódások alapjait lerakó isko-
lák beosukasát és a békés együttélés érdekeit, tehát egységes czélt szol-
gáló községi iskola felállítasát. Elfogadhatjuk ugyan a felekezetek iskola-
fentartó jogát továbbra is alapelvül, de az államnak döntő berolyasat ezek
létére és szellemére feladnunk nem szabad. Az államnak legyen meg a
döntő befolyása a felekezeti iskola állítása, avagy beszüntetése felett, és
itt mérvadö szempont csak a saját állami érdeke legyen; ar, államnak .
legyen meg az a joga, hogy a 'felekezeti iskola oktatásának anyagát és
szellernét a felekezeti tantervek jóváhagyása, avagyeltiltása útján, eset-
leg az iskola beszüntetése által is ellenőrizhesse ; egyszóval, hogy a sa-
játérdekeit a felekezeti iskolaban és iskola által teljesen megvédhesse.
De viszont 1egye ner ej e ar, államnak a felekezeti tan ító érdekeinek
megvédésére is!

...
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Állami iskolák állításának szüksége csak két esetben forog fenn, az
egyik az, a mikor a község anyagilag iskolaállításra teljesen képtelen, a
másik az, a mikor a község avagy felekezet arra nézve nem nyújt elég
biztosítékot, hogy az állam érdekeit iskoláj ában megvédi. Az első eset
nagyon kicsiny és szegény községekben és felekezetekben, vagy a SZOl'-

vány lakosság között fordulhat elő, a másik eset pedig különösen a nem-
zetiségi vidékeken. Állami iskolák állítása esetén azonban gondoskodni kell
arról, hogy az iskola a mostaninál több és biztosabb kapocscsal legyen
a szülőkhöz, a néphez kötve és hog·y az állami iskola első sorban a
helyi érdekek szolgálatában álljon. Ezeket egy szeval így fejezhetem ki:
az állami iskola a II é P nevel é s érdekeit a mostaninál jobban szol-
gálja. Igaz, hogy az iskolák államosításának kérdésénél ezek mellett még
más szempontok is tekintetbe veendők, a mik a kérdésnek eldöntését egy-
szetűvé semmi esetre sem teszik, sőt a mérleget az államosítás oldalára
billenthetik : a fő szempontnak azonban helyes megitélésnél és helyes
döntésnél mindig a nép nevel é sis z e m pon tn a k kell 1enn ie.

Iskola és népnevelés. E kérdést még sok oldalról lehetne, sőt kel-
lene megvilágítanom. De akármeddig vizsgálnám is e kérdést és akarhány
oldalról ir; világítanám axt meg, mindig csak arra a következtetésre jut-
nék, hogyanépiskolának a nép II e vel é s az első rendű feladata és
hogy ami népiskoláink nem oldják meg (a népiskola mai szervezete mel-
let nem is oldbatják meg) ezen eminens feladatukat úgy, a hogy azt
megoldaniok kellene; mindig fülemben csengene »Uram Bátyame-nak
szava: »iakolánk ezélja a nevelés . . . . mnnkásságunkban nem szabhát
határt az iskola négy fala« .... Sok. oldalról és sok okból sürgetik
a törvényrevisiöt, én a számos ok tet ej ére a népnevelésnek a mosta-
ninál sikeresebb megoldásának szükségét teszem és a revisiót ezen okból
és ezen al a pon sürgetem. Nyeljen a népnevelés fontossága és az iskola
ebbeli feladata külsőleg azáltal is kifejezést, hogy revideált nép okt a-
t á s i törvényünk esimben és lényegben népnevelésügyi tör.
v ény legyen.

Mohar József.

A tanítói javadalom legkisebb összege, a tanítói
nyugdij.

Kegyes elnézésedért esedezem nyájas olvasó, midön az irálytan
legelemiebb szabálya ellen vétek, czikkelyem cz íméűl - két tárgyat
oly két tárgyat Írván fel, a mely egymással nem, vagy csak is na-
gyon lazán függ össze. De hát ritkán tehetem szerét, hogy az .Evao.-
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ge1ikus Népiskola" számára dolgozhassam, pedig sok-sok mondaniva·
lóm volna, melyek kőzül most alkalomadtán azokat választottam ki,
melyekre a januáriusi szám hivta fel figyelmünket.

Dunántuli evang. egyházkerületünkben a tanítói fizetés legkisebb
összege olyegyházközségre nézve, melyek tanítói állomást szerveznek
már régebhen 400 frtban lett megállapítva. [Egyh. Rendszer ll. 12.
§§-ai.) Mivel azonban az egyházkerület határozata csak az alapítandó ta-
nitói állomások ra vonatkozott, a legtöbb tanítói javadalom maradt a
régi összegben és formában, a hol csak a gyülekezet be nem látta a
tanítói javadalom javitásának szükségességét. Az egyh. rendszer által
teremtett új állapot tehát sérelmes volt mindazon tanítókra, kik ré-
gebbi. gyülekezetekben szolgáltak a minimalis összegen aluli javadalom
me llett ; de sérelmes volt mindazon egyházközségekre nézve is, melyek
a haladó kor szellemében új tanítói állomásokat szerveztek. Uj tanítói
állomásokat szervezö ily gyü\ekezetéink legnagyobb részben k őtele-
zettségben állottak a régi tanítói állomások fentartására nézve is, a
mallett kevesebb lélekszámmal voltak, különben már régen állitottak
volna fel iskolákat saját kebelükben; mindezeken felül az 1868. törvény
a községi tanítói fizetést 300 frtban állapította meg, mint kötelező leg-
kisebb összeget, és a községek hozzájárulását az 5% iskolai adóban,
végül sok fiatal tanító és képezdei növendék - nem tudom miért -
nagyon szerelmes volt a kőzség i iskola intézményébe és propagandát
csinálni is kész volt az 5% hozzájárulásnak : mindezeknek az előzmé-
nyeknek aztán az, lett sok esetben a következménye, hogy az egyházi
hatóság, melynek nem áll érdekében községi iskola felállítására szor i.
tani az egyházak hiveit az anyától távol eső filiákban, uj tanítói á ll o má ,
sok szervezésénél nem számitotta fel oly szorosan a javadalmakat. Mert
a hol ma községi vagy állami iskola alakult, ott holnap megkezdődött
a vaJlástanitás miatti kereszt és a vallás tanítás költségei miatti aggo-
dalom, noh' meg szegénységünk miatt a vallás tanítás elhanyagolása
az iskolai vallásos nevelésről nem is szólva.

Országos zsinatunk (egyh. törvény 195. §·a) akép rendelkezett, hogy
a tanerők évi dijazása a megfelelő. állású állami tanerők dijazá sával
fokozatosan, lehetőleg egyenlővé teendő. Mily összegben v~n megálla.
pitva állami népiskoláinknál e tanítói javadalomnak legkisebb összege,
erre vonatkozó szabályzatot nem ismerek. Azonban a hány pályázati
hirdetést csak olvastam állami népiskolánál üresedésben levő tanítói
állomások betöltése érdekében, mindegyikben a tanítói javadalom 400
frtban volt hirdetve. Fel kell tennem, hogy az állami tauítók javadal-
mának minirnurna 400 frt. Egyházkerületi szabályrendeletünk is (48
lap 65. §) leg alább 400 fr t, törzsfizetés biztosítását' követeli a tanító
javára, kisebb összegre tanítót hivni nem szabad.

Ugyde a kerületi szabályrendelet czikkelye nem teszi módosab-
bakká, g~zdagabbakká az egyházközségeket; és a hol eddig is meg",
volt bár az akarat a 400 frt törzsfizetés kiszolgáltatására, de hiányzott
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hozzá a tehetség: olt most egyszerre nem növekedett meg a fizethe
tési képesség. Mid ön tehát az egyházkerület 1895. évi szabályrendele-
tében azt állapította meg, hogy csak azon esetben történhetik meg a
tanító választás, ha a díjlevél legalább 400 frt. jövedelmet biztosít;
akkor csak azon feltevésben és reményben tehette, hogy az állam pénz-
tár a vagyontalan gyülekezetnek a tanítói javadalom javítására az 1893.
XXVI. t. ez. rendelkezése szerint segélyt nyujt. És az államsegély ezen
jótéteményes körébe bele kell vonni, bele kell foglalni mindazon taní-
tókat, akiknek törzsfizetésök a 400 frtot meg nem üti.

A vasi kőzép egyházmegye úgy vélem eltalálta a jó utat, midőn
mindazon egyházközségeknek melyeknéla kántort éstanítói fizetés 400
frtot megnem üti, figyelmébe ajánlotta, hogya tanítói javadalmat vagy
emeljék fel 400 fr tra, vagy pedig folyamodjanak államsegélyért. Leg-
szerencsésebb mindenesetre azon egyházközség és tanítója, amely egy-
házközség a maga amberségéből képes és kész tanítójának fizetését 400
frtra vagy még többre ís felemelni, és ezen felül a majd esedékessé
válandó öt-öt éves korpótlékokat is kiszolgáltatni. Az egyházközség
ugyanis önkormányzati jogát csorb ítatlanúl épségben tartja fenn taní.
tója meg mégis részesül az 1893. XXVI. t. ez. áldásaiban azonnal.

Várakozó állást elfoglalni arra nézve, hogya tanítók fizetése ott
a hol a 400 frt' minimum ot meg nem üti, államsegélylyel egészíttessék
ki; - az annyi. mint az államsegélyről, legalább egy részéről lemon-
dani.
_ A 400 frton aluli javadalommal ellátott tanító nehezen várakoz-
hatik ! Aztán, ha az egyházközségek csak még egy-két évig foglalnak
el várakozó állást, a tanítói javadalom ·azon tanítókra nézve, kik
1893-ban már hivatalban voltak, 50 frt korpótlékkal megszaporodik
és ezen esetben természetesen évi 50 frtal kevesebb is elég leend cse-
kély javadalmának 300 frtig kiegészitésére. A késedelem ben veszély
van, nagyon k őzelr öl fenyegető veszély. A mely tanítók érdekében
még ezután nyujtatik be a folyamodvány, a legjobb esetben - az az
ha a legrövidebb idő alatt terjesztetik fel a kormányhoz a kérvény -
már csak a jövő évi költség előirányzatába illeszthetö bele a szüksé-
ges összeg. Ha pedig a folyamodvány csak a jövő évi kő ltség é lőirány ,
zat összeállitása után adatik be a kormá nynál, akkor elintézése 1898-ra
marad - az az 50 frtal kevesebb javitás várható, mint a mennyi vár-
ható lett volna, ha a kérvény 1896 elején elintézhető lett volna, Az ily
tanítók károsodása évenkénti 50 frt.

Nemes+agg odalom is késleltetheti egyik másik helyen a kérvé-
nyező lépésnek elhatározását, t. i. autonomiánk féltése! Az igaz, hogy
ha az egyházközségek államsegélyben részesülnek, önkormányzati jo-
gaik némi megszoritást szenvednek. De hát lényeges-e, fontos-e ez a
megszoritás? Ez időszerint legalább nem! Ugyan is, ha az igénybe vett
államsegély az évi 60 frtot el nem éri; az állam csak oly befolyás t
gyakorol az iskolára, mintha semmi államsegélyt se nyujtana ! Ha el.
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len ben a tanítónak javadalma kiegészÍtéséhez adott államsegély 60 fo-
rintot meghalad vagy ha a fizetés kiegészítésére és a korpótlékra
igénybevett államsegély együttvéve 90 frtig terjed; ily tanító válasz-
tása az egyházban érvényes szabály szerinti eljárással történik, a ta-
nító alkalmazása azonban a va llás és k. ok tatá sűgy i miniszternek jóvá,
hagyásától függ; hivatalból az ily tanító csakis saját szabványaink sze-
rint hozott fegyelmi itélettel mozdítható el, mely ítélet azonban végre-
hajtás előtt a miniszterhez felterjesztendő és jogérvényessé csak akkor
válik, ha a miniszter egy hó alatt nem kívánja, hogy a közigazgátási
bizottság egy kiküldött tagjának közremüködésével foganatosítandó
vizsgálat alapján újabb ítélet hozassék. A választás ellen azonban a
miniszter csak törvényen alapuló vagy állami szempontból (igy tanítói
képesítés hiánya, a magyar nyelv nem tudása, fegyelmi vétségek ál-
lam ellenes irányú műk ő dés stb. miatt) emelhet kifogást. Azt hiszem
ilyen kifogás ellen az egyháznak nem lehet kifogása! A m i pedig az
itélet említett felterjesztését illeti, az már csak a pártatlan igazságszol-
gáltatás érdekében nem okoz hat nehézséget nehogy igazságtalansággal
gyanusíttassunk! Igaz, hogy a felekezeti hatóság az államílag segélye-
zett hitfelekezeti tanító ellen a .va llás- és közoktatásügyi miniszter k í-

vánságára a fegyelmi eljárást minden esetben megínditani köteles;
Ugyde ezen kivánságnak megtagadása még azon, esetben is, ha az il-
lető tanító nem segélyeztetnék államilag, ellenkeznék a magas kor,
mány iránti tiszteletünkkel ! Az végül, hogy a tanítói javadalomnak ki-
egészítésére adatott állami segélyt az egyházközség csak is ezen célra
fordíthatja, szinte nem képezhet nehézséget ; magától értetődik, és egy-
házunkban általánosan követett elv, hogy az adományt, alapítványt an-
nak szándéka, akarata szer,int kell felhasználni, a kitöl az származik.

Ha mind a mellett halogatnák az egyházközségek a tanítói java-
dalomnak kiegészítését, vagy halogatnák a vagyontalan egyházak az
ily írányú kérvényezést államsegélyért ; - az egyházközségeket erre
újabban meg 'újabban megsürgetni kell nemcsak a tanügy jó érdeké-
ben, hanem magoknak az egyházközségeknek jól felfogott érdeké-
ben is.

Mert egyházkerületünk tanügyi szabályrendeleténél fogva (35. §)
a tanítók díjazásáról az egyházközségi iskolában az egyházközség tar-
tozik gondoskodni az egyházi és országos törvények, valamint a kerü-
leti szabályzat értelmében (azaz legalább 400 frtnyi javadalmat köteles
biztosít ani), a 65. 9 szerint pedig az esperes a tanító kijelölésre csak
azon esetben hivhatja fel az egyházközséget, ha a d íjlevél ta tanító ré-
szére tisztes lakáson és kerten kívül legalább 400 frt. törzsfizetést biz-
tosít. Tegyük fel immár azon esetet, hogy vagyontalan, egyházi adó-
val, amugyis nagyon megterhelt egyházközségekben a tanítói javada-
lom 400 frton alul van, és megüresedik a tanítói állomás; atyámfiai,
férfiak akkor, mit cselekedjünk? Érvénytelenítjük-e önmagunk az ön-
magunk által alkotott szabályrendeletet és bet.öltjük a tanítói állást
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400 [rtnál kisebb összeget biztosító díjlevél alapján is ? Várakozó CH.•
lásj; foglaljunk-e el, betöltetlenül hagyva a tanítói állást, mig az egy-
házközség megpuhul és a 400 frt o t beigéri, melyet megadni soha se
lesz képes, vagy mig szorultságában az államsegélyért tesz lépéseket
melynek elérése rövid uton nem történhetik meg? Abba a kényszer-
helyzetbe eng edjük-e jutni azt a szegény egyházat (noha módunkban
állana még rnost állam segélyérti folyamodás által e kényszerhelyzetet
elháritani) ... abba a kényszerhelyzetbe hozzuk-c, hogy egyházkerü-
leti szabályrendelet (36, §) alapján más hi.tfelekezetbeliekkel (teszem
azt róm. katholikusokkal vagy izraelitákkal) vagy a polgári kőzség-
gel (rnelynek valIásfelekezeti jellege nincs a papiron, de tényleg mégis
nem evangelikus, hanem más val1ásu) vagy végül az állammal irás beli
szerződést k őssőn, az egyházmegyei hatósággal és az egyházkerülettel
is jóváh agyassa p • .. az ily szerződéseket nem lehet úgy egyszerr e
fe lfúni, azok előkészitése és elkészítése hosszabb időt igényel, addig
pedig nem tanácsos az épen üresedésben levő tanítói állomás ügyét
függőben hagyni. Egyébiránt az egyházkerüieti szabályrendelet 36.
§-a ily szerződésekre oly kikötéseket állaplt meg, melyeket - kezdem
sajnosan tapasztalni egyházmegyénkben -- az állammal szemben érvé-
nyesíteni alig lehet, hogy a több felmerülő nehézségeket ne is em-
litsem.

Sokkal rövidebb út az államsegélyért lépéseket tenni szegény ja-
vadalmú tanítóink részére, oe minél rövidebb idő alatt. Még élénk
emlékezetben lehet, hogy midőn az 1893. XXVI. t. ez. tárgyalásánál
azon óhaj nyilvánult, állapíttassék meg a tanítói javadalom minimuma
általában 400 frtban akkor a minisz ter azt mondotta, ennyi államse-
gély kiutalását az állampénztár nem birná meg, Ma- is csak azt foglalja
magában az országgyűlés közoktatási bizottságának jelentése, hogy re-
méli és fölötte kivánatosnak tartja, miszerint az ország pénzügyi ere-
jéhez képest már a legközelebbi évek során az eddigénél jelentéke-
nyebb összegek legyenek a népnevelés ezéljaira fordíthatók. Hát re-
ménynek elég kedves, óhajnak elég kegyes, - és mig teljesűl, jó lesz
kővetnűnk azt az életrevaló tervet, a mit a répczei molnárok követnek,
a ki elóbb jön, előbb őröl, a ki pedig akkor jön, mikor a Répeze vize
kiszáradt, annak nem Jeszen élése. A mit ma megtehetsz, ne halaszd
holnapra.

Lehet-e minden szegény javadalmú tanítónkon segiteni, az az or-
szág pénzügyi helyzetétől függ, és nem mulik a tanügyi kormány jó-
akaratán. Ha az egyház is érvényesíti befolyását, hogy az egyházköz-
ségek vagy emeljék fel legalább 400 frtra minden tanítónak javadal-
mát vagy pedig kérvényezzenek ez érdemben államsegélyért ; akkor
jóakaratúlag meg tette a maga részéről azt, a mit az adott körülmények
kőzt megtehet.

És most áttérh~tek második tárgyamra, a tanítói nyugdíjra. Bizo-
nyos, hogy ezzel sok a baj, a megáIlapított összegre és a befizetett díjak
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miatt sok a panasz. Vannak tanítók, kiknek kántortanítói fizetésók oly
irgalmatlan osztásori ment keresztül a tisztán tanítói javadalom kipu-
hatolásakor, hogy egy kőz.ő nség e s másod tanító, tulajdonképen segéd-
tanítói javadalmazása után nagyobb összegü nyúgdíjra bir igénynyel
mint ök. És ily felezés sokszor a filialis tanítók javadalmának megálla-
pitásaker is történt! Meglehet, hogy a kormány közegei az 1892. év-
ben elrendelt fizetés összeirás alapján el is fogadták a magasb. össze-
get, a kántortanítói javadalom összegét, mint olyat, mely után e taní-
tók fizetik a tanítói n yugdíj-illetményeker ; ellenben a szolgabiróság ál-
tal 1893. foganatositott becslés szerint tisztán tanítói javadalmok meg-
feleztetett, és tehát nyúgdíjigénynyel mégis csak ezen megfelezett ősz-
szeg arányában bírnak: Az ily tanítók jól teszik, ha kérelmezik, hogy
vagy nyerjenek megnyugtatást, miszerint az 1892. évi intézkedés alap-
ján reájok kir ótt díjtételek után leend majd megállapítva igényelhető
nyúgdíjuk alapősszeg e, vagy pedig ha csakugyan a szolga birói felvé-
telben 1893. feltüntetett összeg maradna a nyúgdíjigény kiszámitásánál
tekintetbe veendő alap összeg gyanánt, akkor a befizetési kötelezettség
ennek megfelelően azonnal szá lit.tassé k alább és az eddigi túl fizetés
visszatéríttessék nekik.

Olyan kérelem, hogyaszolgabirói összeirás alkalmával 1893. f!1eg-
állapított és a nyúgdíjba beszámítható javadalomnál nagyobb összeg
helyeztessék kilátásba, mint olyan, mely a nyúgdíjazásnál majdan ala-
pul fog vétetni, -- nem fog teljesittetni. Legalább egyházmegyei tanító-
testűletűnk 1894. június 22-én 57690. sz. a. magas kormánytól oly választ
kapott, hogy azon kér elme, miszerint a kántori és tanítói javadalmak
oly mereven, oly sérelmesen ne választassanak külön nem teljesíthető;
és igyaszolgabiróság által felvett jegyzőkönyvben megállapított ősz-

szeg lett kilátásba helyezve ol y anúl, mint a mely majdan a nyúg díja-
zásnál alapul fog vétetni. És midőn eg yházrneg yénk egyik tanítója ér-
dekében szeméiyesen jártam közbe a miniszteriumnál, az osztálytaná-
csos úrtól szóval szinte ily értelmű választ nyertem. De azt el lehet
érni, hogy a befizetések, a szolgabiróí felvétel által megállapított, nyúg-
díjigény összegének arányában leszállíttassanak és az eddig teljesített
túlfizetés kamat nélkül és bélyegtelen nyugta ellenében visszafizettes-
sék . Ezt mult évi október hó közepe táján kilátásba helyezte szemé-
lyes közbejárásomra az eljáró m inisz teri tanácsos. És ügyünket még
azon hó folytán ekép el is intézte. (vall. és k. okt. m, k. miniszter
1895. okt. 30. 55378. sz. a.)

Ugy veszem azonban észre, hogy néma tanítónak a miniszteri um-
ban sem értik meg szavát; hanem, hogy kérnie kell, akkor megadatik
neki, zörgetnie kell és megnyittatik neki.

Kund Samu.
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Pestalozzi, a szeretet apostola*)
Jelige: "Mindent másokért, semmit •

sem magának." (Pestalozzi
siriratá nak egy része.)

Körülbelül abban az' időben" mikor ~ felsö-Iővöi tanintézeteket
alapították, ünnepelték meg Diesterweg kezdeményezése folytán Euró-
pában és a föld egyéb müvelt részein annak a férfiúnak százéves szü-
letésna pját, kit a történelem .a pá.dag og ia atyja" névvel tüntetett ki.
És ezen szellemi óriásrói való megemlékezés több tekintetben volt
áldásteljes. Számosaknak sz íve a Pestalozzi szeretetének napfényén
neki melegedett s friss erőt nyert nagyobb törekvésre.

Vajha a jelenlegi mozgalom is,mely Pestalozzi emlékezetét meg-
újítani van hivatva, miriél nagyobb áldással járna!

Helyesen mondta Diesterweg annak idején: .a Pestalozzi neve
nem olyan, a melyet ma ünnepelünk. s holnap elfelejtünk: a jóravaló
tanító és a népnek igaz barátja mindig tiszteletben tartja azt."

S mi is mindig kegyelettel viseltetünk Pestalozzi iránt, És a mai
ünnepélyes alkalommal is csak ugyanazt cselekeszszük, csakhogy emel-
kedettebb hangulatban és feltűnöbb módon. Azért öltött e termünk is
ünnepi díszt.**)

Ki is az a Pestalozzi?
Ma ugyan nem erre óhajtom fektetni a súlyt, .de azért röviden

mégis fel kell említenem P. életrajzi adatait is.
Pestalozzi Henrik János 1746. január 12. Zürichben szerény viszo-

nyok között született; 6 éves korában árvaságra jutott, anyja és egy
nöcseléd gondozása mellett nevelkedett; e lerni iskolai tanítója azt mon-
dotta róla, hogy nem igen lesz belőle valami; eleintén lelkész kívánt
lenni, de nem sokára a jogot kezdte tanulni s utóbb gazdasági tanul-
mányokra adta magát. Megnösűlvén 1767. a Neuhof nevü birtokán a
gazdaságot kezdte müvelni, 1775-ben pedig ugyanott szegényiskolát
nyitott, Mindkettővel kudarczot vallott. A következő időszak reá nézve
igen szomorú volt. Mikor belsejében az egyensúly helyreállott, a tollat
kezdte forgatni s kűlönösen az elnyomott nép védelmére, szállott síkra.
Sok mindenféle viszontagság után 52 éves korában tanító lett. 1798-
ban Stanzban árvaatya, 1799-ben Burgdorfban elemi iskolai tanító
lett. 1801-ben ugyanott magániskolát nyított, melyet 1804-ben eleintén
Münchenbuchseebe, utóbb Iffertenbe helyezett áto Hírneve ekkor már
az egész földet betöltötte. Növendékei mindenünnen sereglettek oda.
Az összes művelt országokból jöttek hozzá egyes tanférfiak, kormányok

*) A felsó-Iövői á. h. e.v tanítóképző intézet nagyszámú vendégek jelenlétében ünnepelte
meg f. é. jan. 12-én Pestalozzi 150 éves születésnapját. Ez alkalommal tartatott a következő
beszéd. -

*") A nagyterem egyik falán voltak Pestalozzi, Diesterweg és Frőbel :pei, valamint a
felsö-lövöl dissalhum képei. Pestalozzi képe fenyőgalyakhól készitett keretneu volt, me ly a
szeretetet, hitet és reményt jelképezte.



küldőttel, sőt fejedelmek is, hogy neki hódoljanak, tőle tanuljanak.
1818-ban Clindyb en szeretetházat szeretett volna felállítani, mi nem
sikerült. 1825-ben ifferteni iskoláját is fel kellett oszlatnia. E kél körül-
mény annyira hatott Pestalozzira, hogy egész életpályályát hiábavaló-
nak mondotta. P. 1827. február 17-én Neuhof nevü jószágán halt meg.

Mi által is tette magát P. halhatatlanná? Érdekes volna Pesta-
lozzit, mint a tanügy reformatorát bemutatni. De más czél lebegvén
szemünk előtt, ezen nagyszerü munkáját is csak néhány lapidaris vonás-
ban óhajtom ecsetel ni.

Pestalozzi nevelési eszméje vol t
a) általában: az emberi tehetségeknek és erőknek természetszerü

minden oldalú és összhangzatos kiképzése;
b) a tanításra vonatkozólag: közvetlen szemléltetés alapján az

önálló tevékenységnek fejlesztése.
Azon nagy pádag og ia.i á.ta la k ulásba n,' melyet Pestalozzi létesített

két mozzanat tünik ki:
1. A gyermeknevelés megalapítása, még pedig egyrészt a házi,

másrészt az iskolai nevelésnek átalakítása; .
2. Pestalozzi módszere, mely természetsz erü, sz emléltetö, serkentő'

és önálló gondolkodásra vezető.

Mennyire volt áldásos Pestalozzinak reforrnműve, azt csak akkor
vagyunk képesek tökéletesen mélrányolni, ha meggondoljuk, mennyire
volt a nevelésügy addig elhanyagolva s mely óriási haladást tett az
Pestalozzi óta s P. kezdeményezése folytán. Valóban Pestalozzi, mint
a nevelésügy reformátora az emberiség egyik legnagyobb jóltevője.

Térjünk már rnost át tulajdonképeni feladatunk ra, lássuk Pest a-
Jozzit mint a szeretet apostolát. .

A szeretet vala őrangyala fiatal korában. Híven szer et'ő anyja és
magát feláldozó nöcselédje őrködött felette zsenge korában. Öregaty-
jánál faluhelyen id öz vén, alkalma volt a szegény nép' nyomorát láthatni.
És jóformán ez a szemléltet ö oktatás keltette benne népe iránti szer e-
tetének első csiráit.

Szelid természetű lévén, külsö benyomások iránt igen fogékony
volt. Ugy keltette benne Rousseau iratainak olvasása is ama ábrándos
törekvését nagyobb müködési tér elnyerése után, hol a nép boldogí-
tásán fáradozhatott volna.

Ugyanez a törekvés buzdította volt öt theologiai és jogi ta nulrná-

nyaira, Ugyanaz a törekvés vitte öt Kirchbergbe, Bern kantonba
Tschiffelihez, hol a gazdászat elméletével és gyakorlatával foglalkozott.

Ugyanez a törekvés serkentette ő t, midőn' 1767-ben a Neuhofban
gazdaságot kezde it s 1775-ben ugyanott szegényiskolát nyított. Zürich,
Bern és Basel városából 50 koldusgyermeket szedett össze, azokat
nyáron a rnez őn foglalkoztatta, télen fonatott velök s más kézimunkát
végeztetett; tanította is őket, különösen beszédgyakorlatokat tartott

. velök. Pestalozzi mindkét vállalatával felsült. Gazdasága nem jövedel.



45

mez,ett neki. Elkényeztetett koldusgyermekei meg sok gondot okoztak.
kővetelök voltak s többen, mikor új ruhát kaptak volt, ·eliIlantak. S
Pestalozz i mégis a megkezdett munkát nem akarta abbanhagyni. Még
utolsó falatját is fiaival akarta megosztani. De nem sokára sem pénze,
sem kenyere nem lévén, annyira elszegényedett, hogy iskolájával is
fel kellett hagynia.

-Ellenség ei az elszegényedett Pestalozzit gúny tárgyává tették,
batrájai - meg elfordúltak tőle.

Csak hű felesége maradt vele a megpróbáltatás nehéz napjaiban
is. És egyik barátja is, Iselin, hű maradt hozzá. Ezen nemes és bölcs
férfiú befolyása következtében nyerte vissza Pestalozzi lelke az elvesz-
tett egyensúlyt és "azon hitet, hogy a külőnbőz ö tehetségek természet.
szerü fejlődése a léleknek lassan-lassan erőt nyujt, hogy az által a ki-
kerülhetlen bajok elviselésére képes lesz".

Pestalozzi egyelőre író lett s a többi közt Lienhard és Gertrud
czímü népkönyvét írta, mely 1781-ben jelent meg. E nagy ember tehát
még tollát is a nép érde kében forgatta.

Elérkezett az 1798-iki esztendő. A francziák elözönlötték és fel-
dúlták az országot. A háborúnak sok emberélet is esett áldozatúl és
az elpusztított országban szerte sok elhagyatott árvagyermek bolyon-
gott. Ekkor Legrand, az őt svájczi kormányzók egyike, ki Pestalozz i-
nak barátja volt, ezt felkérte, hogya szeg-ény árvákat a stanzi zárdá-
ban egybegyüjtse.

E felszólításnak P. annyival is inkább felelt meg, mivelhogy fele-
baráti szeretettel tölt szíve a szegény árvák on már amúgy is segíteni
óhajtott volna. Pestalozzi már most olyan életkorban, midőn közönséges
emberek megérdemelt vagy érdemetlenül nyert babéraikon szeretnek
pihenni,52 éves korában arra az elhatározásra jutott, hogy tanítóvá lesz.

Keressük fel Pestalozzit az orsolyaszüzek egykori zárdájában. 80
árvát gyüjtött egybe, mind külőnbözö korúak, jóformán mind igen
tudatlanok s sokan k őzülők romlottak. És ő ezen elhagyatottaknak
nemcsak egyetlen egy tanítójok volt, hanem eltekintve egy vén nö-
cselédtől, kit Neuhofból hozott magával, az egyetlen egy ember, ki
a reábízott gyermekeknek gondját viselte. Ur, szolga és szolgáló egy
személyben. Folytonosan árvái k őzt volt. Helyzerét 6 maga ekként
ecseteli: "Minden segítséget, minden segélynyújtást, minden tanítást
kizárólag tőlem nyertek. Kezem az 6 kezükben volt, szemem az .ő sze-
mükben pihent. Az én kőnnyűim az övéikkel folytak egybe, az ő mo-
solyg ásukat az enyém k ísérte, Az 6 levesük az én eledelem is volt, az
ö italuk az enyém is. Senkim sem volt, se háztartásorn, se barátom, se
szolgám, csak ök voltak velem. Ha egészségesek' voltak, körükben
időztem, ha betegek voltak mellettük virrasztottam, közöttük aludtam.
Este az utolsó voltam, ki ágyba ment, reggel elsö, ki, felkelt. Még az
ágyban is imádkoztam velük s tanítottam őket, míg csak el nem aludtak."
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Pestalozz i kísérlet által azt óhajtotta bebízonyítani, hogya ,nyil-
vános nevelésnek a házi nevelés előnyeit kell figyelembe vennie, mivel
az emberiségre nézve csak ezáltal válik értékessé.

A házban az anya szeretete az, mely mindenre éltetőleg hat. A
stanzi z.árdaépületben Pestalozzi önfeláldozó szeretete által törekedett
a hiányzó anyákat pótolni. .És könyörületes szeretetének teljes érze-
tében meg volt győződve arról, hogy az ő szívének oly gyorsan sike-
rülend az árvák állapotán segíteni, ahogy a tavaszi nap a téli hidegben
megdermedett földre hat."

Nemsokára belátta, hogy nemcsak jó magot kell elhintenie és
ápolni a, hanem a gazt is kiirtania.

Ta nítását és nevelését az élet eseményeire alapította és azon ta-
pasztalatokra, melyeket nagyszámu családjában szerezhetett. Csakhamar
meggyőződött arról, hogy az ig-azi szeretet a testi fenyitéket nem min-
dig nélkülözheti. Pestalozzi erre nézve maga mondja: "Azon p ádag o.
giai elv, hogy valamely gyermeksereg szellemét és szívét csakis jó
szavakkal kell vezetni, úgy hogy a testi büntetés nyomatékára szükség
se legyen, alkalmazható szerencsés gyermekeknél, szerenesés víszo-
nyok közt; de szegény koldusgyermekeimnél, kik korra nézve annyira
különböztek egymástól, kikben annyi rosz szokás meghonosodott; és
tekintettel arra, hogy egyszerü eszközök által biztos és gyors hatást
kellett bíztosítanom, hogy valamennyinél czélt érhessek: a testi bün-
tetések hatása valami nélkülözhetlen volt."

\

A tanítást P. annyira törekedett egyszerüsíteni, hogy azt a szülők
is sikerrel kezelhessék. Tanszerekkel nem rendelkezvén, ilyeneknek a
k őrűlőtte lévő tárgyakat használta. Igy találta meg alapvető szemlél-
terö oktatását. P. jól tudta, hogy az iskolai tanítás első feltétele az,
hog-y a gyermekek az elemekben biztosak legyenek. "Azért elve volt
neki, hogya legcsekélyebb dolgot is, a mit a gyermekek tanultak.
legnagyobb tökéletességre vitte, soha semmiben hanyatlást nem enge-
dett lábra kapni, olyan szót, melyet a tanulók egyszer megtanultak,
elfelejteni többé nem engedte, olyan betűt, melyet egyszer helyesen
irtak, gyarlóbban irni többé nem volt szabad."

Tantárgyai szemléltetés, Leszéltetés, irás, olvasás és számvetés
voltak. De tudjuk, hogy ő a mai népiskola összes tantárg-yait kezdte
már tanítani. Az oktatás által első sorban a gondolkodó tehetséget
kivánta fejleszteni. Oktatás és nevelés által a gyermekekben bölcs
életnézetet és kitartó törekvést óhajtott .eredményezni.

Eljárásáról maga mondja: "Az tulajdonképen a müvészetnek, me-
lyet kerestem, érverése v<;>lt- óriási szándék i--c a kinek nyilt a szeme,
nem merte volna megcselekedni, én szerencsémre vak voltam, különben
én sem mertem volna megtenni. "

És mi volt az iránytűje, mely öt a zűrzavaron át kalauzolta és
biztos czélhoz jutni engedte, úgy hogya világnak leghíresebb tanító-
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jává, az összes tan ügy reformátorává lehetett? Ez iránytű a nép és a
gyermekek iránti véghetetlen szeretete volt .

•Gyújtó sz ikra hullott a bámulatos mélységű és nagy szívbe és
ott az áldozatkész szeretetnek olyan tettszomját és tettvágyát ébresz.
tette, ahogya világ azt ritkán láthatta."

"A szeretetnek véghetetlen ereje volt életében a határozó tényező,
eszméinek s törekvéseinek, és így az újkor egész nevelésrnódjának
szűlö anyja."

Ezen az uton hadd kövessük Pestalozzi atyánkat! Igy tartjuk leg-
helyesebben tiszteletben emlékezetét!

Ebenspanger János.

nr,
Melanchton Fülöp. *)

A történelem ritkán mutat fel két olyan hű barátot, kik egyéni-
ségük, hajlamaik különbsége daczára egy czél érdekében oly összhang-
zatosan cselekednének, mint Melenchton és Luther s kiknél az ellentét
csupán arra szolgáln.a, hogy egymást jóformán k íegészttsék.

Luther maga a meg testesűlt erő, személyében egyesülnek az agi-
tátorságra alkalmas tulajdonságok. Melanchton vézna teste, magas hom-
loka, csillogó szemei, már első tekintetre a sokoldalú, s fényes tehet-
ségü tudósr a emlékeztetnek. Neki életczélja, hogy mint Áron Mózes-
nek, úgy ő is Luthernek hü segitő társa legyen nehéz munkájában,
mig amaz inkább a laikus közönségre hat, ő a protestanizmus lénye >

gét a tudósvilág előtt tárja fel elfogadható alakban. Mennyire megfe-
lelt Melanchton e czélnak, kitetszik abból, hogy kortársai "praeceptor
Gerrnaniae" melIéknévvel tísztelték meg.

Melanchton Fülöp született 1497. február l6-án Brettenben, Baden
egyik kis városában. Atyja Schwarzerd György fegyverkovács volt,
tőle örökölte jellem.tisztaság át. Anyja Reuchter Borbála nagy befo-
lyást gyakorolt a gyermek kedélyére.

Anyai részről való nagyatyja Reuchter János nagyon szerette ele-
ven kis unokáját. Házába fogadta s Hun ga ru s János magán-taní-
tóval tanítatta. Erről a Hurigarusról irta Melanchtori "jeles grammatí-
cus volt, engem is szígorúan szorított a grammatikára. A hányszor csak
hibát tettem - meg vert, de okos mértékkel. Igy aztán grammaticust
csinált belőlem. Különben igen jó ember volt, szeretett mintha fia let-
tem volna s én szerettem öt, mínt atyámat."

Az 1507-dik esztendő sok fájdalmat hozott a tiz éves gyermekre.
Előbb meghalt nagyapja, nemsokára (ll nap mulva) utána édes apja

*) Források: Raumer : Geschichte der Padogogik. Schmidt K.: Geschihte der Padagogi
II. Nisard-Yajda : Tanulmányok a renaissance és reformácaíö korából. Budapest, 1875.
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Most Melanchton öcscsóvel együtt nagyanyjához a hires Re u é hl i n
János*) nővéréhez Porzheirnbe került. Itt járt a latin iskolákba; itt is-
merkedett meg a latin és görög költőkkel, Sz inler György igazgató
vezetése mellett.

Reuchlin gyakran meglátogatta testvérét és örömmel látta a gyer-
mek fejlödését, haladasát. Megajándékozta könyvekkel. Egy alkalom-
mal adott neki görög nyelvtant és szótárt és tréfából egy - doktor-
k alapot, A nSchwarzerd" névvel azonban sehogy se tudott kibékülni,
azt ajánlotta tehát öcscsének, hogy családi neve helyett - az akkori
idők szokása szerint. - használjon mást, latint vagy görögöt. Ö maga
forditotta le a •Schwarzerd "-et "Melancn ton "-ra.

1509-ben - Reuchlin tanácsára - a gyermek Melanchton a hei-
delbergi egyetemre ment, hol Sp an gel Pallas theolog ic.í tanár, kinél
szálláson volt, sokat beszélgetett neki az egyetem fényes multjáról, a
midön még a tanárok között Agricola (Husmann), Reuchlin, Wimphe-
!ing is ott voltak. Ezek az idők most már elmultak! Mikor Melanchton
HeideLbergbe került, akkor már az egyetemen nem tanítottak mást
mint dialektikát és egy kis fizikát. Melanchton ezek tanulása mellett
a kőltök olvasásával foglalkozott. Válogatás nélkül olvasott történel-
met, meséket, verseket, Politíanus művei írá lyára voltuk befolyással.

A 14 éves gyermeket 1511-ben baccalauratussá avatták. Már most
tanítással is foglalkozott: gróf Lőwensteinnek két fiát tanította, Állító-
lag akkor irt a görög nyelvtanát. Mivel azonban még jó formán gyermek
volt, nem avatták magisterré. Ez a körülmény s betegeskedése arra
késztették, hogya tübingai egyetemet is meglátogassa.

Ebben az időben az' egyetemi oktatás k őrűl külünősen két dolog
vonja magára figyelműnket. Az egyik az, hogy mindennapi volt a ta-
nulók között olyan egyén, ki egy vé1-gy más tárgyból a tanáro k elö-
adásait hallgatta, más tárgyból pedig maga tartott előadásokat. Az if-
jak először megszerezték a magister czímet egy vagy más tárgyra, ta-
nítottak s mellette szaktudományokkal sokszor semmi összefüggésben
nem levő tárgyak ból hallgatták a tanárokat, - igy törekedtek az egye-
temességre. Másik a mi ennél még fontosabb: a renessaince hatása. A
tanárok és tanulók egy része a realismusnak, más része pe~íg a hu-
manismusnak volt híve. Egyik a scolasticusokra erősködött. a klassi-
kusok tanulását keresztényellenes dolognak tekintette, másik aklas.
sikusokér t lelkesedett s értük tűzbe-vizbe kész lett volna menni. A hu-
manismus és realismusnak ez a sokszor éles harcza, volt k űlő nősen
előmozdítója, ha nem indító oka,' a reformatióna kis. ,Az embereket
megszállotta a kételkedés szelleme, minden tanításnak az eredetét ku-
tatták, legyen az Aristoteles, Ciceró, vagy akár Jézus Krisztus ta-
nítása.

*) Reuchlin János (1455-1522) egyike volt azoknak, kik a reformatiót eldkéazítették.
Különösen a dominikánusokkal volt neki sok baja, A zsidó nyelvet kevés ember ismerte job.
ban a tudósok között, mint Renchlin.
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Mikor Melanchton Tübingába került (1512) az egyetemen Biel Gá-

bor a scolasticismusnak volt a hirdetője. Summelhardt már azt hang-
súlyozta, hogy a theologiának csak egyre-- a bibliára - szabad tá-
maszkodni. Bebel Henrik meg egyenesen a régi római és görög remek-
irókért lelkesedett, Ez útóbbi iránynak voltak hivei: Brassicanus,'
Sinsler György jogtudósok, Naucker a historikus és Stöffer János
a mathematikus is. (

Melanchton csakhamar belekeveredett az ó- és újidök egymás-
sal való harczába. Csatlakozott a "r e u c h l ini s t á k szö vet ség é"-
hez és pedig nemcsak úgy, mint Reuchlin testi-, hanem mint szellemi
rokona is. E szövetségnek pedig az volt a czélja, hogy egyrészt Reuch.
lint a dominicanusok üldözései ellen megvédelmezzék, másrészt pedig
a klassik usok iránti szeretetet ápolják s az egyházat az erkölcstelen
barátoktól és a scolasticusok tévtanaitól megtisztítsák,

E küzdelem közepette azonban nem feledte el azt sem, a miért
Tübingába ment: hogy magát á tudományokban erősítse. Itt ismét azt
látjuk, hogy Melanchton arra törekedett, miszerint a tudományok min-
den ágában megáll hassa helyét. Ezt bizonyítja, hogy nemcsak az úgy-
nevezett humaniorákkal foglalkozott, hanem e mellett amathesis és
astronomiával, jogi sőt még orvosi tudományokkal és theologiával is.

1517·ben avatták magisterré. A 17 éves ifjú ekkor már Virg ilius,
Livius, Cicero és Terentius munkáiról tartott felolvasásokat. Terentiust
olyan irónak tekintette, kitöl az ifjak az életet ~S szép beszédet egy-
aránt megtanulhatják. Ez inditotta arra is, hogy munkáit kiadja ily
czimmel: Comoediae P. Terentii metro numersque restitutae. Tüb. 1516.

1518 ban kiadta görög grammaticaját. Szándéka volt az is, hogy
Aristotelest lefordít ja és Stadian barátja közremüködésével kiadja;
mert látta és tudta, hogy Aristoteles latin fordításai egészen mást ta-
nítanak, mint eredeti munkái.

Hat évet töltött már Melanchton Tübingában, midön Bölcs Fri-
gyes 1518-ban azzal a kéréssel fordult Reuchlinbez, hogy a witten-
bergi egyetem hez 'ajánljon két embert: egyet a héber, - egyet pedig
a görög nyelv tanítására.

Reuchlin válaszában a héber nyelvi tanszékre Oekolampadius ki-
keresztelkedett zsidót ajánlotta első sorban: ez úgymond tud latinul is,
a bébernyelv pedig anyanyelve. A görögnyelvre azonban csak egyet
Schwarzerd (Melanchton) Fülőpőt ajánlja, mint olyant, ki kora ifjúsá-
gától fogva e nyelvre szentelte idejét. Egy későbbi levelében azt irt a
Reuchlin a fejedelemnek: "Melanchton diszére válik a főiskolának,
mert tudom, hogy nincs senki a németek között, a ki a tudományok-
ban felette állana, kivéve Rotterdami Erasmus urat, de ő hollandus és
Ielűlmúl mindnyájunkat a - latin 'nyelvben :

Melanchtonhoz pedig igy ir Reuchlin:
"Fülöpöm! Tanítványom, vigasztalásom! Nem költőileg, hanem az

isteni igéret szavával, mint a hiv Abrahámmal történt, mondorn neked :
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Menj ki hazádból. a te rokonaid és atyádnak házából, abba az országba
a melyet neked mútatok, Megsokasítalak és megáldalak, hires emberré
teszlek és kivánom: áldást terjessz és ossz mindenfelé. Lelkem jósolja
ezt s hiszem is, hogy így történik."

Melanchton most elhagyta Tübingát. Sinler, Melanchton első ta-
nítója igy nyilatkozott r óla távozása kor: Bármilyen sok tudós férfia le-
gyen ennek az egyetemnek nem eléggé tudósok ahhoz, hogya távozó
tudományosságát méltányolni eléggé képesek len'nének.

Wittenbergbe való utazását arra használta fel, hogy kora leghire-
sebb tudósaival megismerkedjék. Augsburgban Pírkhaimer, Nürriberg-
ben Scheurl lettek barátaivá. Lipcsében Moselanus Péterrel ismerke-
dett meg. ••

1518: augusztus 25·én ~érkezett Wittenbergbe. Közte és Luther
között csakhamar a legbensőbb barátság füződött. Luther nagyon di-
cséri Spalatinhoz irt levelében azt a székfoglaló beszédet, mit Melanch-
ton megérkezése negyedik napján tartott. Csak az aggasztja, hogy Me-
lanchton gyenge testalkata az ész ak-n érnct életmódot nem birja ki. Egy
másik levelében pedig azt irja, hogy Melanchton kora legnagyob b tu-
dósa, a legjobb görög, jártas a héber nyelvben is. - Reuchlinhez pe-
dig igy ír: Melanchton csudálatra méltó ember, minden tudományban

, úgyszólván meghaladja az emberi mértéket, irántam igen' bizalmas és
barátságos. "

1520-ban megnősült, elvette Krapp Katalint, a wittenbergi pol.
gármester leányát. Isten boldog házasságukat négy gyermekkel - két
fiú és két leány - áldotta meg. A fiatalabbik fiú már két éves korá-
ban meghalt. Az öregebbik nem -bírt nagy tehetséggel. Leányairól sem
mondhatj"uk, hogy valami szerencsések lettek volna. Az apa kedven-
czét - Annát egy Sabinus György nevü tudós, de nyugtalan és gő-
gös ember vette el, ki összeférhetlen természete miatt sok fájdalmat
okozott apósának. Magdolnának Peuezer Gáspár orros lett a férje, a
kit meg azzal vádoltak, hogy titkos kálvinista s ezért .börtönbe is
vetettek.

Maga Melanchton jó családapa volt. Egy alkalommal egy franczia
úri ember látogatta meg. A mint benyit a lakószobába, látja, hogy Me-
lanchton szorgalmasan ringatja valamelyik kisded gyermekét az egyik
kezével, a másikban pedig könyvet tart. Mikor a franczia ezen cso-
dálkozott, Melanchton elkezdte előtte a családapa kötelességét fej-
tegetni.

Mint ember igyekezett tehetsége szer int az ügyefogyottakat gyá-
molitani, barátjai nem győzik eléggé dicsérni 6szinteségét. Az anya-
giakkal keveset törődött. Fizetése egyetemi tanár létére oly csekély
volt, hogy most kevés falusi tanító cserélne vele; gondos és szorg al-
mas felesége azonban megőrizte a nélkülözésektől. A testi szenvedések
és lelki gyötrelmek azonban ott voltak .kőr űle. Voltak éjjelek, a midőn
szemeit nem tudta behunyni, előbb álmatlansága később köve 30k fáj-
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dalmat okoztak neki. Ezek azonban háttérben maradtak azon aggodal-
mak és nyugtalansággal szemben, miket egyházi müködései okoztak.

Heidelbergben vette hírét lb57-ben neje halálának. Kőrriyezete
jól tudta, hogya sz e re t ő hitves halála hire lesújtja, - de azért nem
mutatta a fájdalomnak semmi jelét, csak annyit mondott: "Nem sokára
én is követem!" Milyen mély lehetett fájdalma, kitünik abból a leve-
léből, a melyet felesége halála után 2 év mulva irt. "Az aggastyán -
irja ebben - szüntelen vágyódik és epekedik elhúnyt felesége után.
Ha unokáimra rátekintek, fel kell sohajtanom - nagyanyjukra gondo-
lok és ezt nem tehetem fájdalom nélkül j fájdalmam megújúl az árván
maradtak megpillantásakor. Hiszen ő gondoskodott az egész háznép-
ról, ápolta a betegeket, enyhitette vigasztalásával az én szenvedése-
met, megtanította a gyermekeket az imádkozásra. Ezért érzem én foly- .
tonosan, hogy hiányzik közöttünk! Naponként többször gondolok rá,
mint ismételte a zsoltár író szavait: "Én Istenem, ne hagyj el enge-
met vénségemben, szünet nélkül hozzád imádkozom!"

A folytonos élesedő vallási víták elk eseritették. Egy gondja volt
már csak: miként lehetne a keresztény egyházat újra egyesiteni. Már-
már el volt arra is készülve, hogy elűzik. "Ha elűznek - irja egyik
levelében - elzarándokolok Palesztinába s a világtól elvonulva Jero-
mos zárdájában vonom meg magamat s lelkemet Istennek ajánlom,
miután az én üdvezitőmről tanúbizonyságot tehet."

Kifáradva, üldöztetve a testi és lelki szenvedéseken megpróbál-
tatott aggastyán várván várta azt a pillanatot, melyben Urával és me s-
terével. kit teljes életében híven szolgált egyesülhessen. 1560. április
19-én az ég meghallgatta könyörgését. Utolsó óráiban a szentirásból
vett mondatokat ismételte. Mikor veje Peucer kérdezte: "Kiván.e még
valamit?" "semmit - felelt a haldokló - csak a menyországot! Hagy-
jatok csendben, hadd imádkozzam. Életem vége nem messze van. Ha-
lála esti 7 órakor be is következett. A pril 21-én temették el a witten-
bergi vártemplomba Luther mellé.

(F 01yta tása következik.)
Pethes Ján~s.

Gyakorlat.

E x hor tat i0.*)
- Az iskolai év elején. - (Gal. 6. 7 -8.)

Serdülő Ifjuság! Kedves Gyermekek! Itt vagytok újra. Megjöttetek,
ti, kis csicsergő fecskéi, dallos pacsirtái, a polgári év öszén, a szellem
tavaszá.nak. Szivörömmel üdvözöllek titeket s lelkem mélyéből kivánom
nektek, hogy Isten áldása legyen buzgóságtok e szent óráján, melyben

*) Az elemi, polg. felsó leány, főreál iskola, főgymn. és tanit6nöképző evang. vall.
növendékeinek "Veni Sancte"-jén tartotta a szerző.



az Örökkévaló szent Nevében kezditek meg egy iskolai év nehéz, kűz-
delmes munkáját. Mielőtt figyelmetek lankadna, hozzátok szólok: Ked-
ves Gyermekek! Véssétek szivetekbe e tanulságos kis történetet:

Verőfényes őszi délután ült a lugasban, kényelmes karosszékében
egy szelid tekintetű, jóságos arczú, galamb ősz aggastyán. - A kert
virágos ágyai között imbolygott könyvvel kezében egy élettől pirosló,
tizenhatéves ifjú. A nagyatya magához inté unokáját és kérdezte tőle,
hogy mit csinál? A gyermekifjú fölemelte okos szemeit s szépen felelte:
"tanulok nagyatyám". Most újra szólt az agg: "Mondd, miért tanulsz
fiam?" . .. "Azért - folytatta a beszédes ifjú, - hogy pár év mulva
végezve középiskoláimat, jogász lehessek" '. "És akkor?" . . Kérdezé
az agg. "Akkor, édes jó nagyatyám, felkutatom a törvénykőnyveket,•gazdagítom ismereteimet, élesitem látásomat, biztossá teszem itéletemet
táplálom tudásvágyomat, hogy dicsérettel hagyhassam el az egyetemet,
hogy készülve léphessek pályárnra, " -

"És akkor?" ...
"Akkor a szorgalom és munka.. lelkiismeretesség és az elesettek

védelme hozzám fogja gyüjteni a szegényeket és a gazdagokat" .
, ~"Es akkor." ...

"Akkor a munka megtermi gyümölcsét. - Gazdag leszek én is s
boldog, mint arám, anyám."

"És akkor?" . . .
"Akkor nevelni fogom én is gyermekeimet, hogy követhessék ök

is szülöik nyomdokát" ...
"És aMor?" • . .
"Akkor öreg leszek én is, és nyugalomban élve, örvendeni fogok

enyéim boldogságán, éppen úgy, mint most édes nagyatyám." ..
"És akkor?" . • .
"Akkor ... válaszolt az ifjú látható zavarral, - akkor. . én

sem maradhatok örökké a földön: meghalok én is, mint a többi
emberek" ...

Fölkelt az agg. Megfogta unokája két kezét s mélyen szemébe
nézve kérdezé újra: "És akkor édes fiam? . . Akkor vajjon mi lesz?" ..

Az ifjú szeméből könyek peregtek .. ~'Megcsókolta nagyatyjának
remegő kezeit s azután igy szólott : "

"Hála neked, hogy idejekorán megtanitottad gyermekedet. , ...
Akkor következik annak itélete, kiröl megfeledkezni egy pillanatra sem
szabad, kiben hinnünk és élnünk kell, ki bennünk a jónak elkezdője
és bevégzője, a kié szivünk, lelkünk, életünk, szerencsénk, üdvünk
mindenünk!" ...

Kedves Gyermekek! Serdülő Ifjuság! Nem látjátok-e lelki szeme.
tekkel a tisztes aggastyánt, ki erre tanít? ... , Nem halljátok-e intő
szavát, melylyel a pálya végére, a szám adásra int? ... És akkor? ...
És akkor? .... Pál apostol az, kinek ajkáról hangzik az ige: "Valamit
~rrtber vetén(l, a?t aratja! .', .. E; néhány szö legyen a ti jeligétek, a ti
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intő jelmondatotok ez új iskolai évben. \ - "Valamit ember veténel, azt
aratja. A ki vet az ő testének, a testből arat ueszedelmet ; a ki pedig vet a
léleknek, a lélekből arat örök életet." - A milyen örvendetes az egyik,•olyan szornorü a másik aratás. Ez alkalommal a sötét képet tárom föl
előttetek, hasznos tanulságúl, intő figyelmeztetöűl.

Mig ezt teszem, látni fogjuk:

1. A ki vet az ő testének :
2. A testből arat veszedelmet. -
I. A ki vet az ö testének! Ugyan mit ért az apostol "test~ alatt?.

E kérdésre több, kevesebb világossággal tudtok ti már felelni, kedves
Hallgatóim! Test: az emberben az érzéki, az állati természet. Test: a
lélek és a vér alacsony ösztönei. Test: az önfejű dacz, mely fellázad a
tanító, az atya, az lsten akarata ellen. Test: a hiú élvvágy, mely a föld
porába von. Test: a szenvedélyek tornyos hullámai, melyek lelkünket
borítják el annyjra, hogy azt cselekeszszük, a mit nem akarunk és a
mit akarnánk: cselekedni nem vagyunk képesek!

Lássátok K. H! az ö testének vet az a kőnnyelmü ifjú, ki a
tékozló fiúnak utján rohan tova, örökségét, idejét, ifjúságát, testi, lelki
erejét pazarolva el dobzódással . , . Az ö testének vet, az a bol dogta-
lan, hiú, balgatag leányka, ki életének szép tavaszát üres örömök közt
fecsérli el, kopáran hagyva lelkének virágos kertjét, műveletle n sz ivé-
nek kincses bányáját, imádva tükrét, mely úgy tud hizelegni a hervadó
testnek .. , Az ő testének vet, minden szerencsétlen kis gyermek, ki
az iskolában nem figyel, otthon nem tanul, tanítójának nem engedel-
meskedik, s fejejti a szülök intő szavát .. Az ő testének vet mindenki
kőzűletek, a ki dicséret, kitüntetés, jutalom után sóvárog, a ki féltékeny
és irigy, mert a másik ő nála szebb, ékesebb ruhája, finomabb kalácsa
van. . . Az ő testének vet mindenki kőzűlete k , a ki nem segít' máso-
kon, nem hordozza tulajdon terhét, a ki gyanúsít, vádaskodik, árulko-
dik ... Az ő testének vet mindenki, a ki csupán vagyon, arany, ezüst,
vagy szép játék után eseng, a ki fösvény, a ki a koldúsok perselyébe
nem vet, a ki az árva gyermekkel vajaskenyerét nem felezi meg, a ki
mindent csak magának akarna! .. Az ő testének vet mindenki kőzü-
letek, a ki iskolában, otthon helytelen dolgokat beszél, a ki a jó Isten-
ről, mint az a boldogtalan ifjú, - megfeledkezik, a ki reggel, délben.
este nem imádkozik • '. Az ilyen gyermeknek, az ilyen leánykának,.
az ilyen ifjúnak, az ilyen embernek hiába van: szép játéka, szép ruhája,
kitünö osztályzata, esze, müveltsége, vagyona ... mindegy! ... olya-
nokká válnak ök, mint a maszlagos bürök, undorral fordúl el tőlük
minden jóizlésü ember ...

És akkor? ...
És akkor aztán belőlük mi lesz? ..
Megfelel az apostol röviden, megdöbbentően világosan: . A ki vet

al 6 testének;



54

II. A. testből arat veszedelmet. - Ki ne látná, ki ne érezn é közületek,
hogy az örömteljes vetésre, milyen szomorú aratás lenne ez?

Mondjátok meg nekem, képzeltek-e ti olyan magvetőt, a kinek•
ha előre megmondanák, hogy ez a föld nem terem, benne minden el.
pusztúl, mert ez mocsár, hol a jó mag elposhad, mert ez homok, hol a
jó mag kiszárad, mert ez s zik la, hol a jó mag gyökeret nem verhet,
itt az aratás idejére, búza- helyett tüske nö, itt kenyér helyett kövek
teremnek, - ugyan képzeltek-e olyan sötét elméjű embert, a ki gabo-
náját mégis, oda vetné? ...

Lássátok K. H! Ilyen kopár föld, a melyen az aratás napjára kéve
nem terem, ilyen kiaszott mez ö, a melyen az ember örömtelen, vigasz-
talan áll az élet öszén, szegényen, mint a tékozló fiú, reménytelen, mint
a gazdag ember ... ilyen terméketlen, átkozott föld a testiség világ a,

Ugyan ti fogtok-e vetni intésem daczára is e terméketlen földbe? .
Ugy-e nem, Kedves Gyermekmekek, Serdülő Ifjuság?! ... ' Ti

soha nem feleditek tiJbbé, hogy aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet!
Miért P ..
A zért, minden test olyan, mint a t~í és a test minden dicsősége olyan

mint a füne7c virága, megszárad a tü és annak virága elhull . ., ELért van
az a jó mag a-testnek földében elveszve, ezért van az a szélnek .szór va ,
vizbe dobva,' mert a mi belőle kinö, legyen bár az zöldelő virány, magá-
ban hordja a rothadás csiráját, az első dérre elhull: és akkor ... _ és
akkor kiviláglik a szomorú való, a romlás, a -' pusztulás ...

Mennyi sötét képe a nyomornak, mennyi aratása a test veszedel-
mének az életben mindenütt!

Annak a szerencsétlen ifjúnak, ki vagyont, becsületet, jóhirnevet,
szóval mindent tönkre tett a könnyelmüség testi utain, a ki a lejtőn
nem képes többé megállani, a kinek nincs többé ereje a megbánásra,
a megtérésre, a kinek szemei előtt megnyiJik a korai sirgödör : oh
annak bensejében nincsen-e kiverve éles szögekkel az intő jelmondat:
a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet?! . . . . Az a hiú, ingatag
leányka, a kit hiúsága könnyelmüségre visz, a kit könnyelmüsége bűnbe
ejt; a kit bűne örvénybe sodor; a ki könyek között nyomorban ver-
gődik az örvény fenekén, a kitől elfordúl a világ, mely azelőtt neki
aranyhegyeket igért, a ki égő fájdalommal tekint vissza ifjusága szép
tündérvilágára, a ki reménytelen tekint előre a sötét, a rideg jövőbe, a
ki iszonyodva érzi a nyomor karjának éhes ölelését: oh Kedves Hall-
gatóim! ér tite k.e, ér aite k-e, sejtitek-e, hogy annak a szegénynek sz iv é-

ben lángbetükkel ég az irás szava: a ki vet az ő testének, testből arat
veszedelmet? ! .. '. Az a sajnálni való iskola kerülő, a ki lomha testét
munkára kényszeríteni nem akarja, a ki az iskolában nem tanul, ott-
hon semmit nem csinál, gyakorlati életpályát választani restell, a ki
élte javát "Pató Pálv-ként elherryálve , egyszerre. csak közmegvetés
tárgya lesz: az fogja majd késő könyek között, keservesen belátni az
apostol szavainak igazságát: a ki vet az ő testének, a testből arat oessedel-



met! .. , Az a haragra lobbanó, a kinek szenvedély éhez talán vér is
tapad; az a birvágyó, telheterl-n, kinek házait tüz emészti meg, arany-
kalászszal hullámzó földjeit vizár borítja ej, mesés fényü kincseit tolvaj-
kéz lopja el s keldúsbotra jut; az a porban csúszó, kegyhajhászó ember,
ki a nép kegyének magaslatáról a feledés ,mélységébe hull: azoknak
lelkét tépi, mardos sa majd az igazság diadala: a ki vet az ő testének, a
testből arat veszedelmet! . .

Igen, Kedves Gy ! Serdülő Ifjuság! Ide jut mindenki biztosan, ki
a testnek vetett, ide jut még ak kor is, ha talán vetése sokáig- virúlt •.
Mert ha késik is, de biztosan eljő az aratás, melynek gyümölcse ve-
szedelmes leszen! .. Mert biztosan eljő az ősz, a midön életünk virágai
elhullanak; biztosan eljő az alkonyat, a midön életünk napja leáldozik;
biztosan eljő a sötét éjszaka, a midőn itt kell hagynunk mindent, mi
testi volt; biztosan eljő a nap, a melynek hajnalán felhangzik a paran-
csoló szózat : adj számot a te sáfárságodról!

És akkor, Kedves Gyermekek!
És akkor, Serdülő Ifjuság?
Akkor ti mindannyian számot fogtok adni a rátok bizottakról,

igazán, híven, mert senki közületek nem fog az ő testének vetni, hogy
veszedelmet arasson önnön magának!

Mi erős hittel hiszszük ezt Kedves Hallgatóim!
Biztos záloga ennek a szülö i ház, melynek áldása leng fölöttetek

Biztos záloga ennek, a jó feltétel, melylyel átléptétek újra az iskola
küsz őbét. Biztos záloga ennek, tanáraitoknak ügyszeretetök, önfeláldozó
buzgalmuk és a hozzáértő kéz,' melylyeJ vezetni fognak titeket ez új
iskolai esztendőben is. Biztos záloga ennek, az Istennek Sz. Lelke,
mely szernetekböl sugárzik felénk, mely megzabolázza bennetek a tes-
tiség féktelen vágyait s elvezet titeket a gyümölcsökben gazdag lelki
aratáshoz!

Föl tehát a nemes küzdelemre!
Vigyázzatok.
Meg ne csalatkozzatok.
Az Isten nem csúfoltatik meg.
Valamit ember veténd, azt aratja
Ezen intő jelmondat lebegjen szemetek előtt szüntelen ez iskolai

évben!
Mtmkálkodjatok, mig nappal vagyon, meri eljő az ejssaka; a melyben senki

többé semmit nem cselekedhetik.
A test kisérterri fog sokszor és erösen, de ti: vigyázzatok és imád-

kozzatok, hogy kiserietbe ne jussatok -- amen.
Kassa.

ifj. Draskóczy Lajos
val1ástanár.



Reggeli ének.
Légy velem kegyelmeddel
E földi ösvényen,
Bünös vol tom fedezd ej,
Éleszd föl reményem!
Lelkemet
Neveljed
Hív szolgálatodra!
Hozzád hüség vonja!

Hozzád jövök Istenem,
Hála kél ajkamon,
Te voltál ez éjjelen
Hűséges gyámolom.
Szent kezed
Elfedett,
Hogy csapás ne érjen,
Óvta békességem!

Tiszta szívvel áldozom,
J ó atyám, te néked.
Hálaadó sóhajom
Áldja bölcseséged!
Életem,
Mindenem,
Hirdeti jóvoltod,
Kit megáldasz, boldog!

Áldd meg törekvésemet,
Buzgón esedezem,
Pályámon szer et ered
Örcsillagom legyen!
Kedvedben
Fölleljem
Örömét szivemnek,
Ott találjak enyhet!

Kovács Sándor.

Pali öcsémnek. XXVIII.
(Egyháziak hivatása. Ifjus ági egyletek.)

Gyönyörűséges koszorú a jótett jutalma. Mikor átérzitek lelketek-
ben mélyen, fenékig azt az érzetet, rnely sziveteket át meg át melegíti
annak .rneg'g ondolása mellett, hogy Kondor Gusztáv tiszttársadat tulaj-
donkép a ti emberszeretetetek adta vissza önmagának, családjának és
a társadalomnak; mikor kőzverlenül élvezitek azon mennyei gyönyört
melyet az Isten a jóknak igért, s a melyet nincs ember, ki ne remélne,
ne áhítana , oly távol kelJ lennetek azon gondolattól, miszerint nincs
igazság a füldön, mint a mily távol van a föld a nap tűndérkoronájátó1.

Avasnyakú Daczót megtörte fiának tékoz lása, javíthatlan, fékte-
len életmódja s a ti szeretetteljes rábeszélésteknek sikerűlt őt kibékí-
teni vejével, az eltévedt, de megtért fiúval, hogy ez viszont kebelére
ölelje bánatában s szenvedései k őzt is hfr nejét, és k őtelezetts ég ei nek
ipa segedelmével megfelelve a megsértett társadalmi rendet maga iránt
kiengesztelje. -

Megható lehetett a jelenet, midőn Kondor a ti intő beszédetek
folytán megtörve teljes őszinteséggel beismerő vallomásra fakadt s oly
szilárd elszántsággal, mint ki halálos veszedelemből kirnenekülve Isten
előtt tesz hálafogadalmat, megigérte, hogy eddigi életmódjával és hiu
törekvéseivel teljesen és örökre szakítva a józanság és becsület utjáról
többé soha le nem tér,



57

Ez volna véleményem szerint általában az egyházi férfiak hatás-
köre, kötelessége és hivatása, a melynek te lelkészeddel együtt ez
esetben dicséretes módon megfeleltetek. Ez volna az egyháziak hivatása
minden időben, de ma különösen és pedig két okból.

Először azért, mert - a mint már sokszor említettem - kűlő n ő-

sen a mi korunkban kevés azok száma, kik az üdvösség útját fe1találni
képesek és ha megtalálták, azon a sok hamis próféták csábitásaí k őzt

állhatatosan megtudnak maradni. Másodszor pedig azért, mivel semmi
se emeli jobban az egyház tekintélyét, mint az ily esetek, melyek kéz-
zelfoghatólag szem elé állítják az, ő áldásos müködésének nyilatkozatát,

Annyit halljuk a panaszt, miszerint sokan hangoztatják a vallás,
a templom szükségtelen voltát, a papi intézmény feleslegességét, hall-
juk a panaszt, hogya kor vallástalan. Pedig e panasz forrása abban is
rejlik, hogy az egyháziak mükődési tere ma napság a lehető legkisebb
kőrre szor últ össze. A pap tulaj.Ionkép csa k a templomban s ir o dájá-
ban talál műk ődési kőrt ; a tanító csak az iskolában, Legújabb időben
a pap az irodából is kiszorúlt s egyedüli tere a templom maradt. A
pap a templomon, a tanító az iskolán k ivül csak ép oly hussal vérrel
biró egyének, mint a laikusok. Ugyanazon vágyak, ugyanazon szenve-
délyek, ugyanaz az elégedetfenség, mely a világi hiveket jellemzi. Az
egyházi férfit a világitól, hacsak ruházat és külsö viselet nem, más szel-
lemi tulajdonok, vagy foglalkozás épen nem különböztetik meg a nagy
tömeg közönséges a lakja itól.

Pedig az volna szükség es, hogy az egyházi férfiút egész jellemes
külseje és méginkább belseje megkülönböztesse a világ iaktól, egyházias
jellern emelje öt fel a tekintély magas po1czára, ez adjon kezébe való-
ságos hierarchiai hatalmat hiveinek szivei felett,

Az egyházi férfiú ne csa'k tudományos, legtudományosabb ember
legyen a községben, hanem legyen a mellett jó földmíves, ügyes ipa-
ros, megfontolt kereskedő, jártas ügyvéd és gyakorlott orvos, hogy a
nép fiának minden téren, minden keresetágban és mínden életszükség-
letben az első segítséget nyujthassa. Ezen tehetségeit pedig csak úgy
érvényesítheti, ha a templomon és iskolán kivül miriél gyakrabban
érintkezik hiveivel

Ebből a szempontból felette üdvősnek tartom azt az eszmét, mely
kőreitekben legújabban fölmerült, miszerint ifjusági egyleteket szándé-
koztok a közqégekben szervezni, Régen nem olvastam, nem hallottam
ennél gyakorlatibb, czélhoz vezetöbbgondolatot. Ez egyJetek mig egy-
részt megmentenék az ifjuságot a kora elvadulá stó l, másrészt itt volna
a legjobb alkalom az ifjak fogékony, de már érett gondolkozású lel-
kébe elhinteni azon eszmék magvait, melyek a mai korban Ieg szűk sé-
gesebbek, hogy az egyén az általános boldogtalanság utjára ne tévedjen.

Ezen egyletek ősszejövetelei alkalmával megtantthatjátok az ifju-
ságot arra a fontos elvre, melyet ma igen kevesen tudnak, hogya
munka sem nem szégyen, sem nem teher, hanem életszükséglet, oly
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feltétele az életnek, mint a mindennapi kenyér. Pedig hányan vagynak,
kiknek vágyai netovábbja a gondtalan, munkátlan élet. Meg kell taní-
tani őket arra, hogy az ember sohase eméssze magát az a feletti t őp-
renkedéssel, miért van egyiknek jobb sorsa, mint másnak, távoztassa
el, gyomlálja ki az ember gyökerestől szivéből az irigység sárga para-
zitnövényét, a helyett vessen számot saját körülményeivel s ezek sze-
rint igyekezzék boldogulni. Fel kell világosítani őket, hogy az ember
nem csak magáért, hanem övéiért s családi körén túl községeért, egy-
házáért, hazájá ért él, és ennélfogva a gyermekeket, meg azon kötele-
zettségeket, melyek a honfira, egyhá,ztagra háramlanak, ne tekintse
tehernek, hanem Isten áldásának. Óvni kell őket attól a nagyon elter-
jedt rákfenétől, miszerínt a Gondviselés intézkedéseit az ember a maga
gyarló esze szerint bir ál gat ja, sőt becsmérli. Ezekben fekszik a mai
elégedetlenség k utfor r ása, s ezen elégedetlenség a socialismus gyökere.
Az élet czélját helytelenül fogjuk fel, önzők vagyunk a legnagyobb
mértékben és saját eszünk et a végtelen bölcseség fölé helyezzük.

E fonákságok ellenében kell az emlitett igaz keresztényi eszméket
elhintegetni társalgás, felolvasások, életből merített példák elbeszélése
által. Költői müvek népszerű magyarázása, koronkint jókedvre derítő
k omik us költemények, rövid vigjátékok felolvasása, szivképző dalok-
talán négyes hangon is előadva, k őzbe-k őzb e összes társadalmi életünk
ismertetése, találmányok, közgazdasági ügyek, egészségi szahályok
mezei gazdasági vivmányok. leülőnféle foglalkozások, életmódok ismer-
tetése, történeti képek és hasonlók lehetnének tárgyai a rendes össze-
jöveteleknek. Ugy hogy ezen előadások e társalgások kiegészítő részét
képezzék az iskolának és a templomnak.

Es hogy a sokféle egylet el ne forgácsolja erőiteket, czélszerünek
taiálom úgy szervezní az .új egyletet, hogy az a már fennálló olvasókör
fiókja legyen közös helyíséggel, közös könyvtárral, kőz ős tisatvise lö kke l .
A két egyesület egy szellemben, párhuzamosabban rnükő djék s mig az
egyik az érett koruaknál igyekszik pusztítani a k or társadalmi fonák-
ságainak kártékony férgeit, a másik az új nemzedék kebleiben rakja
le egy szebb, boldogabb jövőnek aiapjait.

Midön elképzelem, hogy egyházközségeinkben ilyegyletek lépnek
életbe s bölcs körültekintő vezetés mellett müködnek, felvirágoznak,
egy új hajnal felderültét látom egyházi életünknek, de egész hazánknak
egén. Látom, mint üzi k el az egyletek a nyomort, szegénységet s hoz-
nak helyébe jólétet, mint fojtják el az elégedetlenséget sültetnek
helyébe édes megelégedést, maghonositják hiveink társadalmi életében
a jó erkölcsöket s vallásos érzületet -- nem bigottságot - de igazi,
mindennapi életben, szavakban, tettekben, gondolkodásmódban nyilvá-
nuló vallásosságot g erjesztve, áldást árasztanak népünk legalsó és leg-
felső rétegei közt mindenfelé. És ezt az állapotot létrehozni, megterem-
teni a ti hivatástok.
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6h ha ti át tudnátok érezni a hivatás magasztosságát! ha meg"
tudnátok érteni - mikor szük anyagi körűlményeitek és társadalmi
állástok alacsonysága miatt panaszra nyilnak ajkaitok --:- meg tudnátok
érteni, minő hatalmat ád kezeitekbe ez a ti hivatástok, feltéve, hogy
azt kellő módon betölteni képesek vagytok, ha ki tudnátok emelkední
panaseaitok tengeréből s járni tudnátok annak hullámain, miként a
megváltó járt a vizek felett, és megszállna benneteket a szent lélek,
hogy tudjatok nyelveken beszélni, s felvilágosítaná lelkeiteket, felemelné
sziveteket, s oly erővel ruházna fel, mint a minővel az apostolok ter-
jeszték Isten igéjét; milyen boldogság áradna széllyel e világon az
általatok plántált Isten kertében, hol boldog pásztorai lennétek a bol-
dogított nyájnak.

Nem puszta óhajtás ez. Jeleket, biztos jeleket látok, melyek reményt
ébresztenek bennem, hogy az a kép, mely most csak lelki szemeim
előtt ábrándként lebeg, a közel jövőben testi szemeinkkel láthatóan
meg fog' valósúlni. Isten adja, hogy úgy legyen!

Sass János.

Mes é k,
1. A hűség.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy kutyája, meg egy macs-
kája. Az ember mindkét á llatját igen szerette s úgy lá tsz ott , azok· is
szeretettel ragaszkodtak gazdájukhoz. Történt, hogy az ember elveszd-
tette minden vagyonát. Háza is kótyavetyére került, A :tönkreme'nt
embernek ki kellett költözködni az ősi hajlékból. A kutya látva távozó
gazdája szomorúságát, igyen biztatta a~macskát: "Macska pajtás, men-
jünk el gazdánkkal, a jó napokat elvettük, oszszuk meg vele a nem
szeretem napokat is."

A macska azonban gúnyosan így válaszolt:
"Már én csak megmaradok ennél a háznál, mert több jót várhatok

új g azdájá tól, - a ki gazdag ember, mint a régitói, a ki koldusbotra
jutott. Maradj itt te is, jobb dolgod lesz, mintha elmégysz régi gaz-
dánkkal. " A kutya azonban nem hallgatott a haszonleső tanácsra,
bucsút se vett a macskától, futott szomorú gazdája után.

A szerencsétlenség idején válik meg: ki igaz barátunk?

2. A fagyöngy és a kökénybokor.
Magas tölgy tetején fagyöngy zöldellett. A tölgy fa aljá ban pedig

kis kökénybokor nőtt. Kevélyen szólítja meg a fagyöngy a kökény-
bokrot :

•Tudom, irigyled az én k ivá ló helyzetemct. szeretnél ily magas
polezra felvergődni, a honnét beláthatnád az egész erdőt, a messze
falvakat, a kékellő hegyeket."
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A kökénybokor szerényen így felelt:
.Megelégszem a magam sorsával, mert én a magam erejéből

vagyok, a mi vagyok, de téged a szerencsés véletlen emelt a magasra,
nincs benne érdemed."

Sok elbizakodott ember, a kit a pártfogók érdemetlenül magasra
felt otnak, lenézi a nálánál alacsonyabb állású embert, a ki a maga ere-
jéből lett, a mi lett, s épen azért becsülettel meg is állja helyét.

3. A méh és a darázs.
Ösz felé találkozott a tarlón egy szorgalmas méh egy lusta darázs-

zsa l, A darázs imígy szólítja meg a serénykedő méhet: .N o rokon,
vari-e már sok mézed?"

"Annyi van, hogy nyugodtan nézhetek a hideg tél elébe," - felel
a kis méh. .

"Kár volt szorgalmatoskodnod, - gúnyolódik a darázs - hátha
önző gfzdád felveri kasodat tégedet megöl, méz.e det pedig elrabolja?"

"En teljesítem kötelességemet, - mentegeti magát a méhecske, -
ha meg kell is halnom, legalább nem kell a magam hibája miatt elpusz-
tulnom - éhen."

Tegyétek meg kötelességteket, habár a világ háladatlan is irántatok.

Ladányi.

Az iskola porából.
Ill. Ki mint vet, úgy arat.*)

Jeiige: .Szól mogorván bús Petike ...
Hol van hát?!"

Az én Matyi fiamat nem kerülgette a komorság, azt sem vallotta:
"boldog, ki a látással beéri." Ö többre vágyott: csókra jött kedve a
lurkónak. De hát ez olyan portéka, amit nem mindenkor kaphat meg
minden pipogya ember. No, hanem az ügyes segít magán. Az én gye-
rekem se volt tökkel ütött. ha nem kapott, hát adott csókot k ivétel
nélkül minden leánynak, a ki az iskola ajtón belépett. -

Persze a vátatlanúl jött adományra nézve adó és vevők közt nagy
véleményeltérés volt, mert míg amaz a k őrülménvek változhatatlansá-
gára való tekintetből a "jobb adni, mint kapniv-féle elvnek hódolt,
addig emezek azt tartották :.nem illik."- Mindazáltal csak folyt a
játék, folyt mindaddig, mígnem egypár nagyobbocska leány is részesült
a kelletlen, - de 16-18 éves korukban bizonyosan szivesen fogadott
- ajándékban, a mi miatt most szégyen pír öntötte el arczukat. Nem
is késtek a panasz bejelentéséveI, csak az volt a baj, hogy a jelentkező
négy egyén közül egyik sem tudott alkalmas kifejezést találni hirtele-
nében s így. folyton egymást ösztönözték szólásr a.

*) Az I. és II. közleményt lásd folyóiratunk mult évi aug.-szeptemberi számában. Szerk.



Látván az arczole el borúlt voltát, valami nagy bajt véltem, azért
nem késtern a k őz vet ítéssel, a sz ó lásr a indító kérdés feltételévei, mir e
.az egyikből csakugyan kitör a panasz: "Kérem tanító úr, az Iga Matyi
veszek sz ik:"

Mit? az Iga Matyi! hiszen annál szelidebb gyerek sincs az isko-
lában. Kit bántott? Mit csinált? Miért? - jött ajka mr a önkénytelenül
a kérdések halmaza. -

És a válasz ... siri csend .... hallgatás. Ismételt felhívásom is
válasz nélkül \ maradván, már elbocsátani készültem a panaszosokat.
Azonban meggondoltam a dolgot, kitekintettem, hogy nyítjára jöjjek,
vajjon okadatolt-e a panasz, vagy talán holmi csekélység miatt való
érzékeny kedés. Az első pillanat elég vol t, 1.átván saját szemeimmel, hogy
az én 9 éves jámbor tót legénykém ugyancsak hévvel o sztog atja a mit
tőle nemcsak hogy nem kértek, de nem is óhajtottak. - Azonnal az'
itélö-szék elé hívtarn a bünöst. Itéletem' a köyetkezőleg hangzott:
Mátyás fiam fél óráig fogod csókolni az iskolai irótáblát.")

A deliquens megkezdte a reá rótt büntetést, a sértett felek pedig
megnyugodván, a megzavart béke helyre állott. -

Eljárásomnak messze kiható következése lett, mert az említet! fiú
azóta családos ember, de csók ot tőle - állítólag - még a felesége
sem kapott. - Ez azonban lényegtelen, nem is ezt volt a czélom ki.
sütni, hanem meggyőzni "HátulknlJogó· _ úrat, -miszerint vessző nélkül
is lehet figyelmezni, sőt érzékenyen büntetni is. -

..... r .. 1.

IV. A biró úro
.Nem szükséges a paraszt felvilágosítása: elég annyira megtaní-

tani, hogya nevét úgy ahogy felírni tudja." Egy róm. kath. lelk észt öl
származtak e szavak. "Én - el1envetém, - más véleményen vagyok;
mert nem félek az értelmes embertől, hanem a féltanúlt, tudálékos
elbizakodott egyéntől igen." Kllításom igazolására: a következő ese-
tet hoztam fel. -

Hivataloskodásom első éveiben X. község területén müködtem,
mint tanyai tanító. Hogy me nny i küzdelmembe került az amúgy is
terhes állás betöltése, annak részletes elsorolására itt nincs szűk ség,
elég csak annak megjegyzése, miszerint a községi korrná nyz at "nálun k
nagyon is ázsiai eredetre vallott. Am ez engem nem riasztott vissza,
hogya törvény szabványaihoz alkalmazkodva a rendes iskolázást
sürgessem. Persze a nélkülözhetetlen nyomtatványok hiányában magam
rovatoztam úgyaB, mint a C mintát, nemkülönben a felvételi
és mulasztási naplót is. Hanem azért dofgoztam odaadással, űgyszer e,
tetból folyó búzgósággal, noha irodai köllségeimet is csak a minden-
ható térítette meg. Azaz mégis más: a k őzség érdemes b irája, Megju-
talmazott gorombasággal. -

*) Biz' az egy kicsit sok volt! Sze r k,



62

No hát ez a tisztes férfiú az emberiségnek a plébános úr elvei
szerint nevelt osztályából való volt: tudott valamit, a mi rosszabb volt
a tudatlanságnál. Értett egyhez: ősi hagyatékból eredő vagyona tete-
mes voltában elbizakodott pöffeszkedő gőgösködéshez.

Bár tudtam, hogy úgy vélekedik a jámbor: •ne legyen a csír ke
okosabb a tyúknál", s ismertem ferde észjárását, miszerint az életben
való boldogulás nem az értelmi képzettségtől, hanem csak az embernek
• veleszületett ügyesség"-étől függ, mégis elég vakmerő voltam más
nézetet vallani s az előirt törvény és rendeletek értelméhen a mulasz-
tások kimutatásával 2 heti időközökben terhelni ő kigyelmét.

Pár hónapig csak simán ment a dolog, jelentéseim ad acta tétet-
vén. Azonban végre is kifogyott biró uram türelme s az ilJetőhöz, k itöl
a kimutatást beküldtem (mert sem hivatalos k őzvetítéshez jogom nem
volt, sem a postadíjat felszámítani felhatalmazással nem birtam) íly szava
kat intézett :.Sok papirossa van a tanittójuknak, mongya meg neki,
ne ir k állon annyit, ussincs annak semi haszna".

Az illető hüségesen tolmácsolta az izenetet.
Hát én sem voltam rest 10-12 kilorneter t gyalogolni s feltenni

a kérdést: .Parancsol bíró úr a mul asztáso k ügyében?"
Persze nem egy malomban örőltünk, Ö a kérdést másként értette

s haragra lobbanva imigyen válaszolt: "Ugy beszéllen, hogy bezáratom" .
Hát a galambnak is van epéje. Én sem voltam rest hivatkozni az

1868. t. ez. 4. §-ára, melya mulasztások megtorlását illetőleg intézke-
dik, s figyelmeztetni az. elvakult embert a büntető törvénykönyv 475.
és 484. §-ára, mely szerint a hivatalos hatalommal visszaélő községi
közeg; - habár biró legyen is, - 5 évi fogházra és hivatalának el-
vesztésére számíthat.

"Isten megáldja, - mondám, - félóra mulva találkozunk a szol-
gabirói hivatalban, sőt szükség es etén a miniszteriumig a ppeI1álok."
És nem jutottunk csak az első forumig sem, mert a szóváltásnál jelen
lévő községi jegyző idejekorán figyelmeztette a községi basát a követ-
kezmér.yekre. Igy történt, hogy már a harmadik ház előtt utolért a
kisbiró .visszahivő szava.

A hatósággal újjat húzni sohasem volt szokásom, tehát vissza men,
tem. S mily nagy változás! Az előbb hatalmi önérzetében me llét verö
nagyság meghunyászkodva ismeri be tévedését, s ig ér i, hogya jöven-
dőben minden a rendes uton fog haladni. Az igéret maradt ígéretnek,
változás csak két év mulva áIlott be, a mikor érdemes egyén, új ember
foglalta el a birói széket. -' Annyit azonban megnyertem azonnal,
hogya szükséges nyomtatványokat megkaptam.

A tanulságot vonja le kiki magának. Az esetet leirtam a kezdő
kartársak és a tanítói pályára készülö ifjuság okulására.

r .. 1.

--~----
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Egyesületi tudósítás.

A külső-somogyi ev. tanító-egylet vá lasz tm.iáya 1895. decz, 4-iki ülé-
sén örömmel vette tudomású\ a sióvidéki ev. tanítói körnek amilleni·
umi országos ev. tanítógyü\és megtartása irányában kibocsátott felhi-
vását, Külőriősen a sérelmes nyugdíj ügyünk érdekében teendő orszá.
gos mozgalmat kivánatosnak s azon alkalommal időszerünek tartva,
óhajtja, hogy az megfelelő módon a val lás- és közöktatásügyi min iste.
riumnak figyelmébe ajánltassék, A választmány ámbár az országos ev.
tanítói gyü\ésben való testületi részvételt, azon oknál fogva is, mert
az őszi gyü\és egy a jövő évben" saját k őrúnk ben tartandó millenáris
gyűlés tartását már elhatározta, ki nem mondhatta, egyik. másik tag.
jának az abban leendő részvételét kilátásba helyezte, s a költségek
fedezésére a felhivásban proponált jövő évi tagsági díjak (18-20 frt)
átengedését megszavazta.

Ezekrö'l a felhívást kibocsátó egylet eIn ökségét átiratban értesíté.

** *Valóban itt az ídeje, hogy az o r s z. ev. tanítógyülés tartá.
sárrak horderejét minden ev. tanító átérezze és hogy ezen üdvös terv
- mint a kerületi ev. tanítóegylet ~egalakítása - a tanítói kar indo ,
lentiaja folytán hajótörést ne szenvedjen!

A k. somogyi ev. ta nítóeg y let, mint arról jegyzőkönyvei tanuságot
tesznek, eddig is éber figyelemmel s részvéttel kisérte a tanügyi mo z-
galmakat; az országos képviseleti, s az eg yeternes tanítói gyüléseken
tag-jai által képviseltette magát; ha tehát az or sz. ev. tanítógyülésnek
ügye kedvezően fejlődik, kűlönösen, ha a ,személyi kiadások fedezésére
tervezett mód kivihetö lesz, nem lehetetlen, hogy az 18!:J6. évi egyleti
gyűlés elejtetvén. az a Budapesten tartandó országos gyülésbe olvadva
tartassék meg.

Az eszme megpendítöjének, a sióvidéki egyletnek erkölcsi k őte-
lessége most már mindent elkövetni, minden kompetens tényezővel
összeköttetésbe lépve, azoknak segítségével a tervet megvalósítani.

Ehez sok szerencsét! .. , ... Kezdeményező kartársunk, Polgár
József úrnak, elismerésünk mellett üdvözletünket!

ifj. .Hér icz Sándor
egyI. jegyző.

Nyilttér.
Nyilt levél az "Evang. Népiskola" szerkesztöjéhez.

Igen tisztelt Barátom!
Egynehány hónapja már, hogy minden bizonynyal vártam becses

lapodban holmi felhivás, felszólítás félét, mely hazánknak ősz-
szes evang. tan í tói t a közelgő nyáron itt, az ország szivében, az or szá-
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gos tanűgyi kongr eszzus és az V. egyetemes tanítói gyűlés alkalmával
tartandó egyetemes gyűlésre szólítsa fel, illetve hivja őssze.")

A róm. kat hol i k u s kartársak régóta mozognak már, és hogy
ök, az érintett időszakban gyűlésüket meg fogják tartani, az már két-
séget nem szenved. .

A re for mát us atyánkfiairól hasonlóan lehetett hallani, hogy ök
is készülnek egy országos gyűlésnek megtartására.

A zs i d ó országos tanító egyesület, mint minden évben, úgy a
folyó év nyarán is, a kiállítás hautsesonjában összejön a fövár osban,
tanácskozni.

Hisz mindenütt, minden felekezetnél van elég baj, van elég orvo-
solni való, még az államia kat .sern véve ki, ÚRY látszik csupán az ágo
hitvallású evang. t;nftóknak nincs bajuk, ezek holdogok minden tekintet-
ben. Eldorádoban vannak! Csakhogy az "Országos Bizottsághoz" érkező
panaszlevelek k őzt, nagyon, de nagyon sok van árn, mely e van g.
tanÍtóktói származik! Sok baj van ott a tanítói és k ántori fizetés, ille-
tőleg a nyugdijösszeg megállapítása k őrül. Hát egyéb intézkedni való
nincs? A városokban működőknek szénája, amennyire annyira rendben
van ugyan, de kérdem, ugyanezt mondhatják-e a vidéken, falukon, pusz-
tákon műk ődö kartársak is? Avagy utolsók voltak-e hazánknak evang.
tanítói, iskolái a mai napig, mintegy meghazudtolván ama protestáns
elvet: mely szerint a f ő a j ó isk o 1a?! - hogy most egyszerre oly
mély álomba merültek evang. kollégáink, hogya lethargia oly nagy
erőt vett rajtuk, hogy ez idő szerint semmi tenni - semmi teremteni
valónk nincsen? .Igénytelen nézetem szer iut ennek az összejövetelnek,
ha egyéb haszna nem volna, legalább az lehetne az eredménye, hogy
létesít tetnék egy or s z ágo s e van g. tan í t ó egyes űle t, mely oly-
kor-olykor tanácskoznék a maga bajai fölött és a mely, mint imposans
testület, mind fe l-, mind lefelé bizonyos nirnbust s tekintélyt adna az
egésznek. AZtán már csak az evang. tanítói karnak reputácziója is
azt hozza magával, hogy az "előre!" elvéhez hiven most se maradjon
el a többiek mögött! Semmitlevés hanyatfást jelent, ezt ne felejtsük el.
"A ki nem halad, marad" tartja a közmondás. Igaz, hogy oly polygiott
államban, mint a milyen a mi kedves hazánk, rövid idővel ezelőtt még
alig gondolhattunk mi evangelikusok egy országos testületnek megalko-
tására, hiszen nem titok előttünk, hogy bennünket a nyelv különbsége
nem igen tudott volna összehozni, de most már, hála Isten me.;érthet-
jük egymást s egy k is jóakarat mel lett szépen gyűlésezhetünk akár
csak a hona tyák !

Van tudomásom arról, hogy egy evang. tanítótestűlet, asi ó v i-
d é ki. tanítói k őr, mozogni kezdett az érintett egylet egybehivására
nézve s a bpesti esper ességi evang. tanítói k őr szivesen hozzá is járúlt

*) Még a mult évi 2. számban jelent meg erre vonatkozólag egy lelkes czikk, sőt a
11. 12. szilm vezérczikke is ez ügygyel foglalkozott; de sajnos, anélkül, hogy viszhangot kel-
tett volna. Szerk.
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tervézeteikhez sőt elhatározta, hogy némely az életbeléptetést cz élz ó

praktikus tanácsadással, - nézettel is szlvesen s ro lg á l, de miután az
"Evang. Népiskolában" annak sem látom semmi nyomát: azt kell hinnem,
hogy a dolog dugába dőlt. Vagy nem mondhatna nekünk az érintett
evang. tanítógyülésre vonatkozó dolgokat Wol fg an g Lajos bátyánk
MiskoIczon? Mert vettem annak is neszét, hogya "h egyalj a i á g. h,
ev. tan í tói k ő r " hajlandó volna valamit insceniálni.

Ennyit voltam bátor, tisztelt szer k es ztő barátom egyelőre felhozni
azon reményben, hogy sem Te, sem bárki társaink közül rossz néven
nem fogja venni igénytelen fe lszó lalásomat ; ajánlom az ügyet, mely
mindnyájunk szent ügye, minden evang. kartársn lk: szives jóindulatába,
kiváncsian várván a beérkezendő válaszokat, hozzászólásokat.

Budapesten, 1896. január végén.
Kurz Sámuel.
evang. tanító.

Felhivás
az ev. Nt. Lelkész, Tekint. Tanító Urakhoz és az ágo h. ev. egyház

minden rendü és rangú tisz te lt hiveihez !
Luther Márton 350-ik évfordulóját fogja e hó végével templomai

és iskoláiban megünnepelni kegyeletp-sen a mi magyarhoni ágostai hitv ,
evang. egyházunk. A Luther-társaság ez alkalomból, 600 ingyen pél-
dányt oszt ki, Luther életrajzából és kiadja az "Agostai hitval1ás"-t
magyar fordításban. A rnűvet tiszt. Paulik János bpesti ev. hitoktató
fordította a latin eredetiből s tájékoztató és tanulságos bevezetéssel és
jegyzetekkel ellátta. A Luther-társaság e müvet főtiszt. Baltik Frigyes
ev. püspök és Poszvék Sándor theolog. igazgató urak be ható birálata
alapján adta ki. A bevezetésből megtudja a kegyes olvasó az ágostai
hitvallást megelőző eseményeket, keletkezésének történetét; megismeri
az ágostai hitvallás elvein nyugvó protestantismus hatásait, a mint az
egyszerü és világos tanaival bensőbbé tette a vallásosságot, mélyebbé
az erkölcsiséget, meg honoaította a müveltséget és a szabadságnak is
jó szolgálatot tett.

A mű ára (7 nyomatott ív) csak 30 kr, oly csekély ár ez, amely
mellett a legszegényebb hivünk is k őnnyen juthat ezen közkincsünk -
az ágostai hitvallás - birtokába. Kérve'kérjük a Nt. Lelkész és Tekint.
Tanitó urakat s egyházunk minden rendű, és rangú hiveít ezen műne k
buzgó terjesztésére.

A mü megrendelhetö Tek. Falvay Antal Luthertár saság i jegy z ö

urnál (IV. ker. Deák-Ferencz utcza 4. sz.) Minden megrendelt 10 pél-
dány után 1 ingyen példány jár. A~ Úr velünk!

Irtam Bpesten, 1896. évi február hó I-én.
Bachat Dániel

Luthertársasági alelnök.
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1 rod a lom.
Keresztyén 'házf áldás. ALuthertársaság támogatásával kiadja Kokai

Lajos könyvkereskedő. (Budapest IV. Károly.utcza 1. sz.) Régóta érzett'
szükségen fog segíteni aLuthertársaság e derék vá lla lacával, mely míg
egyfelől kiszorítja a protestáns családokba becsempészett. izléstelen
szent képeket, másfelől müvészi kivitelénél fogva s bibliai tárgyú képeí
és mondataival evang. népünk családi otthonát valóságos protestáns
szentélylyé avatja. A pompás k ivit elű, 79 cm. hosszú és 66 cm. széles,
színezett kép ára csak 1 [orint , tokban való csomagolásért s póstai
költségért még 30 kr. számítandó. Megrendelhető FrJ,lvay Antal nép- és
polg. isk. igazgatónál, Budapesten, Deáktér 4, sz.) - Ajánljuk ezen
egyházias vállalat fe lk arolását és terjesztését szíves olvasóink figyel.
mébe. 10 megrendelt képre egy ing yen-példány jár.

Telekesi Török István vas- és sopronmegye táb labir ája, a dunántúli
ev. egyház oszlopférfia, II. Rákóczy Ferencz kormány tanácsosa és
huszárezredese, a pestí vallásügyi bizottmány tagja. 1666-1722. Egy.
háztörténeti monogra~a. Irta Payr Sándor. E kiváló eg y ház i ir ó nk ismét
egy erőteljes ággal gazdagította babérait. Szép s folyékony előadása
nemcsak élvezetes olvasmánynyá teszi T. Török István életrajzát, ~a-
nem mély bepillantást is ád a 17. és 18. század egyházi és politikai
életébe. -'- Ara? ?

Taneszköz-készités. Útmutató az elemi iskola szemléltető eszközeí-
nek legolcsóbb módon való elkészítéséhez 5 lapon 71 rajzzal. Ina Veres
Ference sárospataki tanítóképző-intézeti tanár. Ára 1 korona. Kapható
a szerzőnél Sárospatakon. - Ezen utmutató falusi tanítóknak szinte
nélkülözhetetlen eszközül szolgál, s különösen a természettani, mennyi .

. ség taní, természetrajzi, földrajz s történelmi szemléltető eszközök kész í-

tésére ad praktikus utasítást.

~esék a kis babáknak. Kisdedóvó intézetek, gyermekmenedékházak
és családok használatára. Szerkesztette Kobány bácsi, a sepsi-szent,
györgyi óvónőképző mintaó vója. Ara ·50 kr.

Tanítók jogai és kötelességei czimü munka második, tetemesen b ó ví.
tett és átdolgozott kiadására hirdet előfizetést dr. Szabó lJlihály, kolozs-
megyei kir. segédtanfelügyelő. Előfizetési ára 2 fr t., bolti ára jóval
magasabb leend.

Részletes tanterv az ismétlő iskolák vezetéséhez. E ez írn alatt Tárnok
Gyula komáromi tanitó nagyon hasznos munkát irt, melyet a komárom ..
megyei tanitótestület pályadijjal is kitüntetett. A mü az ismétlő isko.
lában müködő tanitónak jó szolgálatokat fog tenni, amennyiben a rni-
niszteri tantervben előirt anyagot óráról órára kidolgozva adja. A tan-
terv figyelemmel van ú15Yaz egy, mint a több tanitóval biró iskolákra,
valamint a leány és fiún6vendékek által tanulandó anyagra, A munka
szerzőnél 35 krajczárért rendelhetö meg.
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Vegyes elL
Frühwirth József ev. tanitó jubileuma. A mult év vége felé egyik

vasárnapi napon ünnepelte a borostyánkői (vasmegyei) evang. egyház
derék tanitójának, Frűhioirth. Józsefnek 40 éves tanitói jubileumát. Az
ünneplő közönség megtöltötte a templomot s buzgón énekelte az alkalmi
éneket: "Bis' hieher hat mich Gott gebracht" ... Ezalatt két presbiter
elment a jubilánsért s öt ünnepélyesen az oltár elé. vezették.

Az ének elhangzása után Manninger György helybeli lelkész üdvö-
zölte az érdemes férfiút hoss zú, mélyen átgondolt beszédben, jellemezve
őt, mint jó s igaz tanitót, kinek nemes, fáradhatatlan müködéseért egy-
háza hálával ta.rtozik. Utána Krng József gondnok üdvözölte ai egyház
nevében. Megköszönte nek i eddig tanusitott fáradozásait, további mü .
ködésére pedig Isten áldását kérle. Atadott neki egyszersmind 50 frt ..
tiszteletdíjat. Ezután két legjelesebb tanitványa: egy fiú és egy leány
lépett elő, s tanulótársaik nevében köszönték fel szeretett tani tójukat.
Polsier Ference vörösvágási tanitó a kartársak nevében üdvözölte Frűh .
wirthat szép beszédben, kifejezve háláját a borostyánkői ev. egyháznak
is, hogy az igazi érdemet meg tudja becsülni. Végül Leyrer János ede ,
házi tanitó sorakozott az üdvözlők k őzé, átnyujtván neki egy általa
szerkesztett s szépen k iá llitott, keretbe foglalt emléklapot a borostyán-
kői anyaegyházhoz tartozó filiákban mükődő tanitótársai részéről. A
jubiláns férfiú meghatottságtól reszkető hangon mondott köszönetet a
kitüntetésért. Bsszédében fő lernllté, hogy az 1855-ik évtől fogva állan-
dóan a borostyánkői egyházban mükő dik. A lelkész záróbeszéde, ének
s ima után az .űnneplö közönség szétoszlott.

Az egyház sikerült bankettet is rendezett az ünnepelt tiszteletére,
mely alkalommal a dalegylet is énekelt, Funovits József r. katk. tanitó
mint al-karmester vezetése alatt. Ugyanekkor olvastattak fel az üdvözlő
iratok, sürgönyök, melyek minden felől érkeztek, u. m , Budapestről,
Pozsonyból. Késmárkról, Kőszegről, N ..Szt.-Mihályról, Határför öl, Al hó-
ról, Lékáról stb. L. feljegyzései után: Kurz Sámuel.

"Millenniumi alap"-unk a legutóbbi kimutatás óta következő adomá-
nyokkal gyarapodott: Pé:erfy Sándor (Budapest) járulékának Ll.ik rész-
lete: 10 frt. Lnttenberger Ágost (Budapest) járulékának n.-ik részlete:
10 frt. Schád János sár-szent.Iőr inczi tanitó adománya 1 frt. - Koczor
Kálmán eőriszigeti tanitó adománya 1 frt, - Eddigi gyüjtésünk föö sz-
szege! 414 frt 22 kr. Papp József.

A II. Országos és 'Egyetemes Tanügyi Kongresszus rendező bizottsá,
gáho7. számos egyesület, testület részéről érkeztek kérdezöskő dése k .a
kongresszusi tagoknak nyújtandó kedvezmények felől: az elnökség
mind a kérdezősködőknek, mind általában az érdeklődőknek szives tu-
domására hozza, hogy az Országos Kiállitás igazgatósága a kongresz-
szus tagjainak a kővetkezö kedvezményeket biztosította: 1. Kedvez-
ményes utazás a vasúton: 3·ad osztályú jegy a 2-dikra, fél 2-od osz-
tályú jegy a 3-dikra. ~. Kedvezményes lakás: közös teremben elfűg g ő ,
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nyözött ágy teljes felszereléssel napi 30 krajczárért és t isztog atásl di-
jér t ; des zk afa llal elkülöntített szobák egyenkint GO k rajczárért és tisz
togatási díjért. 3. Kedvezményes bemenet a kiállításra: 5 -jegyból álló
füzet 5 korona helyett 2 koronáért. 4. Kedvezményes étkezés. A ked-
vezmények ügye egyébiránt még csak ezután fog részletes tárgyalásra
kerülni s reményli a rendező bizottság elnöksége, hogy sikerülni fog
az említetteken k ívül egyéb kedvezményeket is kieszközölni. Tisztelet-
tel tudatja továbbá az elnökség, hogya jelentkezések határideje még
nem záródott le. Kéri az elnökség a tanítókat, tanárokat, kisdedóvókat
s általában az érdeklődőket, hogy Mauritz Rezső igazgató úrnál, a bi-
zottság pénztárosánál, (Budapest. Lovag-utcza 18., föreáliskola) a 2 frt
tagsági dij beküldése által mielőbb jelentkezni szíveskedjenek. Buda-
pest, 1896. január 13. •

Örvendetes hir. Szerkesztősegünk a napokban azt az örvendetes
túdósítást vette, hogya tolna-lJaranyasomogyi ev. e s p e r e s-
ség mult évi közgyülése, a sióvidékí tanítói kör ismételt indit ványára
s az esp. tanügyi bizottság helyeslő véleménye alapján elhatározta,
hog-y ezentúl az csperesség minden egyházkö'zségének k ő t e ,
lessége az "Evang. Népiskolá"-t iskolája részére meg-
ren del n i. Ezen ránk nézve megtisztelő s örvendetes határozat így
hangzik: "A közgyűlés az inditványt teljes mértékben magáévá teszi
és kimondja, hogy kivétel nélkül minden egyházközség, akár anya,
akár filia, tartozik az iskola számára járatni a Sopronban megjelenő
.Evang. Népiskola" czímü szaklapot, azon szigorú utasitás mellett, hogy
ezen lapnak az iskolai kőnyvrárban való megőrzése a tanítónak elmu-
laszthatlan kötelessége." (L. a tolna-baranya-somogyi csperesség 1895.
évi jkönyveinek 14. II. 3. b. pontját.) - Az örvendetes eseményben
csak az a leverő, hogya határozatnak még eddig igen csekély foga-
natját láthattuk. Pedig ez a mód volna leghathatósabb (kivált ha más-
esperességek is hasonlókép járnának el) arra nézve, hogy evang. népok-
tatásunk ügyét felkaroló ezen egyetlen szakközlönyünk fenmaradása biz-
tosít.trssék.

Evang. Theologusok Otthona. Dr. MasfJnyik Endre, a pozsonyi egye-
temes théologiai akadémia igazgatója a tanári kar nevében felhivást
küldött sz ét, lelkes hangon adakozásra szólitva fel abban az evang.
gyülekezeteket s a hivek et a Pozsonyban a theol. akadémiával kapcso-
latban szegény sorsú theologusok számára felállitandó Otthon javára. A
részleteket megtalálják szives olvasóink alapunkhoz mellékelt felhi-
ásban, ajánljuk azt szives figyelmökbe! .

Izmosodó polg. leány-iskola. Megboldogult Her fu ft József eper-
lesi ker. coll, főgymn. tanár az eperjesi ágo hitv, ev. polg. 1. iskolának
40000 trtot hagyományozott. Az iskolaszék a napokban ülésezett; azt
határozta, hogya jövö 1896-97-ik tanévben a 1~-ik osztályt is meg-
nyitja; vagyis 750 frtnyi ősszfizeréssel egy új tan Í t ó női állásra pá-
lyázatot hirdet. Jól esik lelkünknek, az érdeklődök tudomására hozni



69

ez örvendetes tényt. A családi tűzhely vallásos sz e llernét a nő van hi.
vatva ápolni. E czélnak k ivánt szolgálni a nagylelkű nemes adakozó
Legyen emléke örök!

A .Szőlészeti és Borászati Lap" cz irnű szakközlöny - mint ben-
nünket értesitenek - a mult évben társulás folytán Budapesten jelent
mag. Miután Ordódy Lajos és Vilmos, valamint Igali Svetozár sze.r-
kesztö-kiadó k a Maurer Jánossal kötött szerződésnek nemcsak hogy
nem tettek eleget, de azt határozottan fel is bontották, tudomására
hozzuk az érdeklett szőlőtermelőknek, hog-y nevezett Iap mindamellett,
hogy annak megszünését néhány ujság tévesen hozta, ezentúl, mint an-
nakelőtte 16.éven át, Kassán, Maurer János szerkesztésében továbbra
is meg fog jelenni. A szerződésbontásért pedig nevezett sz er k esz tö- ki-
adók ellen a törvényes lépések folyamatban vannak. Mutatvány-sz á-

mok kivánatra készséggel küldetnek. Elöfi ze tése k s mindennemü k űl-
demények ezentúl a lap czíme alatt Kassára intézendők.

Ezer tanférfiú és tanitónő fénnyomatú arczképe jelent eddigelé meg
a "Magyar tanférfiak és tanítónők ezredéves a l b u m á.

ban", a szerkesztőség tehát nemcsak elérte, hanem túl is haladta a
kitüzött czélt, ámbár még mindig sok jeles tanerő van fe ls aó lit and ó. Ez
a váratlan mérvű részvétel okozza, hogya müvet 1895. végén nem le-
hetett befejezni. A szerkesztőség egyelőre ötszáz résztvevőt helyezett
kilátásba 1894-ben, mikor a moz ga lmat megindította s- ma ott áll, hogy
igéretét majdnem megháromszorozta. Ennek a tanügyi világban párat-
lan díszmünek egyetlen tanít6 asztaláról sem szabad hiányozni s hogy
ez lehető legyen, a kiadóhivatal a legrness zebbmeuö kedvezményeket
nyújtja a 9 frt. előfizetésí díj törlesztésében most, midőn a második nagy
kiadás munká latai folynak. A tervezett 5 frtos kiadás iránt nem m u-
tatkozván elegendő érdeklődés, - a 9 frtos nagy kiadás fog ujonnan
megjelenni, - ez iránt nagyobb az érdeklődés. A szerk. és k iad óhiva-
tal most már Nag y vár a don van s még nagyobb méretekben fo.
gott hozzá a rnű befejezésésez. 'Minde n meg-keresés Vaday József k ő-
zségi tanító, főszerkesztő czímére in téz e n dő.

Tanitóválasztás. A v a n y o l a i (veszprémmegyei) evang egyház f.
évi január hó őikén, Fo dor Mihály, előbb pusz ta-rniske i tanítót v'á-
lasztá meg egyhangúlag tanítójává.

A felsölövöi tanintézetek tanárai, mint ért e sű lű nk, felvétetnek az or-
szágos tanári nyugdíj-intézetbe.

Felhivás megrendelésre. Tisztelettel érte sit.em az igen tiszte It ágos-
tai hitv. evangelikus egyház ta nitóság át, miszerint a reforrn á iz ió emlé-
kére Lu the r Már ton képét 24X34 cm. nagyságban, tiz sz inny o-
matban - kinyomattam, s a népiskolai növendékek részére évről-évre
kiadott - dalkönyvemmel együtt potom 12 krajczárért hozom forg-a-
lomha. Tekintve, hogya képek terjesztése az egyház apró csemetéiben
a vallási érzelmet ébreszti fel s a h ítbúxg ósá g megszilárdítására igen
üdvös befolyással bir - a köszöntő k ő ny v pedig kar á csony, újév,
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név- és születésnapi, valamint más ünnepies alkalmakra szolg á lo kg-
sz őnt ö verseiben a gyermekvilágnak állandó nemes épülésére s~olgál.
Kérem a tisztelt kart ársaka t, kegy~skedjenek e két kiadvány haszná t
tanuló növendékeiknek elmagyarázni, rendelésre serkenteni - s a cse-
kély összeget egybeg yüjtve hozz árn beküldeni - én pedig azonnal és
bérmentve küldök el mindent s a gyüjtésért tiz példány után egy' tisz-
teletpéldány, - 20 példány után ezenfelül 120 mesét tartalmazó m esé s
könyvem, -- 30 példányon felül menő gyüjtésért pedig mindezeken ki-
vül két darabb 33X43 cm. nagyság-u remek chromo kép meg kűl désé-
vel fogok kedveskedni. Csak egy próbát kérek az iskolában s a siker
kimaradhatlan. Sze P s i-S zen t g Y ö r g y, (Háromszékm.) 1&96. jan. K 0-

bán y Mih á I y, képezdei minta-óvó,

Kérelem. A kereskedelmi miniszteri um ,mult évben 14110. szám
alatt ang edé lyt adott az óbecsei protestans eg yhá zna k, hogy templom
és iskola építési ezélokra postatakarékpénztári gyűjtő lapokat kűld-
hessen szét az országhan, hogy kitüzött czélját könyöradományokkal
érhesse el. E ezél csak' részben éretett el, mivel sok takaréklap még
mindig nem érkezett vissza; nevezett egyház tehát hazafias bizalommal
felkéri azokat, kik takaréklapot kaptak és azt mindezideig vissza nem
küldték, hog'y azt "Templom ·építési alapkezelőségnek 6-Becse" czím
alatt mielöbb visszaküldeni sziveskedjenek.

Wlassics és a tanitók."Eötvös-alap országos b izottsáq a tiszteletbeli
tagjáúl választotta' WI ass ic s Gyula kőz o ktatásűgy i minisztert és Zs i-
1i n s z k Y Mihály á llamtít k árt, A miniszternek és az államtitkárnak
P éte r f y Sándor vezetése alatt nyújtotta át egy küldöttség a disz-
okleve1eket. Wlassics megköszönte a megtisate ltetést és megigérte
hogy ezután még nagyobb mértékben fog a tanítók érdekében csele-
kedni, mint azt eddig tette. Tudja, hogya tan í t Ó kan y agi hel Y:
zet é n s e ~ i ten i kell, s hogy az erre irányuló törekvése az idei
k őlt ség vet ésből nem tünik ki még. annak oka a míllenium, amely sok
pénzbe kerül. A jövőben azonban minden akaratával és tehetség-ével
rajta lesz, hogya tanítók anyagi helyzetét elviselhetőbbé tegye. VégiU
arra kérte a tanítókat, hogy ne vegyék e kijelentését közönséges igé-
retként, mert nemcsak hivatalos kötelességéből kifolyólag tette ezt; a
jövő évben első dolga lesz a tanítók fizetésének napirendre tüzése. A
küldöttség ezután Zsilinszky Mihály államtitkárnál tisztelgett, ak"1
éppúgy nyilatkozott. mint a miniszter.

A tanltók és tanárok palitikai napilapja, Egyetlen politikai napilap
Magyarországon, melyet tanférfiú szerkeszt, a "F ő vár o siL a p o k ",
melynek épen ezért minden nap van közoktatási rovata, sa mely nyitva
áll a tanitói s tanári világ érdekeinek meg védelrnezésére. A 'k iad ób iva.
tal (Bp est, Ferencziek tere 3.) Tanférfiak részére leszá lltott áron, havi
1 frt 20 kr., helyett 1 frtért küldi a lapot.

Egy napilap, egy könyvtár, egy illusztrált folyóirat. A legolcsóbb
fővárosi napilap kétség te lenűl a Mag y a r Uj s á g, melynek főszerkesz-
tője Fenyvessy Ferencz dr., felelős sz erk esztöje pedig Kende Zsigmond.
Olesósága meIlett egyike a legérdekesebb, leg tar ta lmasab b lapok nak,
mely gyors és megbizható információk mellett, k ivá ló szépirodalmi
dolgokat is nyújt olvasóinak. Elöfizétési ára e rninden ízében liberális
lap nak eg-y évre 12 frt, _félévre 6.Ert, negyedévre 3 frt, 'egy hónapra



í frt; egyes számának ára a vidéken G kr. Ez olcsó ára mellett a
Magyar Ujság előfizetői rendkivüli kedvezményekben részesülnek a
mennyiben díjtalanúl megkapják a Magyar Ujság könyvtárának kiad-
ványait, havonkint egy kötet regényt, azonkivül a "Budapesti Látoga-
tók Lapja" czimü havon k int megjelenő, d iszes illusztrált folyóiratot.
Szó va l : a • Magyar Ujság" bátran elmondhatja magáról, hogya legol-
csóbb napilap. Szerkesztősége Budapesten, Vármegyeház utcza ll. sz.
a., kiadóhivatala pedig Gránátos utcza 1 sz. alatt van.

A könyvek súlya. Az iskolás-gyermekek testi túliterhelésére irányítja
a szakkörök fi~yelmét legújabban egy német professzor, ki pontos mér é-

seket eszközölt annak a kiderítésére, hogy mennyit nyom az a cz ó k-
mók, melyet egy- tiz-tizenkét éves tanúlónak mindennap a hóna alatt
vagy a hátán az iskolába kel1 cz ipeln ie. A sok könyv, rajztábla és
egyéb iskolai sz er szám, melyre a gyerekeknek mindennap szükségük
van, átlag négy, de, sokszor őt k ilót is nyomott, tehát körülbelül
ötödrészét tette ki az ilyen korú gyermek összes testsúlyának. Egy
felnőtt ember sem érezn é magát valami kellemesen, ha ilyen terhet
volna kénytelen kétszer.háromsz or napjában, gyakran fél-órai ut ra el hor-
dani, mennyivel terhesebb lehet az egy fejletlen gyermeknek, k ine k
gerinczoszlopa még igen gyönge. Agerinczoszlop elferdülésében, mely
az iskolás gyermekeknek olyan gyakori baja, a rosszúl konstruált isk o-
lapadokon kivűl, bizonyára· nagy része van e testi tulterhelésnek is.
Ennek megszüntetése a gyermekek testi é pség éne k megó vása czéljából
éppúgy kivánatos, mint amennyire szükséges volt a tananyag leszállí-
tása a tanúlók szellemi tulterhelésének megakadályozására.

Mindig érdekes és tartalmas lapa • Kép esC sal á d i I,..a p ok"
czímű széltében ismert és kedvelt képes szépirodalmi heti lap. Erdekes-
ségét emeli az, hogy folyton-folyvást a legjobb írók és költők írnak
bele. Egyszerre három regény, több elbeszélés, humoreszk, rajz és k ő l ..
temény jelenik meg minden számában, ezenkivül minden második szá-
mában .Hölgyek Lapja" mellékletet' ad, melyben szellemes elmefutta-
tások, divatleir ások és dívatképek jelennek meg. A "Képes Családi
Lapok" méltán megérdemli, hogy minden magyar család kedvelt lapja
legyen. 01csóságánál fogva is mindenkinek melegen ajánlható. A "Ké-
pes Családi Lapok" előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, ne-
gyedévre 1 frt 50 kr. Mutatvá nyszá mok at ingyen és bérmentve küld a
kiadóhivatal. Budapest, Vadász-utcza 14. saját ház á.ba.n

A felsőlövöi diszalbum- nagy számban megmaradt példányait a kiadó
eladván, az album ezentúl csakis annak új tulajdonosánál, Ebenspanger
jánosnál, Felsőlövőn kapható. Szövege két nyelvü. Ára 5 frt.

Lelkészv álasztás. A 1a j o s k o m áro rn i ev. egyházközség N agyt.
Szarvasi Sámuel ev. lelkész úr lemondása folytán megürült ielkészi
állást február 2-án töltötte be; 4 jelölt k őzül egyhangulag K a sp er
Józset eddigi segéd-, ill. helyettes lelkészt választotta rendes Ie lk ész sz é.

Az új chorálkönyvről. Örömmel értesülünk arról, hogy Alt d ö r fer
Ker esz tél Y úr a dunántúli egyházkerületi chor á lk őnyv új, tetemesen
áldolgozott kiadásával már teljesen elkészült. Mie lött azonban sajtó
alá adná, k ővet kez ö két magyar f'gyházi énekre nézve: "Istenem, légy
velem" és ,.Elég immár" (moll) - óhajtja tudni, hogy kik e dallamok
szerzöi, illetőleg hogy mely gyüjteményben fordúlnak azok elő. A ki
erre nézve adattal rendelkezik, sz íves kedjék azt a szerzőhöz, vagy
szerkesztöség ünkhez beküldeni.



~ Pályázat. ~
A .,Luthertársaság" intéző bizottsága folyó 1896. éti január

11ó 17 -én tartott ülésében hozott határozata értelmében következő pályá-
zatot hirdet;

"Irassék meg a magyar nemzet évezredes ünnepélye al-
kalmával, néples modorban, a magyarhoni protestantismus
hatása a nemzeti szellem fejlődésére."

A munka, mely legfölebb 5-6 nyomtatott ívre terjedhet, folyó
évi szeptember hó 15-ére Nilgy tiszt. Ba~hát Dániel
esperes-alelniik úrhoz (Kerepesi út Lutherudvar) kűldendő be
a szokásos jeligés levélkével ellátva.

A nyertes pályamunka 300 koronával aranyban díjaz-
tatik s a társaság tulajdonává lesz.

Budapest, 1896. január 20.
I!alvay Antall,

bizotts. jegyző.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek, kik az ingyen-példányt kivánták tudtukra adom, hogy ez év

folytán szívesen küldörn részökre a lapot. Egyszersmind ki kell jelentenem, hogy
egyelőre több ingyeu-példánynyal nem rendelkezem. C. 1. és Z. K. Halasztást
szívesen engedek, csak nagyon hosszúra ue nyuljék az. G. L Domonkosfa. Igért
dolgozatát mindenkor szfvesen veszem. Sz. L. Tokorcs. A példatárak közül
ajánlhatorn, a Lutter Nándorfélét, melyet Orbóké mellett is jól lehet használni.
F. A. Budapest. A segélyösszeget még a mult év végén felvettem; ez alapon
kapnak vagy húszan ingyen számokat. Számíthatok e jövőben is a segélyre? A

~ ""háziáldás"-ból igen szívesen és köszönettel veszem a mutat6t K: J. Varsány.
Jól esett levelét' olvasnom ; csak fordúljon hozzám mindenkor bizalommal. P. J.
Hidegkút. Arról az örvendetes határozatról voltaképen csak legutóbbi leveléből
értesűltem hivatalos alakban. E számot már megküldöm minden iskolának. Milyen
eredménye van eddig a felhivásnak ? Ha lehet ne hagyjuk elaludni a kérdést! -
A nyomda-költséget majd kifizetem abból a bizonyos alapból. Sz. L. F ... d.
Kötetlen formában miudig nyitva áll számodra folyóiratunk, a kötött alakot
azonban hagyjuk azoknak, a kiknek mesterségök. Versből vagy jót, vagy semmit!
F. A Budapest. A küldeményt megkaptam, bocsánat, hogy most már még sem
használom fel; de a pótlást igen szívesen fogom venni.


