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A rideg halál elrabolta családja, tisstelöi, gyü lekezete, az egy ház
s kartársai köréböl Kemeneemagasiban f évi julius -" hö 22-éR reggeli
3 órakor 7 O éves vallásos érsésü tfl-v~-
korában Pap Fe- nító nevét. - P Q::

rencet, tanügyünk Ferenc kebléb'ei.;n~~~j",,~
s egyházunk e hű a hivatás szeretet
és~ búzgó munká- iránt mindvégig
sat, nyugalmazott nemesen érző szív
kemenesmagasii ta- ' dobogott.
nítót, ki a terhes. Kartársai, tisz,
de egyszersmind telöi és barátai a
~aga:~os tanítói legnagyobb tiszte-
pályán 50 éven át lettel vettük őt
működött. körü) és csodálat-

A -hisafiúi és ta'l voltunk eltelve
kartársi fájdalom hivatal hűsége,
legbensőbb érzeté- nagy tudása, pá-
vel foglaljuk gyász, ratlan szorgslma,
keretbe e művelt munkaszeretete,
lelkű, nemesszívű, ' az egyházhoz való
hazafias és mély Pap Ferenc. 1841-1911. ,törhetlen ragasz-
kodása, isten~félelme,' vallásossága és számtalan jó tulajdonsága iránt,a
mik egy-egy:emberben csak ritkán összpontosúlnak. - A szerény, az igény-
telenségig egyszerű ember, a kitünö tanító, a legjobb kartárs mintaképe
voltő, kinek csak jó barátai lehettek, ellensége senki. .

XXIII.. évfolyam. SOPRON, 1911. november M. 11; szám.'
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Életrajzi adataiból ide jegyezzük a következöket :
Pap Ferenc 184: 1-ben született Szilsárkányban, Sopronmegyében,

egyszerű földmíves szülőktől. Elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában, a
gimnázium 1-5-ik os~tályát a soproni ágo hitv. ev. líceumban végezte.
- Mint segédtanító kezdte meg működését 1859-ben Farádon, (Sopron-
megyében), innen még ugyanazon év október I-én Káldra (Vasmegye)
1861·ben pedig ugyancsak a vasmegyei Doroszlőba került tanítónak.

Az 1867-ik évben választatott meg a Kemenes- (Nemes- és Pör-)
magasiba az ágo hi tv. ev. gyülekezet tanítéjaúl, mely idő óta itt műkö-
dött hosszú 42 éven át áldásteljesen, egyedül az iskolának s magasztos
hivatásának szentelve életét. - Az emberszerető, istenfélő, szolid modoru
tanító mindenütt, hol a népoktatás terén működött, nagy tekintélynek
örvendett s, nevének általános tiszteletet és becsülést szerzett. - Az
'iskolában meatere volt a nevelésnek és tanításnak. - Tanítása a gyer-
mekre - nézve vonzó, érdekes, változatos, megkapó volt úgy, hogy iskolája
mindig mintáúl szolgálhatott bármely tanítónak. -' Mint kitünö tanító
s jeles pedagógus népok!atási szempontból magas színvonalra emelte a
Kemenesl~agai'i iskolát. - Saját IV., V. és VI. osztályaill lehetett azt
leginkább tapasztalni, hova évenként többen jöttek beiratkozás végett
vidéki evang. - s más felekezeti szülök gyermekei is. - Nemcsak a
tanulök özönlöttek az iskolába, hogyPap Ferenc-WI tanuljanak, de min-
den igyekezö s jóravaló tanító azon volt, hogy legalább egy évben egy-
szer, a nyilvános vizsgálatok alkalmával hallgathassa Pap Ferencet. -
Az ö pedagógiája, didaktikája, methodikája egy csalhatatlan biztos forás-
ból nyert táplálékot: a szeretetböl. ,

Kemenesmagasiban való .népiekolaí működése mellett szép és mara-
dandó emléket szerzett magának azáltal is, hogy a kezdetleges nép-
könyvtár], minr annak könyvtaroaa, 80 kötetről 400 kötetre gyarapí-
totta, s ugyancsak ö alapította meg a népiskolai ifjusági könyvtart is.

Hogy ma~asii hivei mennyire sserették, azt megmutatták minden
alkalommal, de különösen az 1909. évben történt nyugalomba vonulása
alkalmával, arnidén hálás gyülekezete - emlékét megörökítendé, - .jelenté-
keny alapítványt tett le Pap Ferenc nevére; legutóbb pedig, amidőn a
boltogultat az egyházközség saját halottjának tekintette s a temetés költ-
ségét magára vállalta. - Mint köztiszteletben lévő igaz embert a keme-
nesmagasii társadalom is szerette és becsülte s bizal má.val minden kinál-
kozó alkalommal kitüntette. Ime, egy eset, mely az 0 nemes lelkülete s
szerénysége mellett tesz bizonyságot. :- A kemenesmagasii »Önsegélyzö
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Szövetkezet,« - pénzintézet felügyelő bizottsági tagjának választotta meg,
ezt a megtisztelő bizalmi állást visszautasította, csupa szerénységből; mert

. ~ a szereplést, a nyilvánosságot mindig és mindenben kerülte. - A
csendes, feltünés nélkül való' munkásságot kedvelte.

Pap Ferenc legna.gyobb mungásságát az egyesületi élet terén fej-
tette ki. - Neve különösen Kemenesalja népoktatásügyévei, mint annak
egyik elsőrendü munkásáéval szorosan összeforrott. - Neki és barátai-
nak köszönheté a kemenesaljai «Tanítóegyesület» - nek megteremtése, mely-
nek bosszú időn át jegyzője, vezetője, éltető szelleme s fáradhatatlan mun-
kása, legutóbb pedig öI·ökös disztagja volt.

A tanító testület tanéoskozmáuyán gyakorta tartott értekezést s
minden alkalommal áhítattai hallgattuk bölcs beszédét s lestük kenetes

. szép szavait. - Nagy szorgalommal képezte ki tehetségét; 1870-ben
részt vett II Kőszegen tartott továbbképző tanfolyamon. - Belemélyedt
a nevelési és módszertani könyvek tanulmányozásába. - Nem volt a
peda.gógiai tudomanynak olyan ága,' amelyhez nem értett s amelyről
szakszerüen beszélni nem tudott volna. - E szép és gazdag ismereteit
nagy sikerrel értékesítette az iskola és népoktatásügy javára. - Pap
Ferenc egy házunk iránt is odaadólag telj esitette kötelességét; harminc-
nyolc éven áto volt hfr és buzgó munkása, s tagja az egyházmegyei gyám-
intézeti bisottséguak, az egyházmegyei törvényszék nek, a dunantuli kerü-
leti népiskolaügyi bizottságnak; tagja volt továbbá a dunántúli «Zenepér-
toló-Egyesületnek,» az «Eötvös alap» és «Tanítók-házának» s több alka-
lommal képviselője a tanító testületeknek a kerületi gyüléseinken.

Iskolaügy! irodalmi működése szintén ismeretes. - Többször átdol-
gozott s a felsőbb osztályok szálllára irt » Tankönyve« iuely három évtize-
den át 9 kiadást 'ért, nemcsak a kerületben, hanem az egész országban
kedvelt kézikönyv volt. . -- Pap Ferenc nevével a tanügyi lapok hasáb-
jain is találkozunk. - (Evang. Népiskola, Néptanítók Lapja) Népiskolai
Tankönyve, pedagógiai értekezesei s egyéb cikkei alapos pedagögiai J

képzettségre vallanak.
Ime, egy munkásságban és sikerekben gazdag élet vázlatos rajza! I

- Munkája sikerét eléggé bizonyítja az egyházi s iskolai hatóság részé-
rőla sok szö- és irásban kifejezett dícséret; különösen a. legfelsőbb elis-
merés, mely 1909. évben nyugalomba vonulása alkalmával érte, amikor
a közoktatási kormány akkori vezetője gr. ápponyi Albert elismerő leirat-
ban méltatta érdemeit.

Pap Ferenc családot 1861-ben Doroszlóban alapított; e házasságából
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két leány gyermeke született, Első nejének szül. Seregély Franciskanak
, kora elhunyta, mely őt szivén sebezte, csak a második boldog 'házasságában

hegedt be, - Második nejével szül. Jánossy Lidiaval 41 évig élt a
I

legboldogabb házasságban s vele együtt három gyermeke - Pap l!'áni,
férjezet Horváth Józsefné, meszleni tanítóné, Pap Ilk a és dr. Pap Ferenc
fővárosi állami gimnáziumi tanár - siratja a drága édes apa, a példás
és gondos férj elhunytát.

Koporsóját a gyászba öltözött gyülekezete apraja és nagyja, a kömyék-
beli kartérsai. igaz és őszinte barátainak nag'y serege vette körül. -
A boldogultat a gyászoló háznál Nagy tiszt. Böjtos János helybeli lelkész
UI' bucsúztatta el, igaz' ssívből eredő s szivhez szölö gyászbeszéddel ; a
koszorukkal borított koporsöt - melyek között ott volt a gyászoló családé,
az egyházközségé, a "Nőegyesületé," a kemenesaljai "Ta'nító testületé" -

/ .
volt tanítványai vitték ki a temetőbe, ahol a tanítói kar nevében Koczor
Márton alsósági tanító: kemenesaljai ágo hitv. ev. ta.nítóegyesiileti elnök
mondott megható bucsuztatót.

»Osak néhány nap előtt szorítottam kezet veled s rebegtek ajkaid
hozzám Isten hozzádot! - s ime most itt állok megásott néma sírod
mellett szeretett kartársunk, feledhetetlen Pap Ferencünk, hogya kemenes-
aljai ágo hitv. ev. tanítőegyesület mevében, - melynek igazi disztagja
valál, - végbucsut én mondjak te hozzád. - Fajdalomtol leverten állunk
megásott néma sírodnal. Mélyen érezzük azon nagy veszteséget, mely
bennünket távozásoddal sújt; s ama vérző fájdalmat, melyet a kérlelhetellen
halál általad szivünkön ütött. Mert te köztünk mindig első valál! Első
a kötelességérzet ben, első a hűségben, a' munkában.

Ragyogó példánk valál a tanító magasztos hiva.tásának teljesítésében
a tudasbau, de egyszersmind a szerénységben, az egyházunkhoz vaJó törhetlen
ragaszkoaásb'a!l~ a vallásosságban és a munkasz.eretetben; akire mi pálya-
társaid mindenkor forró szerétettel S' tisztelettel tekintettünk s aki most
néma ajakkal, megfagyott .kebellel itt nyugszol e koporsóban. - Ime!
itt a csöndes temetőben, a halottak hazajában most mi is úgy tekintünk
utánad, mint távozó Mesterünk után egykor az ő tanítványai az olajfák
hegyén. - Lelki szemekkel látjuk mi is megdicsöült lelkedet az üdvözültek
seregében, ahol a jö, hű és igaz, ~ mert te az valál, ---' elnyeri örök jutalmát
Istentől. - Testedet lágyan fogja takarni e hant, da emléked élni fog
szivünkben; s emlékezetben tovább is' köztünk, velünk - a miénk maradsz.

Magasr.tos példád továbbra is ragyogni fog előttünk s vezet bennünket
mint hű oszlop azon magasztos, -de tövises pályán, melyen te is haladtál,
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melyet oly dicsöen megfutottál. - Pihenj tehát hosszú, dícső pálya-
futásod küzdelmei után, békén itt az anyaföld kebelében. - Az Ur áldja
meg s a sil' bekéje ölelje poraídat ! Pihenj te~át! Isten veled'«

Ezután pedig volt tanítványai nevében Gáncs Aladár I·ső éves
theológiai akadémia hallgató az elhunytnak szintén volt tanítvénya mon-
dott magas szárnyalású s könnyeket sajtoló beszédet felette. - "Elhoztuk
úgymond,] mi is hálás sziveinkben s könnyes szemekkel teszük le pihenni
tért jó tanítónk koporsódra az elismerés és tisztelő kegyelet koszoruját.
Nemcsak jö tanítónak, ds édes atyánk is voltál te minekünk, s mint jó
atya az Ő gyermekeit vezérli, úgy te is hiven hordoztál, a mi zsenge ifjú-
ságunkban az igazságnak ösvényén. Az iskolában, az' egyház e vete-
ményes kertjében, a te lábaidnál tanultuk a bölcseséget, /a le ajkaidról
hallottuk az isteni félelemnek s keresztyén erényeknek igéit; a tisztelet
és hála meleg könycsepjeit hullat juk most - megásott sírod előtt -
néma sirgöröngyeidre S küldünk romlatlan szívünk melegéböl áldást ked-
ves tanítónk, te utánad és mondunk neked szívből jövő «Isten hozzádot l »

A temetésen elhangzott, s igaz' szívből jövő, s szivet rázó bucsusta-
tók és a sirját körül álló, nagyszámu gyászoló közönség öszínte részvéte
adták meg Pap Ferencnek azon páratlan elismerést, melyben e földön
kevés halandó részesülhet,

S nekem, midön ezen emléksoraimat leírom, a' szivem elszorul, ha
rágondolok, hogy ime Pap Ferenc elhunytával ismét kidölt egy a régi
jó gárdából, abból a Borból, ahol a kötelesség, az önzetlen becsületes
urunka volt az irányadó.

Ifju kartársaitul legyen példaképünk Pap Ferenc' Példáját követve,
tanuljuk meg. miképen kell a hazát, az egyházat, az iskolát s egymást
önzetlenül szeretnünk. - E nemeslelkü, jeles férfiunak, a tanítók valóságos
mintaképének emlékét, szeplőtlen nevét áldva őrizzük meg sziveinkben.

S mint a föld lakói bucsüt intnek a lenyugvó napnak : mi is ezt
. mondjuk neked, megdicsőült kartársunk, szeretett Pap Ferencüuk í: eLégy
üdvöz, légy áldott'»
, Te' ki nagy. eszmékért lelkesilltél s nemesen küzdöttél, nyugodjanak

hamvaid békébell !
Keuienesmagasi.

Szakál LászlO
tanító.



Jell ige: Kövessük a Krisztust, mint
a tanítók tanítóját, aki a ezeretet hatalmával
meghódította az egész világot.
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Mi módon volna elérhető, hogy a
ségére legyen a tanítónak az iskolai

család segít-
nevelésben,")

Napjainkban szociális eszmék és megoldatlan kérdésekkel van
telítve a le ve g ö, úgf szólván, azokban élünk. Keressük az egész
emberiséget uraló eszmék megoldását. Tanulmányozzuk a népek nem-
zetek multját, fejlődéseknek történetét, jelenét s mind ezek alapján
keressük a sikeres megoldást.

A haladás korát éljük. A kutató emberi elme a tudomány hatalo
mával uralkodik a föld, a viz és a levegő felett. És mégis, ha meg-
figyeljük egyéni, családi, társadalmi és egyházi életünket, azt látjuk,
hogy a rohamos haladás nem elégíti ki az emberiséget, és pedig azért,
mert a müveltség terjedésével nem tart lépést. az erkölcs nemese-
dése, s ennek folytán igen sokaknak lelkében gyengül a hit, kihal a
szeretet és megszünik a hála.

A családi életben lazulnak azok az erkölcsi kötelékek, amelyek a
csa ládtagja it egybefüzik. A szeretet, a béke helyét a visz ály az egye-
netlenség foglalja el.

Egy hirneves francia iró (Desmoulins) az angolszász faj fejlett
kulturális állapotának okáúl a szép családi életet nevezi meg. Minálunk
pedig szomorúan tapasztalhatjuk, hogy a családi otthon lekötő ereje
meglazuIt, s nemcsak a férfi, de a nö is mindinkább a családon kivül
keresi a szórakozást.

Altalánosan ismert dolog, hogy a családi tűzhely állapotát nagy
részben a nö irányítja. A hol tehát' azt látjuk, r hogy a családi kőte lé-

kek meglazul nak és az otthon mind gyakrabban áll elhagyatva, ott a
hibát a legtöbb esetben, a nőben kell keresni.

Az egyházi életben hiába keressük apáink hitbúzgóságát s ön-
zetlen áldozat k észség ét. Hitetlenség, közöny, hidegség tölti el a
sziveket.

A társadalmi életben nincs. meg a nagyok iránti tisztelet. Emelt
fővel jár a bűn, magas polera jut az érdemetlen s háttérbe szorúl a
becsület, s mind ennek oka az, hogy a társadalom legnemesebb és
legfontosabb alkotó és fentartó intézménye letért azon alapról, amely
a boldoguláshoz vezet. Ugy látszik minthá az emberek az ő képzelt
nag y ság ukban készakarva löknék el maguktól, a legbizhatóbb támaszt,
az erkölcsi alapot, bár jól tudják azt, hogy minden nemes érzelem a
valláserkölcsi alapból fejlődik ki.

*) Pályadíjat nyert munka. Szerk.
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Szomorú valóság, de elcsüggedni, ezek miatt, épen nem szabad,
mert itt kezdődik az iskola szép, nemes, magasztos és igazán áldásos
hivatása, mert a néptanító legszebb feladata, hogy az egyház, a vallás
az ezk őlcsi rend, szóval a fen álló vagy kivánatos társadalmi béke fen.
tartására, helyes irányú fejlesztésére, helyes tudásával és minden ere-
jével közremüködjék.

Az emberiség legnemesebb szociális intézményét a családi élet
képezi, és pedig az olyan családi élet, amely az emberiség megváltő ,
jának szellemétől lévén áthatva a szereteten, a hiten, a kőlcsőnős bizal-
mon épül fel. Az ilyen családi életben találjuk fel a gyermeknevelésnek
leghathatósabb eszközeit ott alkalmazhatók azok a leghelyesebben,
mert ott van még a nevelő és gyermek között, a legteljesebb jóakarat,
a legőszintébb bizalom s a legb~nsőbb szeretet.

A család és az iskola abban lép egymással szoros összeköttetésbe,
amidőn a tanköteles gyermek bevonul az. iskolába, hogy ott nyilvános
oktatásban részesüljön. Amig a tanköteles kor előtt al gyermek k izáró- '
Jag a szülők vezetése alatt állott, addjg. az iskolába való belépés útán
.a gyermek nevelése megoszlik a szülök és a tanítók k őzőtt, A dolog
természetéből folyik az, hogy amidőn a. család legdrágább kincsét,
gyermekének jövőjét rábizza a tanító gondjaira, már azon szeretetnél
azon féltő gondoskodásnál fogva is, amellyel gyermeke lépteit kiséri,
a leghathatósabb támogatásban kellene részesíteni a tanitót nagy és
nehéz munkájában. E 'helyett azonban lépten-nyomon azt látjuk és
tapasztaljuk, hogy a szülök - ha ne~ is idegenítik el, bár sok helyen
ez IS megtörténik, gyermekeiket a:tanítótól, - de nem érdeklődnek
azok előhaladása és magaviselete iránt.

Igaz, hogyacsaládjoggal megkövetelheti az iskolától, hogy a
. tanító ne csak az ismeretek elsajátítására és a rend fentartására
legyen tekintettel, hanem nevelőleg is hasson a rábizott gyermekekre;
de viszont a családnak is kötelessége volna mindenkor a legnagyobb
tisztelettel viseltetni' a tanító minden intézkedése irant és mindeú
munk ájában támogatui öt.

Azonban, a mai wisz ás helyzet okát nem keresem egyedül a csa-
ládban, mert nagy része van abban az iskolának is. .Szer intem, a nagy
átlagot tekintve, sem az iskola sem a család nem felelt meg olyan
mér ték ben nagy és fontos feladatának, a mint az kivánatos lett volna.
Az iskola a legtöbb esetben csak tanított, a család pedig úgy ahogy

.nevelt, de· a kettő között nem volt meg az az összekötő kapocs,
'amely az eredményes munka legfőbb és elengedhetlen feltétele. Nézzük
tehát, hogy mi módon volna elérhető,. hogy a család segítségére
legyen a tanítónak az iskolai nevelésben?

Célunk elérhetésére szolgáló eszközök - illetve teendőket két
csoportba kivánom sorozni, eszerint 'két kérdés kerül homloktérbe.

1. Mit 'tehetünk célunk elérésére az iskolában?
. 2. Mit kell tennünk az iskolán kivül a társadalomban 1>
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:A.ltaláno~an ismert igazság, hogy az iskola kőz , és társadalmi
életünk legfontosabb kulturális intezménye, de hogy mennyiben tud
megfelelni nagy és fontos feladatának azt részben mindig a tanító
egyénisége határozza meg.

Az iskolai nevelés és oktatás céljára és eszközeire. az iskola
jellege befolyással nincsen, mert minden jellegű iskolának legföbb fel-
adata, vallásos, erkölcsös, értelmes, iskoláját, egyházát és hazáját egy-
iránt sz er etó becsületes embereket nevelni.

Nagy súlyt helyezek erre a nevel é sr e, mert épen ennek a
gondos iskolai nevelésnek a figyelmen kivül hagyása, elhanyagolása
teremtette meg a mai viszás helyzetet.

A jó nevelés fogalmát már Plátó igen jól és bölcsen határozta
meg. Az nem abban áll - mondotta - hogy oktatásokat .és feddése-
ket adunk, hanem abban, hogy megtesszük magunk is azt, amit mások-
tól kovetelűn k."

Az iskolának a lelke a tanító. Az ő képzettségétől, búzg a lmá tól,

hivatás szeretetétől, szóval egész munkálkodásától függ ne,m csak a
tanítás sikere, hanem az iskolának az életre, a jövő nemzedékre való
hatása is. Epen azért, feltétlenül szükségesnek tartom" hogy. a taníró-
ná l a vallásosság az erkölccsel, a tudás és kötelesség érzéssel, a pálya-
szeretet a h iva tá sszer e te tte l, az igazságosság a méltányos elbánással
legyen párosftva, mert nem az erő és nem a hatalom, hap ern a fel.
sorolt tulajdonságok azok, amelyek hüséget szülnek és szeretet nem-
zenek. Eljárásában a tanítás lépést tartson a neveléssel, az atyai sai-
gor, a gyermekek iránti igaz és őszinte szeretettel., Vagy, hogy
röviden összefoglaljak mindent: Kövessük a Krisztust, mint a tanítók
t aníi óját, aki a szeretet hatalmával meghódította az egész világot.

Ez a szeretet az alap, ezen kell felépülni a tanító minden munk á-

jának. Ennek kell, áthatni a tanítónak minden szavát, minden tet t é t
és minden cselekedetét. hogy így tanítványai szivében is, hasonló
erzelmeket keltsen és állandósítson. Miként a nap az égen jótékouy
sugaraival elárasztja az egész földet az egyik napon úgy mint a mási-
kon, még is az ő fénye, az ő éltetőmelege soha meg nem szünik, úgy
a tanító lelkéből is a legtisztább a legönzetlenebb szeretetnek kell
kisug ározrri, hogy ez a szeretet,mint teremtő,miÓt éltető erő hatoljon
be az ártatlan gyermeki szívbe, hogy azt viszontszeretetre, .bizal?mt a,
hálára serkentse úg:y tanítója mint iskolája iránt.

Ez a szeretet irányítsa egész munkálkodásunkat. Ezen szeretetnek
kelJ megnyilatkozni még az ismeretek kőzlésénél is, ennek hatása alatt
tegyük az iskolai tanulást, a gyermekekre nézve, a .Iehetőségig köny-
nyüvé és hasznossá, az iskolában való tartózkodást kedvessé és kelle-
me ssé. Ez a szeretet vezessen bennünket minden nevelői ténykedé-
sűnk nél , hogy .az elme képzése me lletr el ne feledkezzünk a szív
nemesít ésér öl, Nincs az a rideg tárgy. amelynek t a.nít ásá ná.I nevelő.
le15 hatni.': ne lehetne. Amikor a kétszer kettő igazságát biz onyltjuk,
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még ott is rá kell mutatni a jó Istenre, aki az ő kegyelméből gondol-
kodó ésszel, itélőképességgel ruházott fel .bennünket s így fölébe
helyezett minden teremtett dolgoknak. Szóval arra kell törekednünk,
hogya gyermek testi és lelki erői a legszebb összhangban fejlődjenek.
Az ész, ne némftsa el száraz okoskodásaival a szivet, de viszont a
sz ív se zárkozzék el az ész világossága elől. Ez a szeretet tegye a
tanftót tanítványainak atyjává, aki tudásával, lelkének nemességével
dolgozik fárad. tan!tványainak jóléte s jövendő boldogulásáért.

Nagy nemes, magasztos feladat ez, amit elérni szöval, beszéddel
nem lehet, hanem csak önfeláldozó példaadással. Azért igen nagy
súlyt helyezek a tanító pél d a adá sár a úgy az iskolában minr
családi életében, valamint társadalmi érintkezésében egyiránt.

Kötelességtudás, pontosság, kitartó munk ásság , tisztaság és rend-
szeretet, türelem és szelidség, az egyház, az iskola és a gyermekek
szeretere mind és mind elengedhetlen követelmények. Ne máról hol-
napra, és ne a látszatért dolgozzon, hanem a jövendőnek.

Családi életében ne feledje soha, hogy az egész község szeme
ő rajta függ. A saját gyermekeinek nevelésévei adjon példát minde-
nek nek arra, hogy mi a jó és gondos szülök feladata. Aki a saját
gyermekeit - amint erre feles számmal látunk igazán elszomoritó
példákat - nem neveli godosan, az nem várhatja azt, hogy a szűlök
bizalommal adják át neki gyermekeiket.

Társadalmi érintkezésében ne feledje soha, hogy tanító és nép-
nevelő.

Ha ezen dolgokat figyelmen kivül hagyja, úgy munkája áldást-
hozó és gyümölcsöző nem lehet soha, mert úgy a gyermeket, valamint
a sz ű löt, nem a szeretet, hanem a kényszer k őri az iskolához, és a.
gyermek keserves vágyakozással lesi a napot, amelyen elhagyhatja az
iskolát .. Ilyen viszonyok kőzőtt pedig hiába várjuk azt, hogy majd
ifjú és felnőtt korában örömmel, sze rete tte l gondoljon vissza az ö

tanuló éveire, hiába várjuk azt, hogy mint szülő gondozója, istápolója
lég yen az iskolának és hű segítötársa a tanítónak a nevelés nagy
munkájában.

Miért tartottam szükségesnek ezen közismert dolgokat itt hang-
. súlyozni, mert a tanulók és szűlök szeretetének,_ bizalmának a. meg-

nyerése a . legelső és legfőbb feladatunk, ezt pedig másként, mint ez
uton, megnyernünk nem lehet. Pedig ez a kőlcsőnős szeretet és biza-
lom képezi bázisát egész munkálkodásunknak. Ez a kiinduló pontja,
ez a fundámenturna ez az alapfeltétele, a sikeres iskolai müködésnek.

Család és iskola. Hiszen ez a kettő örökös folytatása egyik a
másiknak. A család adja a gyermeket, az iskola önt abba lelket és
teszi emberré, hogy mint ilyen új családot alapítva hfr fia legyen isko.
lájának, egyházának és hazájának egyiránt.

A tanuló gyermek sok időt tölt az iskolában, a szülőí ház befo.
lyása tehát csökken, de a tanítónak oda kell hatni, hogyha bár esők-

•
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ken is ez a befolyás, de egészen el ne enyészen, hanem azon idő
alatt, a, melyet a gyermek a szülök körében tölt, mindig érezze könye-
zetének jóakaratú támggatását slássa azt, hogyaszülőiház karöltve
dolgozik az iskolával, és épen úgy mint az iskola teljes erejével, leg-
jobb tudásával arra törekszik, hogy gyermekének jövendő .jő lét ét elő·
készítse s boldogulásán ak alapját megvetni segitse.

Itt lép előtérbe a második kérdés, hogy ennek elérhetésére mit
kell tennünk az iskolán ki vül a társadalomban.

Altalánosan ismert igazság, hogy az iskolai nevelés adja meg az
'ember jellemének, erkölcsének alapját, de ezen alapon biztos épületet
emelni csak úgy lehet, ha a családi nevelés és egyirányban halad ~z
iskolai neveléssel.

Ma már felesleges dolognak, tartom bizonyítani azt, hogy az
iskolai nevelés- és tanításban mindig érvény re kell juttatni a gyermek
egyéniségét, azért nem szabad felednünk, hogy a cselekvésben való
szabadság a szellemi előre haladásnak egy neme, és hogy a gyer-
meknek épen ú~y mint a felnőttnek a legjobb mestere a tapasztalat,
mert ez tanít gondolkodásra, önuralomra és elővigyázatra.

Igen, de a legfőbb baj épen abban van, hogy amikor a gyermek
elhagyja az iskolát, amidőn megszünik az összekötő kapocs a tanító
és tanítvány között, az emberi életnek éppen abban az inpressioná.
bilis szakában amidőn a g yerrneki'[benyomások már elmulnak, de a lélek
még nem formálódott ki, ,hogy csak azt fogadja be és tartsa meg ami
helyes és jó, az ifjúság teljesen magára van hagyatva, nincs, vezetője
és nincs tapasztalata. Gondolkodásmódja még gyermekies, tehát nem
önálló, el6relátása vajmi kevés, és épen úgy híányzik az önuralom is,
és enr.ek folytán nagyon könnyen magával ragadja az élet árja.

A szép a jó, a nemes, amit az iskolában összegyüjtött és magával
hozott lassan-lassan - az ápolás hiányában - elenyészik lelkéből.
Ezen lelki kíncseket méltóképen értékelni nem tudván. nem is fordít
gondot azok megőrzésére, í gy múlik el. így szünik meg a szeretet, a
ragaszkodás, a hála az iskola és annak vezetője a tanító iránt. Ebben
a dologban láton én a bajnak egyik főforrását. Azért meg kell
keresni az összekötő kapcsot az iskola és az élet a tanító és a nép
között.

A legelső, a legfontosabb ilyen összekötő kapocs: az ifjúsági
egyesület. Itt rendkivül nagy és' fontos feladat vár a tanítóra, mert
mi nden erejével, minden tudásával arra kell törekednie, hogy helyes
irányt adjon az ifjúság lelki fejlődésének. Itt kell tovább folytatni a
lélek nemesítését, ápolni a szív j-óságát, erősíteni a szeretetet az
iskola az egyház, a haza és azoknak intézményei iránt.

Az olvasás meg kedveltetését, amelyet az iskolában kezdettünk
meg, itt kell folytatni és helyes irányú vezetéssei át kell ültetni a
családba. Helyes irányú foglalkoztatá,ssal ébren kell tartani, sőt lehe-
tőleg fokozni kell az ifjúság lelkében, a tanulás kedvet. Kiválóan jó

•
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eszközül szolgálnak erre a szív deritő és léleknemesftő költemények
betanulása és előadása. •

.~ A rr.unkára nevelésre, amelynek alapját szintén az iskolában
vetettük meg, itt is nagy g orrdot kell fordítani, nem csak azért, mert
a munka nemesít, nem csak azért, mert az elfoglaltság sok rossztól
óvja meg az ifjúság ot, de mert. ez' által jövendő jólétének, boldogulásá-
nak alapját vetjük meg.

Itt teheti a tanitó igazán gyümölcsözővé a társadalmi' munk ás-
ságát, mert itt teremthet igazi összekötőkapcsot az iskola és a család
k őzőtt.

Ugyanezt a célt 'szolgálják - habár más alakban - a gyermek
isteni tiszteletek, és a vallásos esték is. 'Vallás nélkül nincs erkölcs,
ezt az örök igazságot soha sem szabad szem elől téveszteni.

A mint az eddig elmondottakból is látjuk, a tanító társadalmi
munkálkodása nem más, mint az iskolai tanítás- és nevelésnek széle-
sebb körben való folytatása. Csak a munkatér más" de az összekötő
kapocs itt is az, a mi ott: a szeretet. A cél is ugyanaz: törekvés a
tökéletesedés felé és ez által a közjó előmozditása.

Az iskolai ünnepélyek és évzáró vizsgák tartása, csak akkor: és
úgy felelnek meg igazán szép céljuk na k, ha bevonjuk oda a szülőket
és a társadalmat. Az a sok sz ép és jó, amit ott látnak és hallanak
nem csak lelki örömöt szerez nekik, de úgyszólván oda köti őket az
iskolához.

N agyon hálás összekötőkapocs a család és az iskola között a jól
vezetett szülöi értekezletek tartása, de elengedhetlen követelmény,
hogy a tanító - minden szavát finom tapintat s igazi jóakarat vezesse.

Nöeg y letek' alakításai s ezek müködése alapján, szegény iskolás
gyermekek segélyezése, k ivál ó tanu1ók jutalmazása, a legszentebb ösz-
szekötőkapocs a szülők és az iskola k őz őtt,

A felnőttek oktatása, eltekintve a nagy' társadalmi haszontól, méltó
jutalmat nyújt a tanítónak fáradozásaiért, mert az iskolát, a szeretet
k őz pontjává teszi nagyra és kicsinyre egyiránt.

A szövetkezeti élet, s ezzel kapcsolatban gazdakőrök vezetése,
mint nagy tért és hálás talajt nyújt a tanítónak a szülők nevelése
szeretetük- és bizalmoknak megnyerésére.

Végül, van még egy fontos, de 'emellett igen nagy tapintatot, és
igen finom érzéket igénylő feladata a tanítónak a gyermekek felkere-
sése a szülöi háznál. Ez 'a tanítónak, .rnint igazi népnevelőnek a Ieg ne-
hezebb feladata. Megtalálni, és megtartani azt az arany k ózéputat,
hogy sem a családnak ne legyen az terhére, sem a tanítóra nézve ne
legyen az lealázó, ez nem olyan könnyü feladat. Altalános szabályt .

. felállítani, a tanító által kővetendö 'eljárásra nem lehet, hiszen mind
ismerjük az örök igazságot. hogy: nA hány ház, annyi szokás."

De mégis egy szabály van, amelyet alkalmazhatunk minden egyes
háznál, minden' egyes család meglátogatásánál s ez az, amit munkám
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elejére irtam: Kö'vessük a Krisztust, mint a tanitók tanítóját, aki a
szer-etet hatalmával meghódította a világot .

•Mártha, Mártha szorgalmas vagy és sokra ígyekszel, de Mária
a jobb részt választotta." Itt, van előttunk a krisztusi példa, Kővessűk l

Igaz szeretettel, tiszta lélekkel mutassunk rá mindig a hiba for-
rására. Értessük meg az anyákkal, hogya tisztaság, a rendnek a sze-
rete, a gondos házi asszony mindenre kiterjedő figyelme teszi ugyan a
csa ládí otthont ked vessé, de az édes anyának legfőbb ékessége, igazi
koronája: a jól nevelt gyermek. A jó nevelés legelső tényezője pedig
a jó és gondos édes anya, azért igen nagy figyelem fordítandó a
lányok, mint leendő édes anyák nevelésére j a máaodi k tényezője, illetve
feltétele pedig a jó nevelésnek az, hogy: család és ísk ola, szülö és
tanitó egymást megértve, egymást becsülve, egymást tárnog atva halad-
janak előre. - Mert csak igy mondhatják el nyugodt lélekkel az Irás
szavait: "Ime Atyánk, mi és il kiket nekünk adtál egy is el nem
veszett azok kőzül."

Beszélgetés MagyarországróI.*)
Wartburg vára mellett hosszu, sziklás völgy nyulik bele a türingiai

erdőbe. Annavölgynek hivják és innen látni legszebben az ősi várat
egész fenségében. Bent a várban, ha együtt tolong az ember a sok
klváncsi, nézővel, a tömeg zavarja azt a multba vágyó hangulatot, amit

/

az emlékek keltenek, de itt a völgy csendjében elgondoljuk azt az időt,
amikor a hegy meredekjén lovasok hozták ide Luthert és odafönt magános
szobájában elmelült a biblia fordításába. Szobájának az ablaka ide láts.zi k ,

Fiatal német tanárral kerültem össze az uton és most itt ültünk
együtt a völgyben, néztük a várat. Arról volt sz ó, hogy amikor Luther
itt fönt dolgozott, akkor már Magyarországon ismerték a reformációt.

- Nagyon szeretem Magyarországot, - folytatta utitársam, - sokat
olvastam felőle, de még arra nem értem rá, hogy magyarul tanuljak.
Azt hallottam, hogy nagyon nehéz a. kiejtésük.

- Németnek nehéz, mert a magyar nagyon határozottan ejti ki a
hangokat és a magánhangzóknak erős mellékárnyalata van, ezt nehezen
tanulja meg az idegen. De hát mondja meg, mért szereti Magyaroszágot?

- Először azért, mert minden okos nemet embernek szeretnie kell.
A németségnek legnagyobb ellensége nem a francia, mert ez nem
tudja terjeszteni a fajtáját. Az angol sem, mert vizen járó nép, mi pedig
nagy darab szárazföldi ország vagyunk. A szlávság a mi legnagyobb
ellenségünk, mert ha a déli és ész aki szlávok valaha egyesülnének ,
akkor elvesztenénk Európában vezető szerepünket. Ennek az egyesülésnek'

*) Mutatvány a "Luther-naptár"-ból. Szerk.
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egyetlen bástyája .,van és ez: a magyar nemzet. Amióta mostani hazájába
költözött, ezt a szerepett tölti be az egész földrész javára.

- Azután?

- Azt is megmondom, Igen fejlett! agyvelejü népnek ismerem
Értelem dolgában szinte nincs külömbség a paraszt és a főúr k őzőtt
Igen érdekes eseteket hallottam, hogy az alföldi gyümölcstermelő gazdák
hogyan tanultak bele szinte tegnapról mára a v ilág kereskedelemb e.
Az is bámulatos, mennyire magához tudja kötni a magyar föld az ott-
lakó elfogulatlan idegent.

- Olvasta Jókai regényét az új földesúrról ?
- Nem regényekről beszélek, hanem tényekről. Stuttgartban jártak

pozsonyi szölörnivesek. Persze hogy németül beszéltek. A vezetők k ő z ő tt
akadt valami lelkes soviniszta honfitársam, aki egyszerre csak üdvözölni
kezdi őket, mint a német nemzetnek magyar földön élő tagjait. Erre
az egyik pozsonyi szőlőmives odakanyarit egy magyar beszédet, amelyben
kijelenti, hogy ők bizony magyarok.

- Az igaz, hogy van ná lukj sok mindenféle szép is, jó is. Jól esik
idegen szájá ból hallani a dicséretet. Ez azonban nem elég. Ha figyelemmel
kiséri Magyarországot, akkor bizonyosan nem csak dicséretre ~éltó
dolgokat lát ott és erről is jó tudni.

- Nos hát ha meg nem haragszik, erről is beszélhetünk. Ugy látom,
hogy nincsen ott igazi fejlődés, ig azi haladá-s. Ami haladásnak látszik
az mind mesterséges csinálmány. Az iparnak még mindig egészségtelenül
sok állami támogatásra van szüksége. Borzasztó dolgokat beszélnek a
vidéki városok kulturátlanságáról. Az emberek nem olvasnak k őny-
veket, az uri emberek is csak kártyáznak és isznak. Egész szellem
életük a politizállásban és újságolvasásbanmerül ki.

Sok abban a túlzás.

De bocsánatot kérek, ez igy van. Hozzájárul még ehhez az
oktalan pazarlás. Pénzembertől hallottam', hogy sehol sincs a k őz ép-
osztály olyan zavaros anyagi viszonyok kőz őtt, mint Magyarországon.

Mit gondol, mi lehet ennek az oka?
Ismétlem a kultura hiánya, Igazán müvelt országban az ilyesmi

nem lehetséges. Ott az emberek megokosodnak annyira, hogy tudnak
szerényen élni, takarékoskodni. Magyarország még nem jutott ennyire.
Nem )átja he, hogy hiába lelkesedik annyira szabadságáért, idegen
népek adják a pénzt az ő pazarlásához és a kamatért meg kell dolg ozni,
Egész munkaerejét ezzel idegen népnek adta el. Ez csak szornoru l

- Nincs ebből kibontakozás?

,- Nézetem szerint az elején kell kezdeni. Magyarország minden
baja abból fakad, hogy nagyon kevésre becsülik a tanítót s mágát az
iskolát. Ha valaki házat akar épite ni, a fundamentumon kell kezdeni.
Ha egy néptől azt k ivánjuk, hogya kulturnemzetekkel együtthaladjon,
akkor tanitani, nevelni kell. 'Jól ta n itani, jól nevelni, jó iskolákban,
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jol fizetett tanitókkal, a társadalomban megbecsült tanitókkal, Ez minden
haladás kiinduló pontja, Amig önöknél a tanitók nyomorogni fognak,
addig nem mehetnek előre, addig kulturájuk csak k ülsö máz lesz, fejlő-
désük mesterkélt csinálmány.

Hallgattam a német ember beszédét
f

és gondolkoztam főlötre.

Cinereus.

Ihász Sándor.

Megértés.
Mikor kába fejem pihenőre hajtom,

I Hozzád vágy, feléd tör, zavart gondolatom,
Földi szenny, sa la któl megtisztúltan, menten,
Rajongva csügg,meleng, eszményi lényeden.
Lelkem elbűvő li szellemed varázsa:
Előttem is az út, a krisztusi pálya.
Vihartépte tájon, sikamlós utamon
Te vagy minduntalan vezérlő csillagom
Örök ideálom, dicsőült Krisztusom!

Mikor ifjú lelkem drága kincshalmazát
Gyöngyöző homlokkal másoknak adom át:
Plántálom a szabad gondolatot, eszmét,
Miközben önlelkem összhangja bomlik szét,
Feléd rebben újra a kínzó gondolat,
Mely mardosta, tépte, sercegő agyamat.
Megpihen, fölfrissü1 égi alakodon
S a meddő küzdelmet újra tovább vívom,
Ihletve általad, imádott Kriuztusom, -

Mikor szívem kiég s lelkem összeroppan,
Megtagadnak, kik nek énem odadobtam,
Sárt dob rám a' vilá:g s illet vérző sebbel:
Elszorúl ekebel hamvadt reményivel,
Megtörve, fásúltan viszem a keresztet,
Mely kínos Golg othán által hozzád vezet.
Lázas vér tüzpírja gyullad ki oreámon.
Borzadva látlak ott véres keresztfádon
S,.megértlek, siratlak kiszenvedt Krisztusom.
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A boldog ember.
Tanítói gyülésen voltunk. De már csak utána, - a fehér asztal rnel-

lett. - Többen voltunk egy asztalnál, névszerint a Samu komám, tetszik,
. ismerni! ? a hangos Sándor és a csöndes József és még mások. - Engem
egy helybeli barátom kiszólitott kőzülők egy kis magánbeszédre a szomszéd
szobába.

Mire visszajöttem vigan folyt a beszélgetés.
A szót a hangos Sándor és a Samu komám vitték.
- Jó, jó ! - szólt az utöbfii a rossz nyelvü, - ha mindjárt most

ujra bezupált is az elnökünk, azért én mégse hiszek neki!?
- Azon nem csudálkozom, mer t te ugyan kinek hiszel és kiben

bizol? - szólt a szelid, csöndes József.
- Annyi bizonyos, hogy neked se ! pattogott amaz vissza.
- Meg senkinek sem, talán - magadnak sem, ~ tudom! -

viszonzá emez szeliden. .
- Pedig én osztom a Samu nézetét, - tódítja hangosan Sándor

- mert bár majdnem állandó mosoly ül elnökünk ajkán, - mégsem lehet
olyan boldog, mint aminőnek látszik vagy mutatja magát!

- Már miért nem?! hiszen igazán semmi baja-buja, gondja nincs!
szólt József.

- Eh 1 a családi élete föl van dúlva, tönkretéve. Pedig családi
élet nélkül az élet, - nem élet, - nincs boldogság; heveskedik Sándor.

- De •.•. akar viszonoani József.
- Semmi .. de l szóltam ekkor hirtelen közibük állva - én hadd

válaszoljak -majd ezeknek az uraknak József, - és ha megengeditek
helyet is foglalok köztetek. Úgy ni ! - mondám, egy üres széket elő-
vonva. - Miröl is szóltatok? Igaz! azt állítja itt köztetek kettő is ...

Igen! a Samu meg a Sándor! - szólt közbe József.
- Hogy családi élet nélkül nincs boldogság s igy én boldogtalan

. vagyok - folytatám.
Igen! ezt mo~dtuk és valljuk is, - szólt Samu komám.
Egészen bizonyos vagy ebben? - kérdem tőle.
Hogyne! ,
Ha minden állitásod ily ,ingatag alapon áll, akkor fiam gyönge

lábon áll nálad a valódíság és igazság belátása.
- No nézd! most jön ide s már is kötekedik velem.
- Nem! csak valamit akartam erre a te merész állításodra felelni,

illetve egy kis történetet elmondani - föltéve, ha türelemmel meg-
hal lgatjátok..

- Te Sándor! Ez alighanem be akar bennünkét csapni. Ne
hallgassuk meg, szólt Samu komám.

- Mind~gy! Azért mégsem retirálunk meg. Hát csak hadd halljuk 1
, viszonzá Sándor.

r

- Pedig kár iesz. Meglátod! szólt duzzogón Samu.
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De, hogysem itt civakodjatok, inkább hallgatok!
No ! csak mondd! biztattak.
Egy történet jut eszembe; - kezdém - melynek hősét azt

hiszem ti is ismerni fogjátok, ha memoriátokat egy kissé megeröltetitek.
Sarudi Kálmánról van szó.

Az aki egyesületünknek is ezelőtt tán 15 éve tagja volt? kérdé
József.

Az!
Ismertem én is, Érvölgyön volt második tanító néhány évig.

Jóravaló .fiú volt. Szorg almas, ambiciózus ember. E mellett ábrándozó.
Utóbb Balam~rra' ment kántortanitónak - szólt Sándor.

- Most is ott van. Ez az! akiröl szólni akarok !-- vevém át a
szót, - Nos tehát ez az én Kálmán öcsém keresett föl engem körünkből
vaió távozása után egy-két évre. Tehát ezelőtt úgy 10-12 évvel,

Midőn bejött, alig ismertem meg. Járása,mozdulata fáradt. Egy24
éves embernek! Ez nagyon föltünt nekem. Arca sápadt. Szeme réveteg.
Arcvonásai dúltak, Szóval, egyigen nagy betegnek vagy lelki szenvedőnek
szána.lmas benyomását keltette. '- Talán észre is vehette rajtam, a
szánalmas részvétet,

- Eljöttem kedves bátyám magához, egy kis beszédre, vagy
vigasztalásra, vagy mit tudom én miért, - csakhogy itt vagyok; mert
igazán beteg lelkem, testem, - mindenem.

De az Istenért! mi baja van öcsém? kérdém ijedten.
- Ejh! Nagy sora van annak. Én hát elénekelhetem :

Fáj a szivem, fáj a lelkem,
Hogy én ilyen árva )ettem
Arva lettem mint a g ólya ,
Kinek nincsen pártfogója.

- Ahá l gondoltam egészen megkönnyebbülve. Itt valami szerel.
mes história lappang. No! ez nem halálos nyavalya. Legalább is kevés
ember pusztul bele Kálmán öcsém, - aki nótákat recitál - bizonyosan
- nem! Ez már bizonyos. Hála Isten! De mit csináljak én most ezzel
a szerencsétlen bolonddal, -mert miriden szerelmes ember tőbbé-k e , ,
vésbbé az. No! majd meglátom. Először is engednem kell, hadd kese-
regje ki magát - ahogyan neki jól esik. Ha sóhajtozik, ha sir, ha
káromkodik, nem bánom. Csak ne tőrjőn-zú zzon ; legalább nálam, -
mert ez - pénzbe kerül. A többit vigye a patvar. Nem szóltam, -
csak vártam. Vártam a zsilip megnyilását. - Nem sokáig kellett vár.
nom. Egyszer csak elkezd fohászkodni. Nagyokat. Egymásután többet.
Sokat. Végre tőrüti homlokát. Vagy tán egy-két rejtett könnyet.
Végül jött az áradat. A sz ó. És ömlött bőven.

- "Édes bátyám! - sz ó lt - én egy szerencsétlen ember v ag y ok,"
.Lát orn ám! _. ~ondoltam) Hiába küzdÖttem, fár adtarn. Hiába volt min.
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den jóigyekezetem. Lenéztek. Kigunyoltak. Kidobtak. (Hm 1.) Szivem
összetörve; reményeim szétszórva. Az életösztön megölve, - munka-
kedvern összezúzva. Olyan vagyok, mint a fáradt, sebzett, szárnyaszegett
madár. Igen! halálra sebeztek Bereghyék. Mert Vilmájukat sze retni
mertem. A lány, ha egy kicsit rátarti 'is - de úgy látszott. hogy
hajlott hozzám. (.Hm! hajlik ide, hajlik oda" - a nótakint.) Végül
Vilma által, is bátoritva, megkértem kezét - a szülőktől. S tudja mit
feleltek? "Hiszen Ön csak egy ~ mester! és mégis ilyen merész? Tán
azért, hogy hat leányom van? Volna bár 16, mégsem adnék Önnek .:..-
egY' mesternek egyet se. Iparkodjék mielőbb eltünni innen - most
és - örökre." Ezzel az ajtó felé mutatott a kevély, gőgös - föld.
birtokos. Kitámolyogtam. Tudtam, hogy az ajtó, - miként, a paradicsom
ajtaja, - bezáródott mögöttem. Azóta céltalanúl élek és érzem, hogy
nem vagyok már a régi, a hivatásáért lelkesedni tudó tanító, - hanem
csak egy - robotos. Robotosa az iskolának, hivatalnak, társadalomnak,
- az életnek. Higyje meg, a halál már rám nézve csak megváltás leend.

Itt aztán egy hosszú szünetet tartott. Láttam, hogy - megkönnyeb-
bedett. Egy szivarral kináltarp. Elfogadta. - Rágyujtott. Oly mohón
szitta, - mintha csak. Vilmája csókja lett volna. Nem igy szoktak a
halálos nyavalyában szevedők szivarozni, csak az önmagukkal küzkődök.
A tépelődők. Meggyógyul még az én Kálmán öcsém - gondoltam. De
nem szóltam. - Végül is ismét ö törte meg a csöndet.

- Most már tudja bánatomat, ismeri helyzetemet, - édes bátyám
Mit sz ól ehhez? -

Semmit! Vagy mit szóljak? t
- Valami okósat! - hiszen ezért jöttem, ezt várom I
- Okosat P l Okosat csak olyannak tanácsos adni, aki azt meg-

fogadja, - tehát okosnak, - pedig minden szerelmes ember, - igy
Ön is. Öcsém! - többé-kevésbbé nem az.

- De mégis! -
- Nohát nem bánom beszéljünk. Csak, egy kérdésre feleljen.

Valjon Vilmája hasonló mély érzelemmel viseltetik Ön iránt?
Azt teljes bizonyossággal 1'\.em tudom, csak a magaméról

szólhatok, "Ezt érzem, - érzem és tudom, hogy ez lesz végzetem .• ,
- Amor I le! szóltam k utyá mhoz, mely ott heverészett mellettem.

, .
Hü kutyám odajött és kezemet nyalta. "

Mi az? .l}..z ön kutyájának .. '..
Amor a neve! szóltam. Van talán valami kifogása ellene?
Nincs! De mégis különös!
Mi külőnősség van abban? Avagy talán a szerelem ókori

istennőjének nevét kapcsolatba akarja hozni az Ön és más jelenkori
emberek sz enelrnével P Lehet? Nem tagadom, hogy~ez egy lebecsülés
féléje általam mindennemü szerelemnek. '

Ilyen érzelemben én nagyori Tamás vagyok. Biztos On abban,
hogy Vilmáját nem - vagyonáért - vagy összeköttetés kedvéért, vagy
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"

nem-e 'pusztán testi bájaiér t szereti? Pedig ez ~gyik, sem ama
hatalmas mozgató erő. Vizsgálja meg csak jól magát, mert tudjuk, hogy

'az önismeret a legnehezebb tudomány. Nem vegyül-e valami salak az
Ün es-zményi szerelme közé?"

Kálmán öcsém egy kissé gondolkodot,t. Én pedig folytatám:

- Lássa! a szerelem a legnagyobb - önzés. A szeretet: --, az
más. Ez meg a legnagyobb -'- őnáldozat, Az ': rabol magának, ez: ád
m'ásnak:. Az: emberi; ez: - isteni. Ezért' másokkal jót tenni, - a kőz-
jóért élni és munkálkodni, mi szép, mi fen_séges föladat. Éppen a
tanítónak van legnagyobb szüksége eme magasztos érzelemre, a szeretetre.
Ez az, ami, fölnyitja előtte az ártatlan, a romlatlan gyermeki sz ivet ;
ez ültet és ápol ott a sziv mezejében ; --;' bimbót fakaszt és gyümölcsöt
terem. Az erényeket, Nem is tudom elképzelni, hogya hivatását igazán
szerető tanító, hogyan lehet emberg yülőlövé, vagy ilyen reménye-
vesztett, kétségbe.esett ember - mint Ön is?! Ha itt ebben a magasztos
hivatásban - az embernevelésben sem képes megnyugvást szer ez ni;>
akkor Gilead minden balzsama sem hoz sebére eriy hűletet, az hiába
megy a lourdesi csodatevő szűz Máriához, az jobb - ha pusztúl.

- Könnyen beszél kedves b,átyám! mert ....

- Mert talán gyöngyharm~t az én életem, úgy-e?

No! hiszenI Ne sokat' kérjen belőle, mert könnyen megárthat. -
Senki sincs baj nélkül. Csak az alakja más és más. Vagy nem találja
furcsának, hogy Őn azért siránkozik, epedezik, - amitől én meg

- ?
- elváltam. On a birhatásáért odaadna mindent, - én ll!-eg a meg vá-
lásáért főládozt am " mindent. Mindent P] Nem! hitemet, reményemet.
munka és hivatásszeretetemet, becsületemet megt art ott am, Egyebet sem-,
mit, Ámde ez sok: Ez minden. - Midőn a lekaszált és őss zeg yüjt őtt

szénát elvitte az árviz - elvitt-emindent? Nem maradt-e meg a leg.
főbb, a munkás kéz? Csak az van veszve, aki magát is elhagyja, mert
ezt még a Jó Isten se segíti. Az amerikai azt mondja: "Ha valaki
megbotlik és elesik, nyúlj a hóna alá és segéld föl; de ha. valaki őn ként
lefekszik és elhagyja magát, hadd azt ott - hadd sorsára." - Küzdeni
kei! az életben öcsém férfiasan, nem pedig sopánkodni, siránkozni, -

. 'vénasszonyok módjára,
- Tehát e szer int kedves bátyám a sorsomban való megnyug .

vást ajánlja?

- Nemcsak! hanem még ami az· életnek savát-borsát megadja:
a mun kát ajánljom. Dolgozzék sokat. Minél jobban fáj, a seb,

annál többet. ,A többit bizza az, időre.

, - Hát Bereghyékkel mi legyen?

- Remélem van annyi önérzete, hogy oda nem fog menni és
nem fog szerelmet koldulni? - Az igazi, szeretetet nem - kikón'yö--/
rögni, - hanem - kiérdemelni kell. Ezt ne feledje! Ehhez pedig ismét
a legcélra vezetöbb eszköz - a munka,
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~ J ö ! köszönöm szives jó tanácsát kedves bátyám. Leszek újra
a munka embere. Megpróbálom!

És megpróbálta.

Néha.néha - nagy ritkán - fölkeresett soraival s láttam, hogy
a fiú szavának helyt állt. Látszott azért az is, hogy a Vilma által ütött
seb nem hegedt be. De -,mert érdeklődtem iránta, - hát megtud-
tam más utou-módon is, hogy Kálmán öcsém igen derekasan viseli
magát.

Hanem egyszer csak közbejött valami. Ami döntő befolyást
gyakorolt - a halál.

Meghalt a szegény Kálmán?
6h az a csúf, kérlelhetetlen 'halál! szóltak közbe többen is.
Meg álljatok l Nem ismeritek ti a halált!
Te talán ismered ? - kérdi a Sándor,
Igenis ismeremI feleltem.
Talán !áttad is? - kérdi hamis mosollyal Samu k omám,
Láttam is I - ha úgy tetszik! feleltem.
Beszéltél is vele?
Beszéltem I
No! erre kiváncsi vagyok, - szólt József, - hát milyen volt?
Jó! ezt is megmondom. Ti persze azt hiszitek, hogy a halál egy

zörgő csontú váz, - mint aminőnek rajzolva láttátok és mindenütt
látjátok - úgy-e? Vállán kaszával ~s merev hideg végtagokkal és el-
riasztó üres szemgödrökkel és csontkoponyával ?

- No! hát? - kérdé hallgatóim valamelyike.
- No! hát? - alaposan tévedtek. Egészen más az. Igazi őskori

lények vagytok. Ti hát nem haladtatok a korral.
- Mikor és hol láttad a halált, hogy ily merészen állftassz?
- Tudjátok ez akkor történt, mikor halálos betegen feküdtern

ágyamban. Az orvosok is mind lemondtak rólam. Mikor már a leg.
utolsó, - az életem forgott kockán - miután már előzőleg más egyebet
mindent elvesztettem. Vagyonkámnak utolsó romjait megette a - patika;
gyermekemet elvette. a törvény; feleségemet elvitte - az ·ördög;
erőmet, egészségemet megölte a - bánat, engem pedig el akart venni,
az Isten. Az orvos már nem is tartotta érdemesnek hozzám jönni és
oem is jön. De én mégis vártam öt. Vártam szívszorongva, remélve.
- Ekkor lépett be ajtómon egy tiszta. fekete ruhában, hófehér ing-
gallérban és kézelőben - egy kifogá.stalan gavallér. Arca komoly és
hideg. Teste nyulánk és karcsú. Akár egy orvostanár. En legalább
annak gondoltam, mert egész magatartása a komoly tudóst árulta el.
Azt láttam, hogy orvos ismerőseim kő zűl ' egyhez sem hason lít. - Ki
lehet ez? - találgatám. V égte odajön ágyamhoz. Merev, szur ós
szemeivel végignéz rajtam;· - mintha fagyos hideg levegő csapott
volna végig minden tagomon, - azután leül ágyammal szemben az
asztal mellé egy székre.
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- Végre is kicsoda Ön Uram? I s mi végett jött hozzám? kérdém.
- Úgy küldött ide engem a - komám: - az Élet. Azt rnondotta : ó

már bevégezte Önnel a számadását - tehát nekem Önt átadja. Mert tetszik
tudni én csak akkor megyek, ha ö : a komárn ; az Élet valakit nekem
átado - Ebből tehát könnyen kita lálhatja, hogy ki és mi vagyok.

- Szent Istán! - tehát a ... Halál - rebegém.
- Igen! És mart látom, hogy Ön nem egészen ostoba ember, tehát

egy k issé csevegek őnriel.
- Sőt ha megengedi r á is gyujtok. Megkinálnám Önt is,' - de

tudom, hogy hiába, mivel szivarozni nem képes, bár nagyon szeretné.-
- Köszönöm a jóindulatot és igazán meglep ...
- Jóindulatom úgy-e? Mert Ön is könyörtelennek tart, mint talán

minden ember. Ilyen az emberek megcsontosodott balB'a itélete. Az
ókortól átveszi a k őz ép, attól az újkor. A komámat: az Életet dicsőít!
minden hivatott ésnem hivatott ajak; gondolatban,szóban; énekben, irásban
Engem 'pedig slÍvtelennek, rútnak, csúfnak mondanak és hirdetnek.
Nevemnek hallatára elnémul az öröm, az ének s megfagy az ajkon a
mosoly. Hát ez igazságtalanság. Sőt bátran mondhatom, igazságosabban, .
árok én el mint az Elet komárn,

-;-- Ezt én is elismerem. Tapasztalásból tudom, válaszoltam.
- No úgy-e! mit tett Önnel is ez a bohém Élet komám. Ismerem

jélete tőrténetér. Hányta-vetette. Rugta-tépte. Sanyargatta, összetörte.
zúzta. Kevés örömöt, de sok bánatot adott. S midőn eléggé meg-
gyötörte, kinozta, - mindenéböl kifosztotta, - és most nekem Önt

odaveti.
- Igaz! Úgy van! sóhajtottam.
- No lássa! Komisszabb ez az Élet komám a legnagyobb uzsorásná l.

Nemcsak uzsora kamatot szed az általa adott szokszor lim-lom
valami után, a kevés örömért sok tengersok bánatot, hanem azt is elveszi,
amit nem ö adott; például: becsületet, erényt, hitet és reményt. Ez az
Élet komám egy valóságos svindler. - Adományait osztja sokszor
érdemerleneknek, a bitangoknak es kifosztja, megrabolja az ártatlanokat
és kifogástalan magaviseletüeket. Aki igéretben pazar, adományba fukar

- Ez fájdalom mind igaz! -- susogtam - . De legalább reményt
nyujt cserébe. Mig Ön: .. a Halál ... '

- Könyörtelen úgy-e? Ezt akarja mondani. - Hát ebben sincs
Önnek igaza. Több könnyet töröltem én már le mint az Élet. Nem, én
- a Halál - vagyok a könyörtelen hanem az Élet. Avagy nem-e
az Élet az, aki az embereket megfüröszti' a különböző testi-lelki
kisebb-nagyobb, - több-kevesebb szenvedések és gyötrelmek tenge-
rében? - s nem-e én - a Halál vag y ok az, aki végül enyhületet ád.
Önök, - az emberek ~ különösen nagyobb tömegben: a lehető Jeg-
hitványabb teremtmények. Igazságtalanok és hűtlenek. Higyje meg,
nem sok kőnyőrületet érdemelnek Önök. Hiszen Önök azok, kik 'az
ostorozó kezet szolgamód csó kolják , - s az á ldó kezet - megharap-
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jáko Hóhéraiknak szobrot emelnek, - legjobbjaikat - megfeszítik. Aki
Önöknél könnyet fakaszt - dicsőítik; aki az omló könnyet letörülni
akarja - arcul ütik. Hahaha!" - kacagott - és kacagása úgy hang-
zott, - mint a sirbatett koporsónak fagyos sirgöröngyök által elöidé-
zett tomba dübörgése. . , \

, In Hahaha ! - Többször könyörültem én meg már síró árvákon,
bánatos özvegyeken, nyomorult, elhagyott szegényeken, tehetetlen embe-
reken, mint az Élet komám. Most is egy oly családapátói jövök, - aki·
nek kórágyába fájdalomtól csukló két tehetetlen öreg szülö, - fuldokló
feleség, őt k is árva siró gyermek görcsösen kapas z kodott. - Ott hagytam.
Azért sem veszem át az Élet k omámtól, - Megkönyörültem rajta. S
miután már benne vagyok a kőny őrülerességben tudva azt, hogy az Élet
Önnel is mily igazságtalanul bánt el és hogy Önt is meggyőzzem- állí-
t á sá na k, - az ént - a Halálnak könyörtelen voltőmnak ellenkezőjéről,
- et~nnel itt hagyom Önt. Visszaadom az Élet komámn~k. - Törölje
meg hidegverejtékes homlokát. Adieu l Majd máskor. -'- most Isten Önnel!

Ezzel meghajtotta magát - és eltünt.
. - Vizió volt! szólt József barátom!

- Lehet! Nem vitatom ! - De annyi sok gyötrelmes éjszaka után
most már, sokkal könnyebben éreztem mag a mar, Fokozatosan jobban

mig végre amint látjátok - meggyógyultam.
Hát ekkor és itt és ilyennek láttam a - halált.
Egy kevés csönd.
-- Te Sarnu ! Azután érdemes volt ezt a komádat akkor meg.

siratnunk? kérdi Sándor.
- Most is bánom! - feleli Samu komám, akkor is alighanem

bolonddá tett bennünket.
- Mint most is ! szólt Sándor.
- Igy és ilyennek ismerem én az Életet és akomáját: a Halált.
Ezért fiaim 1 csak legyünk igazságosak. Mert ami könnyet néha a

halál fa ka sz t, az sé mínd igazi. Talmi. Mükőnnye k. Avagy nem láttátok-e
már, hogya gazdag örökösök hogyan ontják a - mükönnyeket a
feledhetetlen koporsöja mellett és a halotti tórban? Pedig örülnek, -
mint más szegényember a - disznótórban. Sőt merem állitani, hogy a
legtö bbszőr hasznot tesz.

Legalább Kálmán Öcsém sorsában, hogy az elbeszélésemre
visszatérjek, - döntő befolyást gyakorolt.

- Igaz is ám! Ne feledjük. Hát talán Kálmán meghalt vagy mi
történt vele? kérdé József.

- Dehogy I ÉI! Sőt épen öt is a halál segitette győzelemre,
válaszoltarn. \

- "Hogyan"? kérdezték hárman is egyszerre.
"Hát úgy!, hogya kevély Bereghyt átszállította a másvilágra.

Halála után tünt ki, hogyavagyona nem allt egyenes arányban az
abban való elbizakodottságával. Itt is úgy volt: "Fönn az ernyő, -
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nincsen - kas.· Az Elet hazugságát - a Halál kiderítette. Ennek foly-
tán mi sem t.ermészetesebb, mint hogy özvegy Bereghyné hat leányára
való te kintettel sokkal engedékenyebb lett, - a kisasszonykák pedig
rátartiságukból 99%-al'alább szálltak. Ezt látván Ká lrnán Ocsém, - sőt
talán erre valam' módon gyöngéden figyelm.eztetett is, - odament a
bezárt paradicsom ajtajához -, és bebocsátást nyert."

S feleséget lelt! hogy rimbe beszéljek szólt Samu komám.
- A rim rossz I de az igazságot eltaláltad.
- De az elbeszélésed is rossz ám, ha itt vége van! riposztozott

Samu komám. •
- Gyöngéd figyelmeztetésed nélkül is .tudom ezt. Azért sietek is

befejezni; meg nincs is sok hozzátenni valóm.
Halljuk! szóltak társaim.
Hát amint látjátok, ez a dolog, a házasság, ezelőtt úgy 8-évvel

történt. Kálmán öcsém Vilmájával való házasságát egy eljegyzési kár-
tyában tudatta velem. - Azután nem irt. - Maig sem. Hanem vagy
két hete volt nálam személyesen. Tarcsáról jött, ahova napát és - nejét
vitte. Visszautaztában nem tudott Celldömölknél tovább menni este
- tehát kijött hozzám.

Egészen megváltozott. Meglehetős al hanyagolt álJapotban vol t
Beszélg etésűnk folyamán kérdeztem egyet-mást családi életéről. Igy
tudtam meg, hogy liárorn gyermek .apja, és hogy a felesége beteges-
kedik.

De hiszen Ön elérte célját .Vilrnájával, tehát most már boldog
embert)! kérdém.

No! úgy ahogy j annyira amennyire, felelt szárazon.
Ezt hát nem értem sem igy, - sem úgy, ,- sem, semennyire !
Nem is értheti azt egy- feleségtelen ember.
Hogyan? hisz egykor, - tán emlékszik, - ehhez a házasság-

hoz fűzte egyedüli boldogságát!

- Igaz! Egykor. Valamikor. Régen: Azonban alaposan csalód-
tam. Hozomány: nincs; a gazdag rokonság: nem akar ismerni, hátat
fordít; feleségem: - nagyravágyó, - hiú, - elégedetlen. Persze az
anyagi gondok óriási teherként sulyosodnakévről-évre jobban reánk.
Ebből ered aztán gyakran a békétlenség k őztünk.

- Szóval: a felesége nem angyal s a házasélet nem paradicsom
úg y-e P kérdém, ~

- Ejh! Jajl Sóhajt fel nehézkesen és fejét vakarja, elől, - hátul
oldalt, fönt, pedig nem is visz ketett.

- Azt látom öcsém, hogy Ön - nem boldog, mondám.
- Boldog? Hol látott kedves bátyám házas emberek kőz őtt igazi

boldog embert? Olyan nincs. Aki eztállftja, az vagy magát vagy mást
ámít. De a legény-emberek között sincs. Az se élet. Nem boldog egy
sem. Én csak egy boldog embert ismerek s ez - On az I



Az ág h. evangelikus Tanárok ésTanítók országos egyesülete
elemi iskolai szakosztálya elnökének jelentése a szakosztály

első félévi működéséről, 1911. áprilistől-szeptemberig.*)
Tekintetes Választmány!

Elemi iskolai szakosztályunk müködése egyelőre a taggyüjtésre
és a szak osztálynak az or.szág evangelikus tanítóaág ával történő meg-
ismertetésére és népszerűsítésére szorítkozott.

A Sopronban meg-jelenő "Evangelikus Népiskola " hasábjain több
cikkben igyekeztem kartársaimat az Országos ágh. ev. Tanáregyesület
és a tervezet Országos ágh. ev. Tanítóegyesület csatlakozása eszméjének,
illetve már szerencsésen ténny é vált egybeolvadása célszerűség ének,
hasznosságának belátására megnyerni. Ugyanezen célból megjelentem
a dunántúli kerületi evang. tanitóegyesü)etnek Szombathelyen f. évi
angusztus 8-~n lefolyt tekintélyes és népes kőzgyüléeén is, ahol Sass
István egyesületi elnök, a csatlakozás ezen buzgó elöharcosának, szives
engedelmével a közgyülés minden fő tárg yát megelőzően személyesen
simertettem elemi ískolai szakosztályunk megalakulásának körülményeit;
előzményeit és tervezett műkődését,

A dunántúli ágh. ev. egyházkerületi tanitóegyesület 1911. évi aug.
8-án . Szombathelyen tartott közgyülésének jegyzőkönyve erre nézve
szószeri,nt a következőket tartalmazza: (Lásd. az "Evang. Népiskola" f.
évi szept, októberi számát 1)

•
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Én?! 'már miért épen én?! - Miben rejlik az én nagy boldog.
sá g orn P kérdém. '

- Hogy feleségétől - elválhatott! szólt Kálmán - nagy böl.
csen, szemeit irigyül rám vetve. '

- Nohát! Sándor öcsém és Samu komám! Most már csak elhi-
szitek Kálrnának - ha nekem nem is, hogy bezupált elnöktók állandó
mosolya - igaz; fordultam kérdésemrnel feléjük.

- Te Samu! a komád aligha be nem csapott bennünket? -
mondja Sándor.

Úgy·e megmondtam! - felelt Samu k ornám.
- Tudod mit Sanyi? Legjobb lesz.

Nos? - kérdi ez.
- Ha nem hiszitek el neki. Feleltem mosolyogva.

Koczor Márton.J

, 1 e t.

*) A szakosztályi elnök a novemberi választmányi 'ülés elé terjesztendő jelentését
hozzánk is beküldte s mi annak készséggel adunk' helyet. Szerk..
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Megragadtam továbbá az alkalmat a. f. év augusztus 24, 25, 26 án
a Budapestre az Eőrvő s alap és a Magyarországi Tanitóegyesületek
országos Szövetsége k őzg yüléseir e az ország minden részéből egybegyült
kikűldöttek soraiban tekintélyes számmal megjelent evangelikus tanító.
társakkal való érintkezésre is mely alkalommal mig szomorúan és
lehangotóan tapasz taltam, hogy általánosan elterjedt evangelikus saj t ó-

org anum hiányaban 1!lig vett tndomást még evangelikus tanítóságunk
országos szervezkedésünk mozgalmairól, másrészt örömmel jelenthetem,
hogy nehány kivételével, majdnem mindannyian tehát, készséggel csatla-
koztak mozgalÍ:nunkhoz, sőt azonnal be is léptek elemi iskolai szak-
osztályunk tagjai sorába. Ezekkel együtt most már 210 a belépett tag-
társak száma és bíztat a remény, hogy ez a szám hamarosan meg.
kétszereződik majd.

Máris sikerült azt a szégyenletes állapotot megszüntetni, hogy
mig a hazai összes felekezeti, községi és elemi iskolák tanitóságána k
meg volt a magok kijelölt országos képviselete, csak az evangelikus
tanltóság volt kénytelen a szervezetlensége miatt a Hamúpipőke szerény
szerepében az ajtó mögött kucorogni. A nMagyaroszági Tanitóegyesületek
Országos Szövetsége" előzékenyen már is helyet adott és meghívta a
maga igazgató választmányába elemi iskolai szakosztályunk elnökét és
képviselve volt az ország evangelikus tanítósága a közoktatásügyi
miniszter úr által f. év szeptember 27 ikére a tanítói fizetés rendezés
és nyugdíjrevizió ügyében egybehivott tanácskozáson is,amelyen az
evangelikus tanítóság nevében én is szót emeltem nyiltan és határozottan
a tanitóság fizetésrendezéséne k ideig-óráig alig kielégitő fóltozgatása
helyett az 1907: évi fizetésrendezés megváltoztatásával egy új tételes tör-
vény megalkotására, mely a ta nítőságot az iskolafentartóra való tekintet
nélkül egyformán és kivétel nélkül, természetesen a megfelelő állam-
segély utalványozásával, a hasonló qualificációjú tisztviselők számára,
már megállapitott XI. X, IX.-ik fizetési osztályba sor ozná. Különösen
hangsulyoztam pedig a minszter úr előtt annak igazságtalanságá: is, hogy
a kántorkodó tanítóság és ezek között különösen az evangelikus lanítóság
mely majdnem kivétel nélkülteljesit kántori szolgálatot is éspedig régi jó
szokás szerint az iskola jól felfogott érdekében lehetőleg a tanidőn kivűl-
úgy hogy már reggel 7 órakor a templomban orgonál, azután] 1-2
óráig, vagy nyáron 4 órán túl temet, - mégis ezen teljesen külön
szolgálatáért nyert kántoridíj azása beleszámíttatott az 1907 évi fizetés-
rendezés alkalmával a tanítói fizetésbe és így előállott azon sérelem, hogy
vagy a kántorságot teljesíti ingyen, vagy pedig nincsen meg a minimális
1100 korona kezdő fizetése sem !És nem mulasztottam el kegyes figyel.
mébe ajánlani az igazán jóakarattal reánk figyelő Kegyelmes Úr előtt
azon Öreg kartársainknak kétségbe ejtő helyzetét sem, akik a mai-
éhínséges drágaságban ugyanazon teljesített szolgálatok hűséges be-
fejezése után nyomorúságos 600 koronás nyugdíj mellett kénytelenek a
nyugdíj törvény túlszigorúsága és óvatossága miatt tengetni hátralevő
életidejüket.
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j eleut ésemhez tartoznék még elemi iskolai s za kosz rá ly uuk leg-

közelebbi gyülésére tárgysorozatunk bemutatására. Miután még a kezdet
kezdetén vagyunk, egyedül néhá.ny t ag társamma l történt bizalmas megbe-'.
szélesünk alarján jelzem, hogy a következőkről kivánunk tanácskozni:

1. Az ágh; evang. tanárok és tanítók országos egyesülete eddigi.
alapszabályainak és ügy keze.lési szervez~tének a csatlakozásu~k kővet-.
keztében kivánatós módosítá sár ó l, melynek előadója '(magam lennék)

~Alexy Lajos.
'2. Az ágh. evang. egyház elemi népiskolai tanítóinak szolgálatí

viszonyait meghatározó szabályzat kererében a még 'hiányzó esperességi
tanítóegyesületek és a dunáninneni, bányai .és tiszai egyházkerületi
ev~ng. tanítórestű letek (egyesülej:ek-:) sürgős szervezése. Előadói lesznek'

. \ valószinüleg:' Saas István, Brósz János, Posch Károly é~ Kintzler
Árpád, mindegyik a maga egyházkerülete viszonyainak ismertetésével.

3. Az "Evangelikus Népisk ola", egyetlen evangelikus elemi iskolai
ranűg y i' lapunk subvencionálásának módozata, egyúttal a tanártársakkal
együttesen sürgetése az egyetemes egyhaz közgyülése előtt egy országo;
evang. olcsÓ politikai. napilapnak vagy legalább hetilapnak kiadásáról,

..eléadó : Krug Lajos. - '
. 4. A tanftóiés kán'tori fizetésrendezés a. XI, X, IX. fizetés

rangosztályók alapján es az állami hozzájárulás főlemelésével, előadó:
Szutter Dániel. .

5. A nyug díjrevizió sürgetése és főbb mödozatai," előadó: Szüsz Lajos.
6. Felolvasás.

t

Végezetül van szerencsém egyelőre a magam véleményének (tehát
még nem' az elemi iskolai szakosztály nevében). megfelelő alapszabály
és ügykezelési tervezet módosításokat benyújtani és a. .tanáregyesületi
választmány legközelebbi gyülése elé tárgyalásra beterjeszteni. (Ezeket
az alapszabályokat . és az ügykezelési szervezetet lapun k valamelyik
'legközelebbi számában fogom közé tenni.)

Czegléden 1911. október hó 14. napján, Alexy Lajos
az el. isk. szakoszt. elnöke.

ú j a bb a ~ jel en t kez et t ta go k: ,
194. Appel Amál, Liebling, Temes megye. 195. Rhuz Béla, Kecskemét,

196. Elefánty Sándor, Debrecen. 197, Kertscher Sándor, Késmárk. 19R. Kintzler
Béla; Késmárk. 199. Szamuelisz Alfréd, Késmárk. 200. Bayer Sámuel, Késmárk
201. Loysch Mátyás, Késmárk. 202. Brösz János, Orosháza 203. Petz József.
Békéscsaba. 204. Lantner Adolf, Gyoma. 205. Sehúsztek Sándor, Gyoma. 206.
Lantner Mátyás, Arad. 207. Kvasz János, 'Kölpény, Bács mezye. 208.L',Matthesz
Sándor, Zurány, Mosonmeg:ye. ~09. Nik6 Rezső. Hegyeshalom, Mosonmegye. 210.
Woidmger György, Gálos, Mosonmegye. 211. Fab.ioi Samu, Göluicbánya. 212.
Kárpáti Sándor, Gölnicbáoya .. 213, Ebeospanger Károly, Gölnicbánya.
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1rod a 1.o m.
Jó Pajtás hetenkint gazdag tartalommaJmegjelenő képes gyermek-

Iap. Szerkeszti Seb ő k Z sig mon d, főmunkatársa Ben e d ek
Ele k. Munkatársai a legjobb magyar írók. Kiadója a Fra nk 1i n-
T á r s u l a t. AJ ó Paj tás megindulása óta meghódította minden olvasója
szívét. Ismerik, sz er e ti k , tűr e lmet lerrűlf várják és mohón olvassák a főúr
paloták és az egyszerü polgári lakások gyermekszobáiban egyaránt.
Mikor érkezik, örömmel nyitnak neki ajtót, s mikor végigolvasták
mintha egy nagy bokrétát kötöttek volna maguknak mese-r ézsá kból,
ver s-nefe lejtsből, ibolyák ból és az ismeretek virágaiból.

A Jó Pajtásnak a Jegkitünőbb írók és a legjobb rajzolók a munk a-
társai. Olyan tarka minden száma, mint a vadvirágos mező és olyan
mosolygó, mint 'a virágzó cseresznyefa. A Jó Pajtás minden száma egy-
egy karácsonyfa, melynek g ycrtyáit a szerkesztő és munkatársai mindig
ünnepi áhitattal ésigaz szeretettel gyújtják meg. Azért is fogja k őrül
mindig olvasói mosolygó szeme és ragaszkodó szeretete. Az irók nem-
csak a kezükkel irják meséit, hanem a szívűkkel is, a kis olvasók
nemcsak a szemükkel olvassák, hanem a: szívükkel is.

Itt az ideje annak, mikor a szüJőknek nemcsak arról kell gondos-
kodniok, hogy gyermekeik milyen könyvekből tanuljanak az iskolában,
hanem hogy mit olvassanak szabad ór áik ban, A gyermek leghasz-
nosabb és legkedvesebb szórakoztatója az olyan gyermeklap, amilyen
a' Jó Pajtás, melynek elbeszéléseit és meséi értelméhez illeszkednek,
de sohasem törpülnek túlnaiv, üres fecsegéssé, melynek versei sz ívéhez
és lelkéhez szólnak és sohasem sülyednek tartalmatlan rimpengetéssé,
melynek ismeretterjesztő közleményei mindig értékesek és könnyen
megérthetők s melynek rajzai mindig müvesziek, anélkül, hogy a gyer-
mek játszi világából kizökkennének.

Amely gyermek a J ó Pajtást olvassa, annak szíve és lelke egyetlen
tisztátala II gondolatot sem fogad be. Az oly fészek, melybe csak hö.
fehér madarak telepszenek, hófehér, tiszta, okos, vidám gondolatok. Az
ilyen gyermek nem kap soha azokon a rossz, selejtes olvasmányokon,
'melyekkel az ifjúságot úton-útfélen megejtik. A Jó Pajtás gondoskodik
róla, hogy a gyermek ragaszkodón megkedvelje a nemes irányú
olvasmányokat és csakis azokat kedvelje meg.

Saeretettel hívjuk a szülőket P.S a gyermekeket a J ó Pajtás elő-
fizetői k őzé. A Jó Pajtás irói és kiadói rajta lesznek, hogy az eddig
kivívott szeretetet ne csak megtartsák, hanem fokozzák mindig jobb,
tartalmasabb, vonzóbb számokkal. Rendeljék meg a szülők a lapot, a
nemes izlés ez ifjúsági k ő zl őnyér, gyermekeiknek ezt az igazi jó pajtását ,

Az előfizetés összegét legcélszerübb postautalványon beküldeni a
Jó Pajtás kiadójának : a Franklin- Társulatnak (Budapest, IV., Egyetem-
utca 4.) Egyébiránt minden vidéki könyvkereskedésben is meg lehet a
lapot rendelni,
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Előfizetési árak: negyedévre 2 kor. 50 fillér, félévre 5 korona
egész évre 10 korona. A J ó Pa j tás k í adó ja: Franklin-Társulat.

A nKultura" cirnű irodalmi, müvészeti és kritikai kétheti folyóiratnak
immár a 14. száma is megjelent, époly gazdag tartalommal mint a vál-
lalat eddigi számai. A mintaszerüen szerkesztett, modern, müvészi lap
r?vid pályafutása hatalmas fejlődést mutat. Szivesen ajánljuk ezt a
tartalmilag nivós és technikailag páratlan folyóiratot olvasóink figyel-
mébe. Megrendelhető Röttig Gusztáv és Fia kiadócégnél Sopronban,
előfizetési ára negyedéven ként 5 korona.

Olvasókönyv az evangélikus népiskola Ill. osztálya számára. Szer-
kesztették: Kap i 6- y u l a és Pap p J ó z s ef. Kiadta a Franklintársu-
lat, Buda pesten. Ára kötve 88 fillér. - Mint már jeleztük, szerzők az
osztatlan iskolák II. s Ill. osztálya számára irt olvasókönyvüket az
osztott iskolák részére külön is elkészítették. Most az iskolai év ele-
jén jelent meg a JII, osztály olvasókönyve, mely olvasmányok formájá.
ban a lakóhelyismertetés anyagát is teljesen feldolgozza, úgyszintén a
nyelvgyakorlatokat is. - Ajánljuk mindazoknak figyelmébe, kik több
tanírós iskolánál müködnek. A kiadóhivatal kivánatra készséggel küld
mutatványpéldányt.

"Erzsébet királyné emlékfüzet". A közeledő Erzsébet-nap alkalmá-
ból elemi- és polgári iskolás növendékek számára való nE r z s ébe t
királyné e m l é k f ü z e t=-et ad ki az "Iskolai Ünnepeink"
szerkesztősége Maros-Vásárhel yen, Egy 2 ivre terjedő füzet ára 20 fil-
,Iér. Minden 10 példány után egyet a szegényebb tanuló részére reá-
adnak. A pénz előleges beküldése mellett megrendelhető Sze n t-
gy ö r gyi Dénes szerkesztőtől Maros Vásárhelyen.

Képes Luther-naptár az 1912-ik szökő évre, Szerkesztették He t-

v ény i La j o s soproni ágo h. evang .. liceumi vallástanár és Sch olt z
Ö d ö n ágfalvi ágo h. evang. lelkész. Kapható Hetvényi L. szer keszt ö-

nél, Sopronban. Ára 60 fillér. Tömegesebb rendelésnél 10% engedmény.
-~lSzerzők hasznos szolgálatot tesznek e vállalatukkal egyházunknak.

,A hivők nagy tömegébe s ez uton a nagy társadalomba azt a nagy
igazságot, azt a felfogást akarják belevinni, hogy az emberiség boldo-
gulásának, a társadalmi fejlődésnek feltétele: a Jézus Krisztus evan-
géliumába vetett élő hit. E célt szolgálja a naptár gazdag tartalmas
a sok szép illusztráció. Olvasóinkat felhivjuk. terjesszék ezt a derék
vállalatot evangélikus népünk körében. Lapunk más helyén a szer-
kesztőség engedelmével metatványt is közlünk a naptár cikkei kőzűl.

Tanltók Útmutatója cim alatt Ben eLa j o s kir. tan felügyelő és
Gye r k es Mih á 1Y állami 'el. iskolai igazgató-tanító Székelyud var.
hely, a helyes tanügyi administratió és a tanitó minden irányú tájé-
koztatása végett igen értékes útmutatót irtak és szerkesztettek, amely-
ben a tanítóképzőt elhagyott ifjú tanító, az ügyek vezetésével meg-
bizott igazgató-tanító. de valamennyi tanító és ovónő és az előfordúló
hivatalos eljárások és hivatali állásából folyó kötelességek helyes tel-

•
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jesítésére számtalan példát, mintákk al ellátott fogalmazványt, mindenre
nézve alapos tájékozhatást és útasítást kaphat. Ezen kiváló és a sajtó
-a lól most kikerült szakmunka St ie f Jen ő könyvkiadó vállalatában
Kolo zs v á rt jelent meg, ára: 4' korona. - Ajánljuk a Tan í t ó k
Ú t mu tat ó j á.t a népiskolai tanügyi hatóságok és a tanítói, ovónői
ipararostanonciskolai tanítói kar meleg figyeImébeo

"Iskolai ünnepeink." Az "Iskolai Ünnepeink" 20 ik számának tartal-
mábólkiemeljük a következőket: Ihász Aladár verse Karácsonyra; ,
Egy víg-. monológ vizsgai ünnepélyre, nagyobb leány részére; Kő lte-
mény Ezeréves évfordulóra; Iakol ai szinmü október 6 ikára; Minke
Béla gyönyörü verse az aradi gyás7.ünnepéiyre. Koronázási évfordulón
felhasználható beszéd és költemény. A "Tűzolto nap"-ra való 'k ő lte-
mény és alkalmi beszéd. Végül iskola felavatásán használható vers.
- A 21. szám tartalma: Szórakozások, Knábel VIlmostól. Emlékezés
1849. októbr 6-ra, Já'nosy Sámueltől. Kazinczy Ferenc 1759-1'909. Pálya-
munka. Liszt Ferenc, Ponori Thewrewk Emiltől, Költemény március
15-ikére, október 6.ikára, ezer éves ünn epély re. - Megrendelhető:
Szentgyörgyi Dénes szerkesztőnél Maros-Vásárhelyen. Egy kötet (12
füzet) ára 7 k or., egy füzet 60 fillér .. - Mut at ván y sz.ámma l a szerkesztő-
ség készséggel szolgál.

V egyes e k.
Előfizetőinkhez. Minthogy az év vége felé közeledünk s a hátralék

még sok, tisztelettel feihivjuk mindazokat kik hátralékban vannak, hogy tar-
tozásaikat sziveskedjenek 'a metlékelt utalvány-Iap felhasználásával minél
előbb hozzánk juttatni. ,

A kiadóhivatal.
Iskolafelavatás. A bak on y cse r nye i evang. egyházközség a

volt szeszgyári épületet nagy költségg-el három tanteremmé alakitotta
áto Ezen három tantermes iskolaépületet szeptember 24-én, a rendes
istenitisztelet után adta át rendeltetésének szép, a salvhez és lélekhez
férközött beszéd kiséretében H of b a u'e r Pál esperes úr, akinek ezen
iskola felavatása, mint a veszprémi evang. egyházmegye esperesének
utolsó ténykedése volt. A felavató beszéd után P o váz say Gy ő r gy,
helybeli ....evangvIel k ész úr köszönetet mondva a felavatásért, szívböl
fakadott beszéddel búcsúzott el az immá~ teljesen nyugalomba vonuló
esperes úrtól, biztositva öt a hivek tiszteletteljes ragaszkodásáról, ~ind-
nyájunk nevéb en zavartalan, szívet, lelket felüditő pihenés kivánt
néki- a hosszas s fárasztó munkásság után.

, \
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A bar 1ahi d a i ágo hitv, evang. leánygyülekezet ujonnan épült
iskoláját Var g aGy ul a, a 'kemenesaljai egyházmegye esperese
szept. 24-én a vatta fel. A lélekemelő ünnepélyt az iskola udvarán
az "Isten felséges adománya" 'c. egyházi ének eléneklésével a férfidal-
kar nyitotta meg. Ezután rövid búzditó beszé~ kiséretében Gr u ner
Kár oly. gyülekezeti felüg yelö úr esperes úrnak, ő pedig Sza b ó .

l.l I ", •

La j os anyagyülekezetbeli lelkész úrnak adá át az épület, kulcsát,
aki szintén áldás kiséretében nyitá fel ez iskolát. Mire a valláskülőnb-
ség nélkül megjelent nagy számú hivek bevonúltak az imaházúl is
szolgáló és a helybeli nöeg y let által készittetett csinos szószékkel
diszftetett iskolaterémbe. Itt a hivek búzgó éneke elhangoztával es·
peres úr ima s epistola olvasás után a C. zsoldár alapján emelkedett
hangú s tartalmas beszédde l avatta fel az iskolát és az oltárszerü sz ó-

szék et, Végül a férfikar Erkel himnuszával fejezte be az ünnepélyt.
Délutánra a gyülekezet táncmulatságot rendezett, mely költségeinek
fedezésére 145 kor.-t jövedelmezett.

Népiskolai almanach. Mint minden iskolai év elején, most is meg-
jelent a Franklin.Társulat és a Lampel cég k őzős kiadá-
sában a Népiskolaí almanach, a tanítók és iskolák hasznos és
kedvelt kézikönyve«skéje. Tartalma ügyesen és gondosan van meg-
válogatva. Első cikke (arcképpel) Balog Jenő közoktatási államtitkár

/ pályáját ismerteti, a többi cikkek is fontos tanügyi kérdéspkr öl szó l-
nak: tanítói és ifjúsági k ő ny vtár ak, a népiskolai tankönyv- irodalom
ujdo nság a i, az Akadémia Wodianer dijával kitüntetett tanítók, a szabad-
oktatás stb. Kü lőn fejezet k ő zli az 1910. évi népszámlálás előleges
eredményeit. őssz.e hason lítva az 1910·iki népszámlálással, az iskola
sz empontjáb ól van még be nne naptár és nyilvántartási napló, a cim-
tárban a miniszteri um és a főváros megfelelő u~yosz~ályainak s a tan.
felügyelőségek s egyéb tanügyi lapok jegyzéke. ~6rarend, osztályozási
napló, gazdag tankönyv-jegyzék, mind a tanító munk ájának megköny-
nyebbítésére szolgál. Az ügyes formájú, tetszetős kiállitású almanachot
iskolák, tanitók k ivá natr a ing yer kapják.

Adomány. Mint már arról megemlékeztünk, a soproni ev. tanító-
képző-intézetben ezelőtt 30 évvel végzett, volt növendékek, a.!f. é.
július hó folyamán tartott találkozójukon "A soproni ev. tanítóképző.
intézet volt növedékeinek találkozói alapítványa" cimmel alapitványt
létesítettek. (Lásd: folyóiratunk 9.-10. számát!) - Ezen' alapitvány
gyarapítására a f. é. augusztus hóban 10 éves talá Ikozóra ősszegyiiltek
pgyike: Hor v á t h J á nos vadosfai tanító 5 koronát küldőtt hoz z án k-
Ezzel a "találkozói· a lap 55 koronára emelkedett.

Kitüntetett tanítók. A va ll ás és közokt. miniszter Las c h o ber
ci II szt á v soproni, Cse r n á k J á nos és Mol n á r J á nos szarvasi

,ágo hit. ev, tanltók na k a népnevelés terén szerzett kiváló érdemeik
,jutalmazása,képen évi 200-200 korona fizetés jellegü személyi pótléko t

uta lványozott. A miniszter ez' alkalommal igazán érdemes tanítókat
tüntetett ki, kik az iskolán kivül is kiváló tevékenységet fejtenek k i
a k özmüve lődés érdekében.



A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten
(IV., Egyetem-utca 4.) megjelent:

AZ

EVANGELII(US NÉPISI(OLA
I{ONYVEI

A dunántuli ágo hitv. evang. cqyházkerűlet által
. elfogadva és ajánlva.

Az osztatlan eu. népiskolák számára
KAPI GYULAés PAPP JÓZSEF. Ábécé és olvasókönyv. Ötödik

kiadás. Kőtve., _ _ _ _ .. 50 fillér.
A mínísztert engedélyezés száma: 1164.87/19119.

- Képes olvasókönyv. A II. és Ill. osztály számára. Tizen-
kettedik, az új tantervhez alkalmazott kiadás. Kötve 80 fillér.

A mtnísztert engedélyezés száma: '139052/'1907.

- Olvasó- és tankönyv. A IV., V. es VI. osztály számára.
Tizenegyedik javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás.
Kötve ~ .~ _ _ ~ .~ 1 K 80 fillér.

A mtntsztei-í engedélyezés száma: 1390~2/1907.

- Lesebuch für die II. und Ill. Klasse. Nach dern ungarischen
Lesebuch deutschbearbeitet von KARLFRŰHWIRTH.Zweite, nach
dem neuen Lehrplan umgearbeitete Ausgabe. Kötve 1 K 40 fillér.

Az osztott eu. népiskolák számára
KAPI GYULAés PÁPP JÓZSEF. Olvasókönyv a II. osztály számára.

Kötve ___ _ _ _ _ .~ .~ _ _ .~ .~ _ ___ _ _ _ _ ~. 68 fillér.
Ugyanaz

«
el

a Ill. osztály számára.; - _ ) ..Ez.ek a k.ötetek .
a IV. « « _ _ szűkség szeríu t fognak

az ViVI. «el _ _ _ megjelenni.

Tankönyvül való alkalmazás céljából. sztvesen küldünk mutatvány-
példányt mindazoknak, kik' eztránt levelezőlapon hozzánk' fordulnak.



Mühle kertészeti értesítöje
az összes magfélékről, gyümölcs- és díszfákról, szamócákról, rózsákról,

virághagymákróJ, virágnövényekről, 10-9
és a kertészkedés szakmáiába vágó összes cikkekröl

épen most jelent meg.
Ezen elegáns árjegyzék mint kézikönyv megbecsülhetetlen értékü minden kert-
tulajdonos részére, a mennyiben megismerkedteti vele a kertészet összes

újitásait és temérdek tanáccsal jár kezére.
Ingyen és bérmentve küldi:

:tv.tÜ::S:::LE ..Á.::eJ?..Á.D., Ter.nesvár
magkereskedés, kertészeti' nagy telep, fa- és rózsaiskela.

25252525'25252525

25255252.52522525
------------~---- -

valamint európai "rendszer szerint
= legolcsóbb an szállit =

PAJKR REZSŐ és TSA
BUDAPEST,

X., Delej-utca 25; szám (Tisztviselötelep).

A legelőnyesebb havi vagy negyedévi részletfizetésre
minden hitelképes vevőnek.

Ára 180 K-tól fölfelé. Részletfizetések 8.- K-tól fölfelé.
5 évi jótállás. . Árjegyzék ingyen és bérmentve. 5 évi jótállás.

12-7 Bérmentes szállítás az utolsó vasuti állornásig.
Pedálos harmoniumok mindkét rendszer szerint és minden nagyságban pontos orgona-
-.-.x:- méretekkel templomok, szemináriumok réHzére és mint gyakorló orgonák. -<><--..-

\ Tanerőknek külö~ százalék-engedmény, =======

Amerikai C OTT A G E-szivólégrendszerü .

HARMONIUMOKAT

. Alapíttatott: 1867. évben.

A.• G S TER J. é s :fl I A.
orgona- ée harmonium-gyár -PÉCSETT.

Elektromos és fujtatógépek. - Légnyomatu és elektromos berendezés
Csak első dijakkal kitüntetve.

O r gon á k, har mon ium o k
legtö kéletese bb kivitelben.

Mindennemű javitásokat, hangolásokat s
átépitéseket olcsón elvállalunk,
. Árjegyzéket kivánatra ingyen küldünk.
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KRISZTUS ÉS AZ EMAUSZ[ IFJAK

Á i,Kultura" c. folyóiratból.


