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11. évfolyam. Sopron, 1890. november. i1. szám.

Evangelikus Népiskola.
J::'J'evelés-és okta tás'Ügyi havi folyóira t;

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

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

intézet) küldendők. .

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhíva-
talba, Litfass Károly kiadó nevére czunezve
kuldendök. - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatok a borítékort.

/ 'l'anítövalasztasok, *)
T/~~. Sietek kijelenteni, hogy nem arról a h a II gat á sr ó 1 van sző, a melyet mi,

/' .. /tan:tók gyakorolni azoktunk ott, hol beszélnünk kellene; nem is arról, a melyet
gyakorolnunk okosabb volna ott, hol nagy hangon dikcziózni szoktunk, hanem arról
a vizsgaszeríí meg h a II gat á s ról, melyre még azok a 270 --300 frt javadalmű
gyíílekezetek is az' ősi, egykoriban helyén volt, de ma már idejét mnlt gyakor-
lathoz raga szkod va kényszerítenek bennünket.

Sietek azt is, kijelenteni, hogy annak az okát, hogy ez a gyakorlat közel
egy emberöltőn át, mint felesleges, fentarthatta magát, magukban a tanítókban
keresem és találom. Míg a tanító kaczérkodik 'az udvarlására érkező küldött-
ségekkel, addig változás e téren nem remélhető, Míg a tanító nem tartja
méltóságáu alulvalönak, hOJy műveltség dolgában hozzá nem is hasonlítható
egyének társasága előtt magát produkálja, addig ne is válja, hogy az ft falusi
ember valami sokkal többnek tekintse önmagánál.

Harmincz éve, hogy a soproni tanítóképző ellátja a kertiletet kép es í tet t
tanítókkal. Az ember azt hinné, hogy a mai nemzedék nem is emlékszik már
arra, hogy mint fogadták harmincz évvel ezelőtt a mestert. Pedig, ha széttekin-
tünk így ősz táján itt a vidéken, bizony önkénytelenűl azokba a régi jó pátriár-
kális időkbe kell magunkat képzelnünk. Á régi tanítófogás meg a mostani válasz-
tás között csak az a különbség, hogy ma nem teheti meg egy ember, mint :
akkoriban, hogy úton-útfélen belebotoIván valami irástudd iparoslegénybe, felül-
tette a kocsijára és hazavitte a falujába tanítónak. Ma többen mennek . tanítót
keresni és nem a műhelyekbe, hanem az iskolákba. Épen ilyen időtájban szokott
kezdődni a hajsza. Ilyenkor bocsátják útnak a vidéki gyűlekezetek a Jézus nevében
a szélrózsa minden irányában a tanítóhallgató bizottságokat. Az egész dologban
a legvisszatetszőbb az, hogy a legtöbb esetben. mielőtt ez a bizottság a kandalló
mellől kimozdúlt volna, már megvan a választás. Hanem azért a komédiát végig

*) Nem értünk egyet a tisztelt czikkirónak sem "közpapos" hangjával, sem egynémely
nézetével, mégis, kezöljük czikkét, mert a tanító választás körül csakugyan vannak hibák, s
azokra jó rámutatni; de másrészt a megitélésnél ne feledjük, hogy nálunk tanító v á 1asz tás
van és nem tanítók ille v e z é s ! Szerk,
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kell játszani, nehogy a választás szép csendben megtörténjék. Azért a jelöltek
mindegyikét úgy megvizsgázzék, mintha mind meg akarnák választani. A fő
természetesen a kántálás ; a ki ebben mester, az a győzelem útján van.

Az a tudat, hogy mindezek általánosan ismert dolgok s folyásnkat egészen
mostanáig csak egy rosszilé szó sem akadályozta a nyilvánosság előtt, kényszerít
engem arra, hogy kartársaim figyelmét, nemkülönben a tanügy minden igaz
barátjá,:t felhívjam e körülményre és kérjem, hogy kiki a maga hatáskörében
indítson irtoháborút ezen, a tanítút még mindíg nem kellőkép méltányo16 eljárás
ellen: a választások , illetőleg a jelöltkeresések alkalmával' való felűlvizsgálás
ellen. Képességünkről ott van az oklevél; e mallett az illető gyűlekezetek ben,
sőt a környéken is mindenkiről megvan többé-kevésbbé megállapodott nézet:
tessék ezeket vizsga Ini, sokkal igazabb fotografiát nyujtanak, mint a 2-3 6rai
prcdukcziö alatt maga az élőkép. Hogy tehát ennek a felülvizsgálásnak a szüksége
fenforogna, arról sz6 sincs.

Hogy jogos eljárás-e P No ezt meg bizonyítani sem kell. Ugyan ki jogo-
síthatta volna tel azokat 3 jámbor falusi embereket, a kik között van akárhány,
ki a nevét sem tudja' leirni,. arra, hogy egy szabályszerűen képesített, művelt
embert felülvizsgázzon? Senki. Azaz hogy igen. Feljogositotta őket a legelső
okleveles tanító, ki magát e ezenzurának alávetette s az ezuí án következő száz
meg száz, ki hasonlóan cselekedett. Az még érthető, hogya 20-25 év előtti
viszonyok között nem tudott a közönség szakítani a régi praxissal, valamint az
is, hogy hosszú éveken keresztül a tanítók nem láttak e tényben magukra nézve
semmi sértőt, do, hogy a z o k a tanítók, kik ma tanfeliigyelőségre, miniszteri
tanácsesságra aspirálnak, hogyan vethetik alá magukat mindan műveltséget nélkü-
löző emberek fitymálásának : ez érthetetlen!

Megvallom, magarn is voltam ilyen tauítöhallgatás subjecturna : kétszer,
miből önként következik, hogy az első \izsgáló bizottság osztatlan tetszését meg-
nyernem nem sikerűlt, a min különben nincs mit csudálni, ha figyelembe vesszük,
hogy a küldöttség irni és olvasni tud 6 tagjainak száma 18 volt. Az első alka-
lommal egyáltalán uem gondoltam ténykedésem erkölcsi jelentőségére, másodszor
pedig, mikor már volt a dologra nézve határozott nézetem: engednem kellett az
ezen azokasról megjegeczült általános felfogásnak. Alig csalödom, ha fölteszem,
hogy kartársaim jórésze szintén nem abban a hitben veti alá magát a meghall-
gatásnak, mintha ezek az egyszeru falusiak több szakértelemmel tudnák megítélni
képességeit, mint az évek során arra készűlt szakemberek, hanem egyrészt az
eddigi hamis közfelfogás pressiöja alatt, másrészt - és ez a nagyobb baj, -
hogya tanít6ság közös érdekévei mitsem törődve, esetleg az övénél érzékenyebb
jellern rovására kartársai hátán és nem velük együtt, magasabbra emelkedjék.

De 3Z még csak türhetf állapot, ha a választék küldöttsége megtiszteli a
jelöltet látogatásával, de mit széljunk ahhoz, hogy akárhány esetben azt kivánják,
hogya tanítók jőjjenek őhozzájuk? Tudok nem egy esetet, midőn egy napra
három jelölt is vendégűl volt iuvitálva. Hogy az ily versenyben mennyi lehet a
nemes ambicziö, gondolható. És az elkényeztetett közönség megvárja, hogy kiván-
sága teljesíttessék. Mért? Mert vannak közte, kik nem szükölködnek emberismeret-
ben s tudják jól, hogy ha az egyik nem, a másik bizonyosan készségge mcgalázzá
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magát es meg t isz tel igy üle kez et ü ket. Szolgálhatnék példával arra
nézve, hogy földmíves választék sértett gőgje elejtett kitünő hirben álló tevékeny,
értelmes tanítót olyannal szemben, ki amazzal sem ambíczióra sem képességre
nézve nem mérkőzhetett, mert az előbbi - szavaik szerint - nem ti s z t e 1te
meg őke t 1áto gat á s á val. Akkoriban annak a tanítónak az eljárását az
esperestől az utolsó segédtanítóig mindenki korrektnek és dicsérendőnek deklarálta,
ellenben a másikét ugyancsak keményen elítélte. És vajjon, jutott-e valakinek
eszébe, hogy ez ügyet valamely foramon sz6ba hozta volna? .Dehogy. Nem
szokás az nálunk. Pedig a rosszat nyilvánosságra hozni ott, hol ezáltal százakra
menő egyebeknek a javát előmozdíthatjuk, nemcsak hogy meg van engedve, de
kötelesség.

Melyik az az állami tanító, kit, teszem azt kinevezése alkalmával újra vizs-
gálnának? Melyik közigazgatási hívatalnoknak kell külön vizsgát kiállani akkor,
midőn kvalifikaczi6jának megfelelő állásra kinevezés vagy választás alá kerűl?
Bizony, ismerjük be, nagy jámborság volt tŐlünk, hogya műveletlen osztály e
gyámságoskodása alól magunkat már régen nem emanczipáltuk.

Ez a harmadik lépcső azon a lejtőn, melyen a két elsőt a különféle m6don
alkalmazott tanítóhallgatás képezi. Ha az, ki a két elsőt meggondolatlan lábbal
megjárja, rosszalásunkra méltó: úgy az, ki az utóbbrig sülyed: megvetést érdemel.

Az ilyen kevesebbel beéri, mint a mennyire jog szerint igényt tarthatna és
mégis kapzsiság az, a mi őt a lejtő legals6 fokáig vitte. A tanítónak sohasem
szabad kapzsiságot elárulnia, különösen nem akkor, a midőn valamely gyülekezetre
aspirál. A kapzsiság általában nem az erények között foglal helyet s mindenkor
megfelelő következményeket von maga után, de ez esetben meg, a midőn valaki
ha mindjárt nem -is valami magas intencziökkal egy: egy gyülekezet első rendű
tagjáva, egy gyülekezet tan í t 6 j á v á lenni magát elhatározza: nem remélt rövid
időn érezhetők lesznek ballépése következmenyei. Bizonyos, hogy az ilyen úton
szerzett lakást, mire a tanító belejut, az emelet helyett a földszinten adják ki
számára: egy szinvonalon a gyülekezet többi tagjaiával.

De van még ennél rosszabb is: á pinczelakás, a milyent különben, vigasz-
talásúl legyen mondva, jellemes tanítónak nem osztogatnak. Megszerezni egJ'éb-
iránt az utóbbit annyíban nehezebb, hogy eszközei drasztikusabbak, épen ezért a
vállalkozók is - hála Istennek - ritkábbak. De mivel ilyenek is vannak, nem
hagyhattam e kérdést sem érintetlenül, azt t. i., hogy mi történjék azokkal, kik
300 -400 frt jövödelmű, terhes tanítói állásokra ráa lkusznak ?

Hogy az a tanító, a ki egyéniségének megtagadásaval. önérzetének meggyil-
kolásával, sőt a tanítói becsületesség gJ'anuba ejtéséveI foglalja el valamely gyüle-
kezetben helyét, annak a gyülekezetnek ve z é r fér ti a nem lehet; hogy azt a gyüle-
kezetet, a mely felé tett első lépése által egy mások által nngJ' fáradtsággal
kiküzdött állapotot a 40 -50 év előttihez .visszavetett, előbbre nem viheti: az
kétségtelen.

Van száz pálya, melyen a kötelességek hű teljesítése azaz út, a mslyen az
ember környezetének elismerését, tiszteletét kivívhatja. A tanítói pálya, legalább
falun, nem ezek közé tartozik. Ott épen ellenkezőleg van: a kötelességek pontos
teljesítése szeréz a rendetlenkedésre nagy hajlamú, fegyelmezetlen nép közt számos .



ellenséget. PedIg, a ki még csak kötelességét teljesíti, hem is tesz sokat. A
teljes lélekkel hivatásának élő tanítóra nézve nem léteznek a kötelesség határát
megjelölő paragrafusok korlátai. A rábizott nép javáért rajong6 1éle k ilyennek
a kalauza, moly nem szorúl kivülről jövő n6gatásra.

, De hogyan tudja az olyan tanító, ki egyéniségének megalázásával foglalja el
azt a magaslatot, melyre a mai társadalmi felfogás a tanítói állást általában belyezi:
hogyan tudja az inneu folyton körül - és előre tekiutő szemekkel gyülekezetének
haladását irányítani? Sehogy. Le kell szállnia a mélybe, és meghajolnia azok
akarata előtt, a kiknek eladta magát. Az ilyennek tanítói 'exisztencziája, legalább
az én szememben, merő képtelenség.

Tanulják meg egyszer már gyűlekezeteink, hogy az az idő lejárt, mikor még
a tanítókat molnárlegényekböl rekrutálva, mint a szolgát, alku útján fogadták fel.
De kitől tanulják, ha a tanítók maguk a visszabaladás zász16vivői?

I ~ Ismeretes, hogy országszerte megindúlt a mozgalom, a tanítók anyagi helyze-
tének javítása érdekében. Mi, felekezeti tanítók különben is az utols6k közt leszünk
kik a fizetésjavítás tekintetében más időket várhatnak. de így meg, ha egymásra
liczitálunk, még az unokáink sem érik meg azt az időt. Én csak azt bámu-
lom, hogyan lehet valakiben olyan kevés önérzet, bogy nyilvánosan elismerje
csekélyebb értékűségét bármely, ha mindjárt a legjobb hirű tanítótársával szemben
is. Sxép dolog a szerénység, de rossz helyen alkalmazza mindaz, ki ezáltal a
közügynek ártalmára van A helyén való önérzet többet ér a világ minden szerény-
ségénél.

Egymás romlására, törve tehát ne remélje senki azokat a várva-várt boldo-
gabb időket, ellenben becsületes egyetértéssei ne gondolja senki a holdban levőnek
azt a gyülekezetet, melyben a tanit6fizetés felemelése minden különösebb megter-
heltetés és akadályok nélkül elérhető volna, Tagadhatatlan, hogy szegény gyűle-
kezeteink száma igen nagy. De vannak ám módos gyülekezetek is, melyek egy
fillérrel sem fizetnek többet, sőt nem egy esetben kevesebbet, mint náluknál
szegényebb gyülekezetek. Pedig annak a módos gyülekezetnek van akárhány tagja
- egyszerű földmíves emberekről beszélek, - ki egymaga képes volna jövedel-
méből II tanítot fizetni s még azon fölül családját is a megazokott életmód szerint
eltartani, dc ha egy ilyennek azt mondják: felemeljük a tanító fizetését, ön ezentúl
2 írttal többet fizet: megesküszik a két szeme világára, hogy ő eLt .ki nem birja,
hogy őt ez a 1 frt tönkre teszi, Itt kellene az összetartás, az ilyen gyülekezetben
lenne mgy értéke a t nít6k egyetértésének. De mit mutat a tapasztalat P Azt,
hogy míg 'akad egy hivatásának minden tekintetben magaslatán álló tanító, ki a
saját érdekeit háttérbe szo: ítva első sorban a közérdeket tartja szemei előtt,
a minek javulása az ő külön javát is önként előmozdítja: akad olyan száz, ki az
önérdek kielégítésénél egyebet nem ismer.

Vagy azt várjuk, míg a gyülekezetek önként megkinálnak a több fizetéssel?
A fentebbi példa azt hiszem, elég bizonysága annak, hogy erre mennyire lehet
számítanunk. Igaz, hogyafizetésemelésnek ez a szebb m6dja. Erre tanítottak
bennünket az iskolában is, ámde tartózkokás nélkül kirnondorn, hogy azok az
általam nagyra becsült urak a falusi emberek jellemét nem az életből ismerték.
A mily áldozatra azok a maguk jószántából képesek, abban nem sok a köszönet,

--
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Szolgálok erre nézve is egypár példával. Több évvel ezelőtt egy tevékeny, méItán
j6 hírnek örvendő korosabb tanító az üresedésben levő szomszéd gyülekezetbe
átjárt a halaszthatatlan funkczi6k teljesitése végett. Egy temetés után megsz6litja
őt egyik a gyászol6k közűl : .jöjjön el hozzánk tanító úr, megjavít juk a fizetését !" ,
A fizetés történetesen mindenben egyezett, még a temetés ért is egyenlő stóla járt,
mindkét helyen 8 kr .• No, mi ezentúl fizetünk 10 krt". Ime eddig képes ragadni
a lelkesedés egy falusi jámbor földmívest,

A másik eset most a tavaszszal történt e/4Y választás alkalmával. Egyik
szegényebb dunántúli gyűlekezet keresett tanít6t A kiválasztottak mindegyike
fizetésjavitást kért. Mentek tehát a taníto-keresők addig, míg olyanra nem akad-
tak, a kinek nem kellett több fizetés. Mikor a beiktatás végbe ment, előáll egyik
a tanácsból s így sz61: .• Tanít6 úr! kivánja-e, hogy a fizetését megjavítsuk?"

- Én nem kivánom.
- Az neklink mindegy. Mi elhatároztuk, hogya kinek kell több fizetés,

annak nem adunk, de a kinek nem kell, annak felemeljük. Ennélfogva ön 5 mérő
buzával többet kap elődjenél. Ez is csak valami!

Tagadhatatlan, hogy ez loyális eljárás A t mítóügynek közvetlenűl nem
ártott vele. De vajjon mennyit használt? Semmit .. Pedig nem használni ott,
a hol, és akkor, a mikor lehet, vétkes mulasztás, mondja az erkölcstan. Egyszer
valaki felől tudakozódtam, hogy milyen ember. - Nem tudok senkit a világon,
a kit bántott volna - volt a felelet. Az ilyen dicséret sujt6bb sok rosszalásnál.

A mídőn tehát a fentebbi eljárást tanusított tanító loyálftását készségesen
elismerjük, épen nem mondtunk róla valami nagy dicséretet; loyálftása által nem
használt sem annak, a kinek használnia kellett volna, a tanítónak, s ezáltal a
tanít6ügynek, sem annak, a kinek használni nem is akart, t. i. a gyűlekezetnek,
mert az én nézetem szerint az nem haszon a gyűlekezetnek, ha tanítójának a
betevő falat kérdése szolgáltat legtöbb okot a fej törésre.

Ezekből látható, hogy mit remélhetünk. ha azt várjuk, hogy a sült galamb
a szánkba repüljön Dolgozni, igyekezni kell mindünkuek egyenkéut és együtt a
közös j6 elősegítésén. A kik kedvezőbb viszonyok közt vannak, azoknak morális
kötelességük kevésbbé szerencsés társaik javán munkálni, a közvetlenűl érdekel-
teknek pedig a j6zan ész diktálja, hogy ne lankadjanak. Ne egymás letiprásával,
hanem egymás gyámolftásával igyekezzünk feljebb-feljebb emelkedni. A ki a más
h~t~ra áll va erőlködik kiemelkedni társai közűl, az nagyon bizonytalan alapra
helyezkedik és nagysága nem lehet állandó. Azokat pedig, kik a becsűlet áruba
bocsátásával nem átallják tisztességtelen eszközőkkel a becsületes versenyt meg-
hiúsítani, addig is, míg egyéb büntetésről gondoskodva leend, sújtsa megvetés.

s.

Pali öcsémnek.
IV.

Örömmel, sőt annál több érdekkel olvastam soraidat, minél inkább meg-
győztek legutóbbi levelemben kifejezett nézeteimre tett ellenvetéseid a felől, hogy
gondolkodol leveleim tartalma felett s igyekez el azt tapasztalataiddal összevetve,
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a gyakorlati életben értékesíteni. Örömmel látom, hogy a nyert útmutatásokat
nem követed vakon utánozva, hanem önálló meggyőződést, egyéniségeddel össz-
hangzó és független irányelveket akarsz azok alapján alkotni.

Valamint a testi erővel munkáIkodóra nézve gyönyör és élvezet, ha munká-
jában akadályokba, nehézségekbe ütközik, miként a harczfí ingert talál a küzde-
lemben, élvet a veszélyben: úgy a szellemi harczos is szívesen látja, ha ellenvéle-
mények támadnak fel ellene, melyek őt gondolatainak minél teljesebb kifejtésére
ösztönzik, kényszerítik .

.Ezt az örömöt még magasabbra fokozza keblemben az, hogy úgy hiszem,
soraid között kitaláltam ifjúi szivednek most még talán féltve őrzött titkát, mely
valószinűleg egyedüli forrása ellenvetésednek.

A gond viselés úgy rendezte be az ember lelki életének szervezetét, hogy
midőn az egyén eléri azt a kikötőt, hogy működésének, testi és szellemi erői
kifejlesztésének küzdterét megtalálta. ellenállhatlanúl zsendűl meg akkor keblében
amaz egészen sajátságos szeretetnek vágya, mely az eddig érzett szeretet-, indula-
toktól lényegesen különbözve, legteljesebb önzetlenséggel édes otthont igyekszik
azon kikötőben alapítani. Az i(jnságvoltaképen itt lép be az élet boldog tava-
szába, midőn megnyílik keblében az a "szende kis virág", mely - a nagy költő
szavaival folytatva - "ki szellem vagy, nem földi rög, teljes, megoszthatatlan, ép,
Silent és hatalmas, mely .... teremtesz ölsz, üd v és pokol tanárain uralkodol".
Fl szende kis virág kelyhéből sffig tartó mennyország üdve, vagy az egész életet
megmérgező pokol kárhozata áradhat ki. A legtisztább érzelem, mely előtt nincs
emberi gyarlóság, mit be nem fedezne, nincs társadalmi korlát, melyet le nem
győzne.

Minden nemesen gondolkodótól azt fogod hallani, hogy szíved lesz e válságos
helyzetben legbiztosabb vezéred. A józan megfontolás .ellenben óva int, miszerint
az az érzelem, mely mindeneket elfedez, melyre azt is mondják, hogy vak, igen
könnyen elhibázott lépésre ragadhat. Szív és értelem, érzés és bölcselkedés pedig
úgy látszik egymást tökéletesen kizárják. Mimódon kövesd tehát egyszerre két
egymással ellenkező, egymással úgyszólván szakadatlan harczban álló vezér út-
mutatását.

Tévedés azonban azt hinni, hogy szív és ész két ellentétes ereje az emberi
léleknek. Mimödon volna akkor a lélek összhangzatos nyugalma lehetséges, mely
nélkül szellemi jólét, megelégedés, boldogság nincs. Ha a lélek erői párhuzamosan
és egymást áthatva fejlődnek ki, úgy az ember összes szellemi tulajdonai hatá-
rozott, tisztán átlátszó s minden oldalról befejezett kristálylyá tömörülnek, melyet
jellemnek nevezünk. Megállapodott. helyzetének, társadalmi állásának, hivatásának
megfelelően alakult jellern szíve és esze nem fog két különböző és egymással
ellenkező irányú utakon járni.

Ha jellemednek egyik alapvonása felülemelkedni a köznapiságon, lehetetlen,
hogy érzelmeid pórias körben kielégitést találjanak; ha gőgös nagyravágyás ördö-
gétől megvedted lelkedet, nem lel szíved otthonias nyugalmat társadalmi állásodat
túlszárnyaló magasságban; ha szoktattad lelkedet, hogy hiú csillogás, mulandő
külső előnyök által el nem kábítva, az embert lényeges tulajdonai szerint itéld
meg, úgy hiába repked körülötted szára hirnes pillangóknak, szívedet ez a rövid
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deig tartó ragyogás hidegen hagyja; ha utáíja jellemed eszményi czélokat alacsony
érdekekkel összezavarni. hasztalan nyflik meg előtted a legcsábosabb reményekkel
kecsegtető ösyény, kebled hajlamai oly nyugodtan, oly érintetlen iil szemlélik azt,
valamikép a nózsabimbót a világ legdrágább legragyogöbb gyémánt jának sugarai
sem képesek fakadásra indítani.

A delej a vason kivül más testet nem vonz magához. Legyen a te jellemed
is ép ily határozott, hogy lehetetlen legyen másféle szívhez vonzalmát érezned,
mint a minő a te míveltségednek, társadalmi állásodnak és egyéni tulajdonaidnak
tökéletesen megfelel.

Igy azután csakugyan igaz az. hogya boldog házas életnek egy, csak egyetlen
egy feltétele van; a házastársaknak legbensőbb, legtisztább,' önzetlen, minden
érdektől ment szeretete egymás iránt. És igaz az, hogy jövendőbelid feltalálásához'
legbiztosabb vezér szíved vonzalma, melyet jellemédben megbízva s a lelkedben
működő, megfoghatlan mindenható isteni erőben vetett hittel, megnyugvással
bátran kö vethetsz.

De épen itt tornyosúl fel előtted reményeid egét elkomorító fellegként
ellenvetésed. Anyagi helyzeted nem áll arányban azon társadalmi kör által teher-
kép rád mért követelésekkel, melyhez míveltséged- és állásodnál fogva tartozol,
s melytől jellemed tiltja elmaradui Szárnyszegett sasnak képzeled magadat, melyet
magassághoz szokott, e veleszületett természetén kivül még egy lángoló vágy is
emészt míg erőtelen testét a föld röge vonzza magához. Mi módon lehetne az
ember tehát szerény körülményei mellett megelégedett?

A társadalmi szokások és előitéletek kétségkívül sulyos terheket rónak az
egyesekre korunkban és zsarnoki önkénynyel uralkodnak a szabadság e korszakában.
Azonban ne hidd kedves öcsém, sem azt, mintha e zsarnoki önkénynyel szemben
legtöbbek részéről tanusított szolgai engedelmeskedés az emberi méltóságot meg
nem alázná, sem azt, mintha józanon és nemesen gondolkodók bécsülését elvesz-
tenéd, ha e hatalom ellenében önállósággal, függetlenséggel lépsz fúl. A politikai
életben is a honpolgár első kötelessége engedelmeskedni a, hatóságnak, de a hol
önállóság nélkül vakon engedelmeskedik minden honpolgár. lehetséges-e ott az
emberi szellemnek és tevékenységnek ezer meg ezer irány ú fejlődése tökéletesedése?

A kor áramlatával és a társadalom gondolkodásmódjának irányával együtt
haladni nemcsak kényszerítő szükség, de kötelesség; de a Iti ezen elvbe takarózva ,
annak minden korcskínővéseit, ferdeségett vakon követi, szolgai lelkületet, őnállót-
lauságotcjellemhiányt árul el.

Igazolják ezt azok maguk, kik Iegszigorübban megkövetelik önmaguktol is,
másoktól is e szolgai engedelmességet Épen ők panaszkodnak leghangosabban
a kor hely tel en szekasaira. A ki pedig tudva lép tévösvényre, előre látva, hogy
az romlásba vezet, akaraterejének gyengeségéről tesz bizonyságot. És ha figye-
lemmel kiséred azokat kik mohón kapkodnak társadalmi szokások után, azt fogod
tapasztalni, hogy azok rendesen a szellemi míveltségnek - értve alatta szfvnernes-
séggel párosnlt alapos értelmiséget - meglehetős alacsony fokán állának, kiknek
önbizalma saját belbecsükben igen vékony, azok lesik félénk aggodalommal a társa-
dalmi szokásokat, életmódot, viseletet stb, nehogy egyet azok közül elmulasztva,
míveletleneknek látszassanák.
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Aztán az olyan emberek, kiknek lelkűlete eszményi élvezetek felé nem
irányúl, kik családi életben, baráti viszonyban, vallásos életben, a természet örök
szépségeiben s más hasónlókban nem keresnek és nem találnak élvezetet, önkény-
telenűl vonzódnak olynemű szórakozás és gyönyörök után, melyek csak a test
önző vágyainak kielégítésére szolgálnak. A társadalom e két osztálya: a társa-
dalmi szokásoknak és az önzésnek rabjai panaszkodnak legkétségbeesettebb hangon
az élet terheinek elviselhetlensége ellen. És tényleg ezek vesztik el a legtöbb
esetben lábaik alól a lótfentartás anyagi alapjait. Mert a minek áldoznak, az
telhetetlen bálvány.

Az önérzetes és eszményi irányú férfi ellenben higgadtan, fenkölt nyugalommal
. halad biztos tekintettel vál asztott ösvényén e lázas hiúságvásárban anyagi és

szellemi rendűletlenségével tiszteletet gerjesztve maga iránt nemcsak a józanon
gondolkodókban, hanem azokban is, kik fényíízés és tobzódás röpke örömeinek
pillangó szárnyain lebegve az ő egyszerííségét lenézni szeretnék.

Szellemi üresség és vastag önzés. lappang többnyire azon mindennapi vád
alatt, miszerint a társadalom terhei folytán nem lehet az ember elégedett. Azért
ne is hidd, hogy ez az általános elégületlenség megszünnék, ha kinek- kinek anyagi
helyzete egy varázsütésre tetemesen gyarapodnék. Száz meg száz példa lehet
előtted. hogy kik szerényebb körülménye!k között elégedetlenek voltak, sorsuk
jobbra fordultával se tudtak viszonyaikkal kibékíílni. Magasbra emelkedve tágúl
az ember látköre, aránytalanúl növekednek az igények, Molochként elnyel ve a sors
adományait.

És azért, jóllehet belátom, hogy a társadalomnak igen sok tenni valója van
bizonyos osztályok anyagi helyzetének javítása tekintetében, belátern nevezetesen
azt, hogya népnevelők munkássága sehogy sincs kellően méltányolva: mindarnellett
az a meggyőződésem, hogy nem ily czélú törvények s intézkedések fognak a
s o c z ia l i s m u-s rémes s á r k á n y áu a k nyakára h á g n i, hanem az lesz
a II nak S z. - G y ö r gyl o vag j a, kik é pes 1esz a z e m ber eke t m e g-
tan í t a II i, hog y II e m ahi ú s á g g y ö n y Ö r e i, nem k üls őra g y o g á s,
nem a testiség szolgálata elégítik ki az embert, hanem az
1 s ten, a ter m ész e t é s fel e b a ri t ain kir á n tik öte 1ess é g ein k
teljesítésének t u da t a : a nyugodt lelkiismeret, és a ki képes
1esz a z e m ber e k ben oly jell eme r ő t fej 1esz ten i, m e 1yez e n ö s-
v ény e n cse n d ben é s v i har ban, örö m ö kés sze n ved é sek k ö z ö t t
r e n d ü l e t l e n ű l megáll.

Ha tehát gondolkodol a hallott elméleti oktatások felett, mielőtt azokat
sajátoddá tenned, gondolkodjál a mindennapi élet követelményei felett is, és azon
meggyőződésre fogsz jutni, hogy a társadalmi szokások csak azok felett zsarno-
koskodnak, kik magukat önkénytes szolgáivá vetik oda, és hogy a megelégedésnek
egyik főfeltétele: törekvés minden téren, az anyagiakban is gyarapodni, de legfőbb
feltétele független és eszményi irányú szabad jellern.

Sass János,



329

Gyakorlati tanítás a nyelvtanból.
- Az alany és állítmány ismertetése. - ,

F~1ő 1 ege s megj egy z é s. Nyelvtani előadásainkban a hol csak lehet,
az ész gymnastikáját, a feltaláltatva kérdező tanalakot használjuk, s a hol a fel-
találtatás nagyon késedelmes volna vagy épen kivihetetlen, csakis ott éljünk a
közlő tanalakkal, a midőn azonban a közlötteket nyomban kövesse a kikérdezés.
Ezen elv szerint készűlt a következő dolgozat.

Tanító: (felmutatja a krétát és így szél) Mi neve e tárgynak?
Gyermek: Kréta.
T: Mondj valamit a krétáról j p. o. mondd meg, milyen a kréta?
Gy.: A kréta fehér.
T.: Jegyezzétek meg :Ha valamely tárgyról valamit mondunk, mondat

keletkezik, tehát az, a rnit mondtál: a kréta fehér - egy mondat, Mi keletkezik,
ha valamely tárgyról valamit mondunk?

Gy.: Ha valamely tárgyról valamit mondunk, mondat keletkezik.
T.: Mikor származik mondat P •
Gy.: Ha valamely tárgyról valamit mondunk.
Jegyzet: A feleletek a gyermek által mindig teljes mondatban adandók,

de itt azok helykimélés tekintetéből csak rövidítve fordulnak elő.
-'

T.: Mondj valamit a verébről? p. o. mondd meg, mit cselekszik a veréb?
Gy.: A veréb repül.
T.: Mi az, a mit most mondtál?
Gy.: Mondat.
T.: Miért mondat ez: a veréb repül?
Gy.: Azért mondat, mert valamely tárgyról valamit mondtam.
T.: Mi az a tárgy, a miről valamit mondtál?
Gy.: A veréb.
T.: S mit mondtál a verébről?
Gy.: Azt, hogy repül.
T.: Hány szót mondtál, mikor azt mondtad : a veréb repíil P
Gy.: Három szót.
T.: Melyik az a három szó? .
Gy.: Ezek: a, veréb, repül,
T.: Most én mondok valamit: ház, udvar, sárga, tiz. Mondat-e ez?
Gy.: Ez nem mondat.
T.: Miért nem mondat?
Gy.: Azért, mert t. úr nem mondott valamely tárgyról valamit.
T.: Most csak miket mondtam?
Gy.: Csak szókat.
T.: 'I'ehát csak mikor képeznek a szók mondatot ?
Gy.: Csak akkor, ha azokkal valamely tárgyról valamit mondunk.
T.: Most megint mondok valamit: a kő kemény, mondat-e ez?
Gy.: 1gen, ez mondat.
T.: Miért mondat ez: a kő kemény?



G-y.: AZEht, mert t. úr valamely tárgyról valamit mondott.
r.r.: Mi az a tárgy, a .mirűl valamit mondtam?
Gy.: A kő ,
T.: Mit mondtam a kőről P
Gy: Azt, hogy kemény.
T.: Megint mondok valamit: János katona, mondat-e ez?
Gy.: Igen, ez mondat.
T.: Ezt felirom a táblára; (felírom a tábla felső részére). Melyik e mondat-

nak azon része, melyről valamit mondunk?
Gy. : János,
T. : .Melyik e mondatnak azon része, melyet valamiről mondunk :
Gy.: Katona.
T.: Ismét mondok valamit: a ház a biróé; .mondat-e ez?
Gy.: Igen.
T.: Ezt is felirom a táblára. (Felirja a másik mondat alá). Melyik e mon-

datnak azon része, melyet valamiről mondunk?
Gy.: A ház. •
T.: S melyik a' mondatnak azon része, melyről valamiről mondunk.
Gy.: A bíróé .
.Jegyzet. Mint e mondatokkal : János katona, a ház a bir6é, - épen úgy

bánik a tanít6 ezekkel is: a kút mély, az ablak négy, a földmíves szánt, akasza
vásik. Ezután így szól a T., jegyezzétek meg gyermekeim: it mondatnak azon
részét, melyről valamit mondunk, a 1any n a k- nevezzük. Minek nevezzük a mondat-
nak azon részét, melyről valamit mondunk?

Gy.: Alanynak nevezzük.
rr.: Mit nevezünk alanynak P
Gy.: A mondatnak azon részét, melyről valamit moudunk.
'l'.: Melyik tehát az alany az első mondatban? - a másodikban? -- a

harmadikban? - a negyedikben? stb.
Gy.: (Megmondja).
T.: (Rámutat az első felírt mondatra). Ha e mondatban nem volna kiirva

az alany (eltörli), akkor mit kérdeznél ?
Gy : Azt kérdezném. ki a katona?
T.: 'I'ehát itt az alany melyik kérdésre felel meg?
Gy.: Erre a kérdésre: ki?
tr.: (Rámutat a harmadik mondatra). S ha e mondatban : a kerék a rokkáé,

nem volna kiírva az alany, (eltörli) akkor rnit kérdezuél P
Gy.: Azt kérdezném mi a rokkáé?
.Jegyzet. Igy jár el a tanító sorban minden moudatnál, az eltörölt alanyokat

ismét helyökre írja, azután így sz61:
T.: .Jegyezzétek meg: az alany ezen kérdésre felel meg: ki? vagy mi?

(Pelirja a táblára).
E kérdésre: ki? személy (azaz ember) nevét mondjuk;' e kérdésre mi?

tárgy nevét. Micsoda kérdésre 'felel meg az alany?
Gy.: E kérdésre: ki? vagy mi?



T.: Kinek nevét mondjuk e kérdésre: ki?
Gy.: Személy nevét.
T.: S minek nevét mondjuk e kérdésre: mi?
Gy.: Tárgy nevét.
T·: Jegyezzétek meg, a mondatnak azon részét, melyet valamiről mondunk,

állítmánynak nevezzük. Minek nevezzük a mondatnak azon részét, melyet vala-
miről mondunk?

Gy.: Állítmánynak nevezzük.
T.: Mit nevezünk állítmánynak ?
Gy.: A mondatnak azon részét, melyet valamiről ?1ondunk.
T.: Melyik tehát az állítmány az elso mondatban? - az utolsóban? - a

harmadikban? stb.
Gy.: (Megmondja.)

. T.: Valamint az alany, úgy az állítmány is bizonyos kérdésekre felel meg;
lássuk, mely kérdésre felel meg az első mondat áUítmánya? (A tanító rámutat
az elso felirt mondatra). Ha e mondatban nem volna kiirva az állítmány (eltörli),
akkor mit kérdeznél ?

Gy.: Azt, hogy János mi?
T.: Tehát jegyezzétek meg: az állítmány megfelelhet ezen kérdésre: mi?

(felírja), azután rámutat a második mondatra. Ha e mondatban nem volna kiírva
az állítmány (eltörli), akkor mit kérdeznél ?

Gy.: Azt, hogy aház kié?
T.: Tehát az állítmány megfelelhet ezen kérdésre is: kié? (felirja, azután

rámutat a harmadik mondatra.) Ha e mondatban nem volna kiírva az állítmány
(eltörli), akkor mit kérdeznél ?

Gy.: Azt, hogy a kerék mié?
T.: Tehát az állítmány meg felelhet ezen kérdésre is: mié? (felírja).
Jegyzet. Igy találtatja ki s irja fel a tanító 3: többi mondat nyomán az

állítmány többi kérdéseit is, u. m. milyen? mennyi? mit cselekszik? vagy mi
történik vele? azután így szól:

'1.'.: Tehát látjátok gyermekeim, az állítmány megfelelhet e kérdésekre: mi?
kié? vagy mié? milyen? mennyi? mit cselekszik? vagy mi történik vele? Mely
kérdésekre felelhet meg az állítmány?

Gy.: Ezen kérdésekre: mi? kié? vagy mié? milyen? mennyi? mit cselekszik?
vagy mi történik vele?

Jegyzet. A tanító mondasson vagy irasson mindegyikre pél dák a.t.
T.:· Te István! Én most te rólad valamit mondok : István ir. Hogyan mon-

danád ezt magadról?
Gy. :Én irok.
T.: J 61 van; hát micsoda szót mondtál a neved heLyett?
Gy.: Ezt a szót: én.
T.: Tehát micsoda szót mond a neve helyett, a ki beszél?
Gy.: Ezt a szót: én,
T.: Te)1át milyen személyt jelent ez a. szó: én?
Gy.: Beszélő személyt.



1'.: EJ mondathan : én irok, melyik sz6 az alany?
Gy.: Ez a szó: én.
T.: S milyen személyt jelent ez az alany: én?
Gy.: Beszélő személyt.
T.: Ha László ima s te nekem ő felőle sz6lnál, mit mondanál r6la?
Gy.: Lász16 ir.
T.: S hogyan mondaná·a e mondatot, ha őt megsz6lítanád?
Gy.: Te irsz.
T.: Helyesen; hát micsoda szöt mondtál a neve helyett?
Gy.: Ezt a sz6t: te.
T.: 'I'ehát micsoda sz6t mondtál annak neve helyett, a kit megsz6lítottál?
Gy.: Ezt a szót: te.
T.: Tehát milyen személyt jelent ez a szó: te?
Gy.: Megsz6lított személyt.
T.: E mondatban: te irsz, melyik sz6 az alany?
Gy.: Ez a sz6: te
T.: Milyen személyt jelent ez az alany: te?
Gy.: Megszólított személyt.
'1'.: Hi1 Mihály ima s te nekem ő felőle sz6lanál, mit mondanál r6la?
Gy.: Mihály ir.
T.: .T61 van, s ha már előbb említetted volna Mihály nevét, akkor csak azt

mondanád: ő ir. Mit mondnnál, ha már említetted volna Mihály nevét?
Gy.: Azt mondanám : ő ir.
T.: Micsoda sz6t mondtál most Mihály neve helyett?
Gy.: Ezt a szót : ő.
T.: 'rebát a ki felől szólunk, annak nevét mondjuk, vagy micsoda sz6t

mondunk neve helyett?
Gy.: Ezt a szót : ő.
T.: Igen, tehát ez a szó : ő, sz6ban levő személyt jelent. Milyen személyt

jelent ez a sz6: o?
Gy.: Szőban lévo személyt.
'1' : E mondatban : Mihály ir, sebben: ő ir, melyek az alanyok?
Gy.: Ezek: Mihály, o.
T ; Milyen személyt jelentenek ezen alanyok: Mihály, ő?
Gy.: Sz6ban lévő személyt.
T.: .Tegyezzétek meg: a beszélő személyt elso, a megsz6Iított személyt

második s a szöban lévo személyt: harmadik személynek szokás nevezni. Hányadik
személy a b-szelő sz.emély?

Gy.: Első.
'l'.: Hát a sz6ban levő?
Gy.: Harmadik.
T.: Hányadik személy a megsz6lított személy?
Gy.: Második.
T.: (Egymásután kérdezi) melyik az elsf személy? melyik a második? melyik

a harmadik? Továbbá így sz6l:



.Tegyezzétek meg: ha az alany beszélo személyt jelent, akkor azt elso
személyűnek mondjuk, ha megszólított személyt jelent, akkor második személyűnek
nevezzük, ha pedig szóban levő tárgy at v gy személyt jelent, akkor harmadik
személyűnek mondjuk Tehát, ha az alany beszélő személyt jelent, milyennek
mondjuk? Hát ha megszólított személyt jelent? és ha szőhau lévo személyt
vagy tárgyat jelent? mikor mondjuk az alanyt elso személyűnek ? mikor második
személyíínek? mikor harmadik személyíínek?

T.: Mondj egy olyan mondatot, melynek első személyíí alanya legyen?
Gy.: Én állok.
T.: (Felírja a táblára) Mondd ki e mondatot úgy,' hogy második személyíí

alanya legyen.
Gy.: Te állasz.
T.: (Pelirja az előbbi mondat alá). Mondd ki most e mondatot úgy, hogy

harmadik személyű alanya legyen.
Gy.: Ő áll.
T.: (Felírja a másik mondat alá, s rámutat az elso mondatra). Itt azt

mondtad : én állok, hány személyről moudtál most valamit, egyről-e vagy többről?
Gy.: Csak egyről.
T.: Tehát itt hány személyt jelent az alany?
Gy.: Egy személyt.
T.: (Rámutat a második mondatra). Itt azt mondtad: te állasz, hány

személyról mondtál itt valamit?
Gy.: Csak egyről.
T.: Tehát hány személyt jelent. itt is az alany?
Gy.: Egy személyt.
T.: Mondj egy mondatot a madárról.
Gy.: A madár repííl.
T.: (Felirja a táblára a harmadik mondat alá.) Hány tárgyról mondtál itt

valamit.
Gy.: Csak egyről.
T.: Tehát hány tárgyat jelent itt az alany?
Gy.: Egy tárgyat.
T.: l\1ondd ki most e mondatot úgy, hogy az alany több tárgy at jelentsen!
Gy.: A madarak repűlnek.
T.: Jól van; most mondd ki az elso mondatot úgy, hogy az alany több

személyt jelentsen; hogyan mondanád ezt többes magadröl: én állok?
Gy.: Mi állunk.
T.: (Felirja a táblára az előbbi mondat alá). Most mondd ki a második

mondatot úgy, hogy az alany több személyt jelentsen?
Gy.! Ti állotok.
T.: (Felüja a táblára az előbbi mondat alá). 1\1ondd ki a harmadik mon-

datot úgy, hogy az alany több személyt jelentsen?
Gy.: Ők állanak.
T.: (Felírja az előbbi mondat alá). S hogyan mondod ki a negyedik mon-

datot több tárgyat jelentő alanynyal :
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Gy.: Igy: a madarak repűlnek.
T.: (Felirja az előbbi mondat alá.) .T egyezzétek meg: ha az alany csak

egy személyt vagy tárgyat jelent, akkor azt egyes számúnak nevezzük; ha pedig
több személyt vagy tárgy at jelent, többes számúnak mondjuk. Tehát ha az alany
csak egy személyt vagy tárgyat jelent, milyennek mondjuk? hát ha több személyt
vagy tárgyat jelent? Mikor mondjuk az alanyt egyes számúnak? mikor többes
számúnak? .

T.: (Letörölve a. táblán lévő mondatok alanyait), Ezen állitmánynak: állok,
mi lehet az al.mya P

Gy.: Én.
T.: (A mondott alanyt helyére irja) Hányadik személyű alanyról mondhatjuk

tehát e sz6t: állok.
Gy.: Első személyű alanyr61.
T.: Ezen álIítmánynak: állasz, mi lehet az alanya?
Gy.: Te.
T.: A mondott alanyt helyéreirja). Hányadik személyű alanyról mondhatjuk

tehát e sz6t: állasz?
Gy.: Második személyű alanyr61.
T.: Ezen állítmánynak : áll, mi lehet az alanya?
Gy.: Ö.
T.: (A mondott alanyt helyére hja). Hányadik személyű alanyról mond-

hatjuk tehát e sz6t: áll?
Gy.: Harmadik személyű alanyr61.
T.: Ezen álJítmánynak: repül, mi lehetaz alanya?
Gy.: A madár.
T.: (A mondott alanyt helyére irja.) Hányadik személyű alanyról mond-

hatjuk tehát e sz6t: repűl?
Gy.: Harmadik személyű alanyr61.
T.: Ha az alany első személyű, milyennek kell lenni az állítmánynak is?
Gy.: Ebő személyűnek,
T.: Ha az alany harmadik személyű, milyennek kell lennie az állitmány-

nak is?
Gy.: Harmadik személyűnek.
T.: E szerint az állítmánynak miben kell megegyeznie az alanynyal ?
Gy.: Meg kell egyeznie személyben.
T.: Ismételd, Lajos, miben kell megegyeznie az alanynak az állitmánynyal?
Gy.: Meg kell egyeznie személyben.
T.: Csak egy személyről (vagy tárgyról) mondjuk-e ezen állítmanyokat :

állok, állasz, áll, repűl, vagy pedig több személyről?
Gy.: Csak egy személyről.
T.: Mi lehet az alanya ezen állitmánynak: állunk-e?
Gy.: Mi.
'1;.: CA mondott alanyt helyére irja.) Hát ezen állitmánynak: állotak, mi az

alanya?
Gy.: Ti.
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T.: (Helyére irja.) Mi az alanya ezen állítmánynak : állanak?
Gy.: 6k.
T.: (Helyére irja.) S ezen állítmánynak : repülnek, mi az alanya?
Gy.: A madarak.
'I": (Helyére írja). Csak egy szetnélyről (vagy tárgyról) mondjuk-e ezen

, állítmányokat : állunk, állotok, állanak, repülnek, vagy pedig több személyről?
Gy.: Több személyről.
T.: Ha az .alany egyes számú, milyennek kell lennie az állítmánynak is?
Gy.: Egyes számúnak.
T.: Ha az alany többes száruú, milyennek kell lennie az állítmánynak is?
Gy.: Többes számúnak.
T : E szerint az állítmánynak csak személyben kell megegyeznie az alanynyal ?
Gy.: Nemcsak 'személyben, hanem számban is.
T.: Mondd el tehát összefoglal va, miben kell az .állítmánynak az alanynyal

megegyeznie ?
Gy.: Az állítmánynak meg kell egyeznie az alanynyal személyben és számban.
T.: (A táblára egymás alá több alanyt majd pedig több állítmányt ir.)

Ide irok alanyokat, álIítmányok nélkül; mondjátok (vagy itjátok) azok mellé az
oda illő társakat: A h6 -. A viz -. A rózsák -. A di6 -. A könyvek

magas. :- zöldek. bőgnek. - állok - ültök stb.
Pap Ferencz,

nemesmagasii ev. tanító.

A tanító egyesületi könyvtarak portömentességéröl.
A tanít6egyesűletek egyik főtörekvése az, hogy könyvtárakat állítsanak, ille-'

tőleg azokat könyvek vásárlása által évről-évre gazdagítsák. És csakugyan, ha
valahol szükséges valamely czél elérésére az erőket egyesíteni, bizonyára szükséges ezt
a tanjtőknak a könyvek megszerzésénél tenni, miután a társadalom, mely a
tanít6kt61 megkivánja, hogy hivatásuk, magaslatán álljanak és e czélb61 folyton
miveljék magukat annyi fizetést nekik adni, hogy abb6l könyvekre is jusson, -

. valahogyan elfelejtett.
Könyvtáraink - legalább a melyeket én ismerek - gyarapodnak is szépen

szakmunkákban, valamint tudományos és szépirodalmi művekben; most már hát
csak olvasni is kell azokat. De épen itt a bökkenő! A k ö n y v tál' t ó l t ö b b-
nyi ren agyo bb t á vol s ágb anI a k 6 tan it 6 k nem jut nak a k ö n y-
vekhez!

Igaz ugyan, hogy - a hol nem vándorgyülest tartanak - évenként egyszer
összegyűlnek a központban értekezleteiket megtartani, a mikor a könyvtárból vihet-
nek könyvet, de ezt csak egy év mul va - midőn újra összejönnek - cserélhetik
el mással, és megeshetik az, hogy valaki csak évek mulva juthat az óhajtott
könyvhöz, miután ugyanazon munkát többen is akarják olvasni. Segíthetne ugyan
magán úgy, hogy a könyvtár által postán küldetné el magának a szükséges
könyvet, de ez - feltéve, hogy aki előbb olvasta, szintén postán visszaküldte a
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könyvtárnak - annyira költséges, hogy a tanít6 nem igen szánhatja magát rá, ha
még ügy szeretne is olvasni.

Egyet 1e n m óda r r a, hog y a tan í t 6 k ran é zve a zeg yes ill e ti
k ö n y v t á r hoz z á fér het ő 1egy en, az 1enn e, h a a k ö n y v e k a k ö n y v-
t á r b 61, vag y o d a vis s 7.;a a pos t á n por t 6 men tes e n k ü 1 det h e t-
nén ek!

Néhány évelőtt megpendítettem azon eszmét, hogy folyamodjunk könyv-
táraink port6mcntességeért, de pályatársaim, kik előtt a dolgot felhoztam,
nem hittek ennek sikerében, azért egyhangúlag elejtették. Pedig ha megértjük
a portómentesség intentiöját, annak elnyerését nem fogjuk annyira lehetetlenségnek
tartani.

A. portómentesség alapját az 1865-ik évi okt6ber 2-án kelt és az 1878. XX.
t.-cz. 18. czikke által törvényerőre emelt szabályzat képezi. Ezen törvényczikk
alapján a portómentesség törvényekkel, miniszteri rendeletekkel engedélyeztetik.
Port6mentességet élveznek mindenekelőtt azon postai küldemények, melyek az
állam, illetve közszolgálat érdekében küldetnek, melyeknek szállítási díját tehát
magának az állami kincstárnak kellene fizetnie. De portómentesség engedélyeztetett
az idézett törvényczikk alapján mindazon intézeteknek is, melyeknek támogatása
állami vagy közérdek, te hát olyan ok nak i s, m e ly e k hel y e t tak ü 1d e-
m ény e k s z á II í tás i d íj ait nem aki n est á r nak kell e n e f ize t n i e,
pl. egyházi hat6ságok-, az orsz. erkölcsnemesítő egyesület-, az országos honvéd-
segélyzőegylet-, a magyar vöröskeresztegylet-, az erdélyi és gömörmegyei közmíve-
lődési egyesületek -, ipartestületeknek sat.

E szerint, ha valamely intézet, vagy egyesíilet port6mentességet akar nyerni,
mindenekelőtt azt kell kimutatnia, hogy annak engedélyezése köz é r d e k, vagyis,
hogy az illető intézet a közérdet szolgálja.

Nem szorúl bizonyításra, hogy a tanítók műveltségi szin vonalának emelése
nemcsak a tanítóknak használ, hanem a társadalomnak is, melynek ennél fogva első
sorban áll érdekében, hogy könyvtárainkat gazdagítsuk, és - a mi fő! - hasz-
náljuk. l\1indenesetre kellőleg van tehát okolva egy olyan folyamodás, mely azt
czélozza, hogy könyveinkhez hozzáférhessünk.

Bátorkodom tehát tisztelt kartársaimat felhívni : fol y a m o dj 11 nk k ö n y v-
t á r a in k portómentességeért! .

Ne tartson vissza ettől azon félelem, hogy elutasíttatunk; már csak azért
sem, mert ezen kérelmüuk teljesítése a magas kicstárnak pénzébe nem kerül,
miután a tanít6ság a könyvtári könyvek szállitásáért eddig sem fizetett a postán
hanem, ha máskép hozzájuk nem jutott, egyszeruen nem olvasta azokat. De ne
ijedjünk vissza egy ilyen folyamodást61 azért se, hogy megmutassuk azt, hogy
nemcsak kenyérért emeljük fel néha félénk szavunkat, hanem szellemi gyarapodá-
súnkért is küzdünk, a mi által a társadalomnak irántunk emelkedőben levő figyelmét
és rokonszenvét is fokozhatjuk.

Ha pedig elutasíttatuuk, elvégre avval sem koczkáztatunk semmit. Elteszszük
a többi kérvényeink közé.

Molnár Sándor.
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Az ev. egyház egyetemes gyűlése.
Az ev. egyháznak ez évi október hó 8-ik s következő napján tartott köz-

gyülése nem hozott nagyfontosságú határozatokat: a zsinat előestéjén érezte
mindenki, hogy szükségtelen fontosabb fl 1v i megállapodásokat provokáini.

A gyülést megelőzőleg istenitisztelet tartatott a budapesti ev. gyülekezet
templomában, mely után b. Pr ó n ay -D e z s ő az ev. főgymnasium dísztermében
hosszabb beszéddel agyülést megnyította. Fájdalommal emlékezett meg az egy-
ház nagy halottaíröl: Geduly Lajos, Czékus István és Szeberényi Gusztáv püspö-
kökről, másrészt örömmel üdvözlé a megválasztott új főpásztorokat: ZeI e nk a
Pál t és Bal tik Fr igye st. A mire Zelenka Pál, tiszai püspök, köszönetet
mondott a niegemlékezésért, s kijelentette, hogy abban a szellemben szándékozik
tovább vezetni egyházkerűlete ügyeit, melyet nagynevű elődei honosítottak meg:
ez a szellem az - mondá, ~ mely nem bont, hanem épít, nem szór, hanem
gyűjt, nem tipor, hanem emel, nem üldöz, hanem szeret j azon szellem, mely a
részek alkotmányos szabadságának megóvása mallett hirdeti az evangéliomszerű
egyháznak hazánkban egy voltát s annak egyetemes gyülésén és zsinatán legfőbb
hatalmát; .az a szellem tehát, mely fajok és nyelvek különböző volta daczára is
egy urat, egy mezőt, egy tűzhelyet, egy oltárt ismer. Utána Bal tik Fr igye s
dunáninneni püspök kijelentette, hogy egy test akar lenni az egyetemes egyházzal,
ez irányban kiván munkálkodni; a komoly napok arra intenek' bennünket, hogy
egyek legyünk; kötelességeit teljesíteni fogja a haza iránt, ezt fogadja Isten
színe :előtt. .

Alig hangzottak el a dunáninneni kerűlet főpásztorának békét s hazafiasság ot
hirdető szavai, .a tárgysorozat két ügye ismét felidézte az egyetemes gyűlés tengeri
kigyóját, az áldatlan nemzetiségi küzdelmet, mely a gyűlés első napját teljesen
maga számára foglalta le E két ügy: Mudron Pálnak ismeretes ldevi zarándo-
kolása és az anyakönyveknek magyar nyelven való vezetése. Az elsőre nézve a
dunáninneni kerűlet kijelentette, hogy Mudron nem mint esperességi felügyelű,
hanem mint mag á n egy é n (l) jelent meg Kievben, ennélfogva ügyét levétetni
kivánja a napirendről. Az egyetémes gyülés heves s hosszas vita után, tekin-
tettel Baltik püspöknek elmondott megnyuvtatö beszédére, a jó békesség ked-
véért .csakugyan nap i ren dr e tér t a kievi út felett. Ennek kimondása után
Pronay Dezső báró felállva elnöki székéből, az egyik széksorban meghúzódva ülő
Mudron Pál felé fordúlt, séles hangnyomatékkal oda mondotta neki Ciceronak
Catilinához intézett ismeretes szavait: "Quousque tandem abutere ?" E pilla-
natban az egész egyetemes gyülés felállt s perczekig tartó éljenzésben és
tapsolásban tört ki, Mudron némán és . sápadtan hallgatta végig a főfelügyelő
szavait. Az anyakönyvek. vezetése tárgyában hozott határozatát az egyetemes
gyülés továbbra is fentartotta.

A gyülés második napja is pánszláv ügygyel kezdődött, ~ dunáninneni
kerület feliratot intézett az egyetemes gyüléshez .a pánszlávizmusnak kánoni. vét-
séggé történt nyilvánítása ellen. Az újra kitört elkeseredett vita után agyülés
kimondotta, hogy a panszlavizmus ügyében hozott határozatát sitéletét továbbra
is fentartja.
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A tanügyi bizottság jelentése kapcsán a görög nyelv kérdése keltett nagyobb
vitát. A bizottság a görög nyelv tanítását szükségesnek itéli azon kitünő szol-
gálatok miatt, melyeket ezen nyelv a protestantismusnak eddig is tett s ezentúl
is tenni hivatva van. Az erre megindúlt eszmecserét azon határozat fejezé be,
hogy adassék ki a kérdés eldöntés végett a közoktatási tanácsnak, addig pedig
maradjon meg a status quo ..

A zsinat kérdésének tárgyalásánál a bányai, dunántúli s tiszai kerület bejelen-
tették, hogy a zsinati előmunkálatot elfogadják s a követeket utasításekkal korlátozni
nem akarják. A dunáninneni kerület, miután e tárgyban még nem határozott,
felszólíttatott, hogy haladéktalanúl intézkedjék .

.Zelenka Pál püspök inditványára elhatároztatott, hogy az J 790/91-iki
26. törvényezisk szentesittetésének emlékét a jövő év május havának első vasár-
napján minden gyűlekezet egyházilag ülje meg.

A soproni ev. tanítóképző-intézet igazgatójának indítványa az állami tanító-
képzők vallas- és zeneoktatása tárgyában a tanügyi bizottságnak adatott ki.

Agyülés programmjának letárgyalása után az egyetemes felügyelő meg-
köszönte a gyülés tagjainak búzgó közreműködését. A közgyülés háláját a fő-
felügyelő bölcs vezetéséért Karsay Sándor püspök tolmácsolta, mire a két napig
tartott gyülés szétoszlott. •

Az iskolás gyermek betegségei.
c s a pod ils tv á n dr. a IV. egyetemes tanítégyülésen felolvasást tartott

az iskolás gyermekek betegségeiről. Az érdekes és tanulságos munkát közli az
.E g ész ség" legújabb száma. Átveszszük belőle a következőket:

A gyermekre nagy teher az iskolázás, kivált ha nem okszeríi a vezetése.
Épen az okszerű vezetéssei kell e terhen könnyíteni, Legtöbbet árt az iskola a
gyermek gye n g esz e ill éne k. A tudomány megállapította, hogy a közellátóság
abból származik, hogy a szem a tengelye hosszában megnyúlik A gyermek gyöngéd
alkotású szeme általában hajlandó a megnylÍlásra, ha fiuern tárgyak nézésével,
nagyon közelre nézéssel, rossz világitásban való munkálkodással megterhelik,
kivált ha még a rossz testtartás folytonos vértorlódásban is tartja a fejet és vele
együtt a szemet. Minden iskolai könyvnek Cicero-betűs nyomásúnak és fénytelen
papirestinak kellene lenni. Az .irkák papirosa ne legyen fényes, ne ivódjék benne
az irás, ne tessék át rajta, a mi a túlsó oldalon irva van. Bántó a szíues vona-
lozás, kivált a vörös. Igen kápráztató a függőleges segédvonalozás; a koczkás
számoló füzeteket pedig nem lehet eléggé kárhoztatni.

Nagyon vétkes az iskola a gerincz e l gö rb ű I é s é b e n. Az ember alig
hinné, de az orvosok jól tudják, hogy alig van leány, a kinek gerinczén egy kis
oldalt kanyarodást ne lehetne találni. Ez a hibás üléstől ered. A gyermekek
csontjai hajlékonyak, izmaik gyöngék; nem szabad tehát őket annyira kifárasztani,
hogy rossz tartással iparkodjanak pihenést szerezni maguknak. Az iskolában csak
t á.m asz ko d va szabad a tanulónak ülnie. De a régi mődi padokban, melyeknek
igen messze van asztaluk, a gyermek karja kifárad, ha összekulcsol va kénytelen
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az asztalon pihentetni, vagy pedig görbén kénytelen ülni, hogy az asztalt jól
elérje. Irásker mindkét alsó karnak a könyökig kényelmesen az asztalon kell
nyugodnia.

Iskoláink egyik legnagyobb csapása a ros szl ev e g ő. A rosszúl szellőz-
tetett iskola romlott levegője méreg a tüdőre és vérre A tüdf nem szellőződik
kellően, a vér pedig nem tisztúlhat meg elég gyorsan bomlott részeitől; a tüdőben
kifejlődik a fogékonyság a tüdővész csirái iránt, a test pedig elsatnyúl. A rossz
szellőztetésből kifejlődő bajok általában lappangó természetűek; a romlott levegő
lassanként fejleszti ki káros, sőt végzetes hatását; alig veszi észre az ember,
hogyagörvélyesség, sőt a tüdővészszel végződő tuberkulózis lassanként elhatal-
masodik a gyermek testében.

S é r ű lés ek az iskolában leginkább tollal esnek. Az ilyen sérülés vesze-
delmes lehet, mert a tisztátalan toll sebmérgezést okozhat.

Fontos dolog az iskolázás ban, hogy az iskola a ragadós betegségek terjesz-
tője lehet. A gyermek gyanütalanül közeledik mindegyik társához, érintkezik,
összefog6zkodik vele s nemcsak maga elkaphatja a bajt, hanem haza is viheti a
családba. Az iskolai szerek és iv 6 ed ény e k is átolthatják a fertőző csirakat
egyik gyermekről a másikra.

A r a g ad 6 s bet e g ség e k r e nézve van ugyan intézkedés, hogy a beteg
gyermekeket az iskolától eltiltsák; de mégis legtöbbet ér a tanít 6 ébersége. Ha
nem is tudja bizonyosan, mi a gyermek baja: kanyar6-e, vörhenyeg-e, himlő-e
vagy talán rühesség, küldje haza a gyermeket, s ne engedje be az iskolába, míg
orvos nem látta. A köhögős gyermek nem val6 iskolába, mert torokgyíkja,
difteritisze lehet; legkevésbbé szabad ott megtűrni az ugatásszerűen, görcsösen
köhögő gyermekeket. Az ilyen gyermeknek szamárhurútja van, mely igen ragadós
betegség. . .

A hol vizvezeték nincs, igen czélszerű az Ol á h-féle víztartó, melynél a
pohár vízbe merűl s magát öblíti folyton.

Az iskola sokféleképen árthat az ifju nemzedék egészségének. Ez ártaltnak
elhárítására szükséges volna ugyan, hogy az országnak csupa kifogástalanul épített
és berendezett 'iskolája legyen; de a tanítók ébersége, szerető gondoskodása nélkül
a legjobb iskolaépület is káros hatást fejthet ki, ellenben a leghiányosabb iskolát
is az egészség tanyájává avathat ja az ő lelkiismeretességök.

Szíves felvilágosításúl Döröeskei úrnak.
Az .Evang Népiskola" folyó évi okt6beri számában .Nota bene!" czím

alatt igen tisztelt Döröcskei barátom, reflektál va a kerűléti népiskolai bizottság
évi jelentésére, különösen 2 dolgot kifogásol abban: 1. hog y a jel e n t é s b e
fel vet t d örö esk eia dat o k nem iga zak, a val 6 s á g nak nem m e g-
f e l e l ő k, 2. hogy akárhány gyűlekezetben kevesebb a fizetés,
min t D örö esk é n, a vag y p edi g D örö esk e fi 1i á j á ban Sz i II ban;
é s még i s S z ill nem e m li tet e t t, D örö esk epe dig k i fo g á sol tat ott.
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További félreértések elkerűlése végett ez alkalommal egyszersmindenkorra
megjegyzem, hog y a ker. nép isk o 1a i biz ott s á g á It alt el t ü n tet e t t
a' dat ok hit ele s ség éhe z, min til Yen ek hez két ség nem fér het,
a z o k ne III ki fog á sol hat ó k. Nem p edi gaz ért, mer t a z o kat sz ó-
szerint az egyházmegyék adataiból irjuk áto Ha mégis valaki
valamely tételt kifogásol, ajánlom hogy vigye ügyét az ssperességi közgyülés elé,
s ott rektifíkálják a bevádolt adatokat, így biztosan mi is megbízhatóbb adatokkal
dolgozhatunk. Minek következtében, ha tehát Döröcskén ez esetben igazságtalan-
ság követtetett el, annak okozója nem a dunántúli ker. népiskolai bi-
z ott s á g, hanem a nt. tolna-baranya-somogyi evang. egyházmegye VII-dik járá-
sának isk o 1a viz s g á ló ura i, első sorban pedig maga a döröcskei egy ház,
illetőleg annak egyháztanácsa ; mert ez köteles az adatokat bediktálni. Már pedig
a tolna-baranya-somogyi nt. ev. egyházmegye által hozzánk beküldött VII. járá-
sának adatai közt Döröcske a VII-dik járáshoz tartozván, Döröeskére vonatkozólag
(II. tabella, 9. folyó szám 40. rovat alatt) én ma is es-ik azokat az adatokat
találtam, a melyeket a jelentésbe felvettünk, hogy tudniillik Dőröcskén a másod-,
illetőleg a segédtanító fizetése 166 frt és sem mim á s. Ha mégis egyéb fize-
tése is volna, kár volt azt be nem számítani.

Jövőre tehát ajánlom miúden egyes gyűlekezetnek, hogy a valóság Jak meg-
felelőbb adatokat vegyen fel; mert esetleg maga magát lesz kénytelen dezavuálni,
midőn kedvezőtlen adatai a nyilvánosság elé kerűlnek.

Hogy S zill t (Tolna) nem említettük fel, P éte r heg y (alias F .-Petrócz) vasi
közép egyhm. község pedig kisebb fizetéssel a jobb fizetéses helyek közt kiemeltetett
ennek egyszerű magyarázata az, hogy minden egyes egyházmegyénél csak a kebel-
beli gyűlékezetekre voltunk tekintettél, azokat kombináltuk, vagyis a ".i o b b" és
lIS i 1á n y abb" csak rel a tiv értendők, vonatkozásban azon egyházakhoz, melyek
egy és ugyanazon ssperesség alatt állanak.

A föntebbieket már azon tiszteletnél fogva is, melylyel mindenki iránt visel-
tetünk, de különösen a kerül.. népiskolai bizottság reputácziója érdekében köteles-
ségemnek tartottam felvilágosításúl elmondani.

Lpatona.
Bognár Endre.

ker. népisk. biz. e. eln,

Főtiszt. s mélt, Karsay Sándor püspök úr beszéde
az 1890-ki papszentelés alkalmaval.

Az Istennek, a mi atyánknak, a Jézus Krisztusnak, a mi urunknak és a
szent léleknek, a mi megszentelőnknek nevében legyen ezen szent cselekvény !
Az Úrban testvérek, megjelentetek az Úr oltára, az ő anyaszentegyházának bizony-
ságaképen jelenlevő tagjai és ezen jelenlevő keresztény gyülekezet előtt, amely
búzgó részvéttel csüng rajtatok. Megjelentetek azon szent czélból, hogy mi titeket
az ev. lelkészi hivatalra felavassunk, mint az Isten szolgáit kibocsássunk az aratás
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hagy mezejére, hogy terjesszétek az Isten országát, az igazságszeretet es boldogság
országát. Ünnepélyes pillanat, testvéreim az Úrban, rátok úgy. mint az egyházra.
Ünnepélyes rátok, mert forduló pontot képez életetekben; kik eddig tanítványok
voltatok, hivatva, lesztek tanítokká lenni. Ti eddig készűltetek a lelkészi hivatalra,
most pedig ezen hivatalban mint Isten szolgái fogtok míiködni. De ünnepélyes
ezen pillanat az egyházra magára nézve is, mely nem nézheti azt közönyösen,
vajjon milyen szolgák munkálkodnak az evangéliom mezején, hanem megtesz
minden intézkedést, hogy legyenek alkalmas szolgái az evangéliomnak ; olyanok,
kik Istennek szava szarint valók és ked vességet nyernek a nyáj előtt Fontos
tehát ezen hivatal, melynek küszőbén álltok és épen fontosságánál fogva egy
jelenetre emlékeztethet titeket Krisztus életéből; mely jelenet híven tükrözi vissza
mindazt, a mi fontossággal bir az ev. lelkészi hivatalra; különösen pedig kitün-
teti azt a kelléket, melylyel birnia kell az ev. lelkésznek. Üclvözítő Úrunk tanít-
ványai körében Péter apostoltól azt kérdte: "Szeretsz-e engemet?" Es azt a kérdést
a mester háromszor ismételte, s ezen háromszori ismétlés által kiemelte ezen
kérdés rendkivüli fontosságát, nemcsak arra az apostolra, kihez intézte, általában
Krisztus minden tanítványaira. Az apostol a hátomszori kérdésre háromszor felelt
s mindenkor ugyanazt mondá: "Uram te tudod, hogy én téged szeretlek." Es
miután ezt a kedvező vallást hallotta a mester, akkor mondotta neki azon emlé-
kezetes szavakat: "Legeltesd tehát az én juhaimat." Ebből láthatjátok testvéreim
az Úrban, hogy mi az ev. lelkész legfobb kelléke, - saját lelketek ismerete
fogja a választ megadni - nem egyéb az, mint a Krisztus iránti szeretet.
En nem kérdezlek titeket, szeretitek-e a Krisztust, hanem felteszem felőletek,
hogy azon pillanatban, melyben elhatároztátok magatokat az ev. lelkészi hivatalra,
azon pillanatban a legfőbb tényező, a Krisztus iránti szaretet megvolt bennetek.
Lelketekre kötöm, hogy ne csak az első pillanatban legyen munkás azon szeretet,
hanem ez legyen őrző angyala és kisérője lelkészi pályátoknak. Megmondom
az okát, mért. Azért testvéreim az Úrban, mert a Krisztus iránti szeretet búzdítja
a lelkészt az ö nk é p z é sr e, mert a Krisztus iránti szerétet óvja meg a lelkészt
oly mag a vis ele t t ő 1, mely hivatal ával ellenkezik, és mert \ égre a Krisztus
iránti szerétet részesíti azon jut a lom ban, melytől senki e világon meg nem
fosztja.

Ö n kép z é sr e lelkesíti tehát a Krisztus iránti szeretet a lelkészt. Szüksége is
van ezen önképzésre a lelkésznek egy hosszú időn áto Ti is készültetek testvéreim az
Úrban erre a lelkészi hivatalra, de őh mondjuk ki nyiltan, hogy arra e l k ész ű Ini
teljesen nem lehet. Azon helyzetben és állapotban, melyben vagytok, mily készü-
letlenek vagytok ti még ezen magasztos hivatal betöltésére! Elég, ha azt é r-
z it e k. Ezen érzés a tökéletesedés vágyát ébreszti fel szívetekben, de mindenek
előtt szükséges, hogy fentartsa ezen önképzés szükségességét a Krisztus iránti
szerétet. A jó papnak - a példabeszéd is azt tartja - holtáig kell tanulni.
Ti most egyik iskolából kiléptetek, most átléptek a másikba ; az egyik az elő-
készítő volt, most következik a tulajdonképeni gyakorlati iskola. Ne hagyjátok
tehát - szeretett testvéreim - a ti tanulmánytokat félbe,sőt most vegyétek
elő azon szentirást, melyben eddig búvárkodtatok, és arra a szeretet intsen és
lelkesítsen benneteket.
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Másodszor a mire különösen a szerétet bűzdítja a lelkészt, az. hogy vissza-
tartja ot oly mag avi s e l e tt ö l, mely hivatalával ellenkezésben van.
Mit használna a világ minden bölcsesége bennetek, ha ezt magatok viselete meg-
hazudtolná, mit használna, ha még oly ékes beszéddel hirdetnétek is az Isten evan-
géliomát, de a ti magaviseletetek azt a hatást, mit a jó beszéd tesz, lerontja?
Krisztus maga példájával nem kevesebbet tett az Isten országa alapjának lerakásakor,
mint az o tanításával. Azok az elso apostolok mind hiábaműködtek volna, ha egy
Pál apostol példájával nem mondhatták volna a nyájhoz: ugy járjatok, mint mi
nektek példát mutatunk! Ott olvashatjuk a hegyi beszédben, hogy a hegyen épűlt
várost elrejteni nem lehet. Minden egyes lelkész, különösen pedig az ev. lelkész,
legyen bármily kiskörű az o hivatása, ilyen hegyen épűlt város; nem lehet őt
elrejteni, a hol jár és kel, ott a hivők figyelme kiséri : a mit szól, a mit tesz,
kiséri a hívek figyelme, de nemcsak figyelme, hanem it éle t e is. Azért a szeretet
búzdítson oly erkölcsi magaviseletre, mely azután nem kevesebbet épít, mint a
tanítás.

Végre azért legfőbb kelléke az ev. lelkésznek a Krísztus iránti szeretet,
mert e z biz tos í t j a ő t a z o n jut a lom fel ö 1, m e 1y e t sen k i e 1
nem ve het. Az ev. lelkészi hivatalról szólva, számba vettem ezt a szót is:
jut a lom. 'I'estvéreim az Urban, ha jutalmat kerestek ezen a pályán, akkor azt
mondom nektek, hogy már azon pillanatban, melyben keresítek, elves zte t t éte k
azt. Igen, és mégis szólok jutalomról, mert azon szeretet, mely Krisztus iránt
a mi szivünkben él és mozog, az biztosít bennünket azon jutalomról, melyet senki
tőletek el nem vehet. Ez pedig már magában hívataltok fon tos s á g á ban van.
Tartsátok boldogságnak, tartsátok méltóságnak, tartsátok az isteni gondviselés által
kitüntetésnek, hogy ev. lelkészek vagytok. Ezen érzés boldogító érzés. Továbbá
ha jutalomról van szó, keressétek ott a nyájban, de nem pénzben, nem külső
anyagban, hanem ama szeretetben, azon tiszteletben, ama bizalomban, a melylyel
a ti hiveitek hozzátok járulnak. Ha a lelkipásztor hiveitől szerettetik, akkor ezen
szeretetben legszebb jutalmát találja. Hogy ami beszédünk mit eredményez, a
szívekben nem látjuk; de biztosíthat az Isten kegyelme, hogy a meleg szó, mit a
templomban elmondottál: szeretet munkája, mit a szegényekkelosztottál meg. Igy
lépésed, mely téged Krisztus iránti szeretetből egyházadban munkássá tesz,' ha te
az eredményt nem láthatod is, hiábavaló nem lehet. Végre az a szeretet, mely
Krisztus iránt van szívetekben, visszaviszi a jutalmat saját lelkiismeretetekre.
A teljesített kötelesség érzete a legszebb jutalom: ezt pedig senki el nem veheti,
s végre csak ekkor lesik jól az a külső morzsa is, mit a hívek a lelki pásztornak
juttatnak. Ez a lelkiismereti hűség teszi azt a csekély jutalmat is' édessé .

. Röviden ezek azok, melyeket ily ünnepélyes pillanatban szívetekre kötök.
Kövessétek azt s Isten áldása fogja minden lépésteket kisérni.

Stenografálta: B. G.
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Száraz a föld.
Száraz a föld, lankadt minden;
Nincs, ki reá esőt hintsen.
Nedvet nyujtva föld porának,
Csak könnyeink folydogálnak.

Ég a vetés, ég a szőlő,
Ég a mező, ég az erdő.
Érzi, Uram, nagy hatalmad',
Hogy nem száll rá égi harmat.

Bánatunkban mi is égünk,
Bánatunkban mi is kérünk;
Sírva kérjük jobb idődet,
Megújító szép esődet.

Ne sújts tovább, jó Istenünk!
.Jer hozzánk és maradj velünk.
Hozz felleg-et, esőt hintőt,
Lelkünk' áldásodra intőt,

Borúljón az ég felettünk;
Derűljön ki vidám kedvünk,
Áldj meg Isten! áldj meg minket;
VígasztaId meg szíveinket.

Tóth István.

Pénzügyi viszonyaink a multban.
- Mivelődéstörténelmi kép

N a, ez az úr bizonyosan eltévesztette a redacti6t fog egyik-másik ügy társam
felkiáltani, a mint a czímet elolvassa! Igaz, a czímnek nem igen van p ae d a-
g o g i a isz í ne é s i II a t a, de a tartalom - azt hiszem - k ö z ele b b
ro k o n s ágb a n áll a paedagogiával. A ki jól akar tanítani, annak mindenekelőtt
a 1 a pos a n is kell tudnia a targyát. A történelem tanításánal a m í vel ő d é s ü gy i
mozzanatokról semmiképen sem szabad elfeledkeznünk. Nem fog tehát senkinek
sem ártani, ha ezt az alábbi szerény mívelődésügyi történeti képet becses figyel-
mére méltatja.

Az állam for gal m i pénzkészletéből meghatározhatjuk az illető állam
pénzügyi állapotát; megmondhatjuk, hogy pénzügyei rendezettek-e vagy sem.
Hol az arany a forgalmi pénz, ott rendezettek az ország pénzügyei. Példa rá
Prancziaorszag az ő huszfrankos aranyaival.
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Hazánkban Szent-István bocsátotta ki az első ez üst - p é n z t : az eis8
réz - p é n z t IV. Béla verette a tatartutas után; az első a ran y - p é n z meg
Róbert Károly alatt jelent meg. Ezen adatokból rendkivül sokat lehet kiolvasni.

Láthatjuk, hogy Szent-István alatt consolidálódni kezdődött a magyar állam j

IV. Béla alatt nagy inségben volt az ország s Róbert Károly alatt jólét uralkodott
hazánkban. Róbert Károly idejében Magyarország csakugyan nagy hatalom volt
pénzügyi téren is.

Hazánk nutnismatikájának (éremtanának) legalább elemeit minden művelt
embernek kellene ismernie. Ekkor nem fordulhatnának elő oly általános tudatlan-
ságra valló jelenségek, miuőnek csak a minapában tanúi voltunk. A lapokat
ugyanis "\bejárta a hír, hogy egy erdélyi ember Vi zak n a határában, Sze nt -
L á szl ó kor abe l i aranyakat talált. És senki sem találkozott a szerkesztők
között, ki ezt a hírt rectificálta volna. Magyarországon Róbert Károly előtt senki
sem veretett arany-pénzt, tehát nem is lehettek ezek Szent- Lász16 korabeli arányok.
Mert, bogy Szerit- Lászl6nak képét tűntették fel ezek az érmek az egyik oldalon,
ez még - mint alább látni fogjuk - nem bizonyít a mellett. hogy maga Szent-
Lászl6 verette volna őket.

Róbert Károly aranyai eleintén az egyik oldalon Florenz város czimerét
(liliom-virág) viselték ezen fölirattal : Carolus rex. A másik oldalon egy szent
van feltűntetve: S. Joannea Baptista (Keresztelő Szt-János), Keresztelő Szt-János
Florenz városának védszentje. Ha ez a védszent hiányoznék e pénzekről, akkor
Anjou-esimert jelentene, mert az Anjouk czimerében. is előfordul a liliom, Igy
azonban biztosan állíthatjuk, hogy Róbert Károly eleintén a fiorenzi aranyakat .utá-
nozta. Csak jóval későbben ezután veretett Sanctus Ladislaus képét feltüntető
aranypénzeket

A régi érmekből felismerhetjük a k ülö n b ö z ő ide gen be fol Yá sok at
is, melyek az országra hatással voltak. A Szent-István-féle pénzeken a b aj o r
befolyás szenilélhető j Ill. Bélától kezd ve Konstantinápoly hatása alá kerűltünk j

a g ö )' ö g ö t Róbert idejében fel váltotta az olasz; Albert -- az első habsburgi
király _.- érmei b é esi veretűek; L Ulászló, ki VI Ulászló néven lengyel király
is volt, a magyal' pénzre a 1eng y e l czímert (lengyel sast) is vésette.

Lengyelország abban az időben feneketlen pénzügyi krizisbe jutott; ez az
ország különben is mindig a' legrendezetlenebb pénzügyi viszonyokkal küzködött.
Ulászló király nemcsak a lengyel czímert plántálta át hazánkba, hanem a lengyel
pénzügyi romlást is. Pénzt veret, melyről nem tudjuk, hogy réz-e vagy ezüst és
decretumában elrendeli, hogy 1 arany forintért 100 denárt = 200 obulust (fillért)
adjanak pénzeiből. Utána Hunyady János kormányz6s,ága következik 1446-1452.
Alatta a pénzügyi viszonyok nem javulhattak, mert szerfelett rongált pénzügyeket
vett át ; ő maga nem intézkedhetett feltétlenséggel : kevés ideje is volt S az
ország egy még eléggé ki nem' ismert ellenséggel (a törökkel) áll külső háboruban.
Az ő idejében 1 arany forint = 200 denár = 400 obulus, tehát romlik a pénz:
ügy, Az általa veretett pénzek egyik oldalán ez olvasható: Joannes D. Hunyady.
R. Hung. Gubernator ; a másik oldalon ez a felirat található: Sanctus Ladislaus
s Szent Lászlö arczképe. Abban az időben t. i. Szent Lászlő volt az ország
védszentje, nem Szent-István.
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Más fajta érmein az egyik oldalon ez áll: Tempora gubematoris, a másik
oldalon: _R Hungariae.

V. Lász16 idejében még nagyobb a nyomor. Az arany megmaradt ugyan a
pénzváltásnál, de egyes jelenségek határozott romlás mellett tanúskodnak. Ilyen
pl. a rézpénz, mely ismét megjelenik alatta. Először - a mint fentebb említettük
- IV. Béla veretett rézpénzt, a tatárjárás után, midőn az ország a bukás szélén
állott. Érmei az egyik oldalon e feliratot viselik: Ladislaus rex Hungariae, a
másikon: Sanctus Ladislaus

1\11 á ty á s országlásának kezdetén hanyatlás állott be, a mit könnyen meg-
érthetünk, ha tekintetbe veszszük azt a költséges hadjáratot, melyet viselt. 1462-ben
ezüst pénzt veretett, melyből 3/4 réz és csak 1/4 az ezüst. Ugyanekkor 1 arany
forint = 300 denár = 600 obulus. Ekkor éri el tetőpontját a hanyatlás. 1466-ban
már javúl a pénzügy, a mikor l arany forint = 200 denár = 400 obulus.
H82-ben 1 arany forint ismét 100 denár = 200 obulus.
I A Mátyás korabeli pénzek külső kiállítása nagyon érdekes. A magyar állam-
eszme ezeken érvényesűl először. A cseh forgalmi pénz ilyen volt: az egyik
oldalon a magyar korona, a felső baloldali mezőben az ország 4 folyója, 'az als6
jobb oldali mezőben az apostoli kettős kereszt, a felső jobb oldali m ezfiben a
kétfarku (cseh) oroszlán, az alsó baloldali mezőben a hollö , Mátyás családi czimere;
a másik oldalon Sanctus Ladislaus.

Mátyás előtt németek voltak a pénzverőink; az ő idejében olaszok váltottak
fel amazokat. Kitünik ez onnan, mert a magyar korona felett ez a felirat láthat6:
Mathias rex Ungheriae. Az olaszok - amint tudjuk -- a h-t a sz6 elején ki-
Jagyják, de középeo szeretik használni.

A magyar állameszme még jobban kivehető a boroszlói garasokon. Az
egyik oldalon Keresztelő Szf.-János képét hozzák evvel a felirattal; grossus vla-
dislaviensis. Ez a körirat tehát mutatja, hogy ez is cseh forgalmi pénz. A másik
oldalon a szív-paizs felett ez áll: Mathias Dei gratia rex Bohemiae A szívpaizs
négy czimer mezőjének sorrendjét is megváltoztatta, a mi nagyon figyelemreméltó
jelenség. A két felső mezőben a négy magyar folyó s az apostoli kettős kereszt.
Az egyik alsó mezőben a lusácziai ökör, a másikban a sas mellén a félholddal.
A paizs közepén pedig a h 0116. A királyi hatalom tehát emelkedett j Mátyás,
mint mindenhat6 fejedelem, saj át családi czimerét véseti a pénzekre

A pénzismévei összefügg az ad 6 ügy is. Az adékezelés és az ad6kivetés
nem általános elvből indult ki azelőtt, hanem alkalmi, időhöz kötött volt Mátyásig
a lucrum camarae volt divatban. Ez a lucrum camarae (kamarai nyereség) abban
állt, hogy a pénzügyi tisztviselők a pénzt beváltották (cambium) s ezen műveletért
bizonyos %-ot levontak. Igy pl. 4 denár 8 obulust ért, de a beváltáskor csak
7 új obulust adtak. Ez a levonás királyi felségjog volt, melyet törvényes pénz-
hamisításra használtak.

Mátyás 1458-i végzeménye azt mondja, hogy a lucrum camaraet csak úgy
fogja fentartani, mint Nagy Lajos. De ezentúl az ország összes jövedelmeit csak
hazafiaknak fogja bérbeadni s vissza fogja váltani azon zálogokat, melyek idege-
neknek jutottak. Mégis a budai országgyüléssel 1467 -ben kimondotta, hogy a
lucrum camarae megszünik súj adonem ltp helyébe, az atr i but u ill fi s eae
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reg ali s. Ezen államcsiny nélkül állandó hadsereget nem szervezhetett volna,
okvetlenül be kellett hoznia az á IIa n el 6 a el 6 t is.

A legtöbb város t. i. föl volt már mentve még elődei által a lucrum camarae
a161, Mát.yás tehát evvel a pénzügyi fogással kijátszotta a kiváltságos leveleket.
Kormányzati politikája nem tekintette az eszközöket, csak a czélt. Még fontosabb
az a körülmény, hogy az esztergomi érsek kiváltságai közé tartozott az is, hogy
a lucrum camarae I/lo-e őt illette. Most az esztergomi érsek elesett ettől a jöve-
delerntol s ezáltal a kincstár jövedelme Illu-del szaporodott.

A királyi dicatorok (ad6behajtók) jálják be az országot, mindenütt a birák
vendégei. De hogy visszaélést ne üzzeuek, kimondja, hogy mi és hogy mennyi
illeti őket. E szerint ebédre járt nekik: 1 kenyér, 1 csirke, 1 pint bor és egy
budai véka zab.

Ezen adatokból ismét sokat lehet kiol vasni. Látható, hogy vidéken a baromfi
a husétel. Magyarországon még a· városokban is a baromfi és hal a főélelmi
czikk egész a XVII. századig A marhahus csak a XVIII. sz. közepétől kezd
szerepelni. A vágómarhát addig Olaszországba vitték. A marhahús-fogyasztás a
miveltséggel karöltve jár. A angolok pl. rendkii ül sok marhahust fogyasztanak.

A zab azt tauusitja, hogy kocsival, l6val közlekedett a dicator, a ki eskü-
vallomás alapján vette fel a dicalis censcriptiöt, Tizenöt nap alatt azután min-
denki reklamálhatott. Mindcn porta 20 új denárt tartozott fizetni. Ha 3 család
lakott egy portán, 30 denárt, ha több család tartózkodott egy portán, 40 denárt
szedtek utána. Az országba hozott áruk után jár6 régi 30-ad helyett a kor o n a-
vám o t léptette életbe, malynek fizetését e - a nemesség kivételével - az ország
minden lakóját kényszerítette. A söjövedék Mát.yás alatt 60,000 frtot tett ki a
70-es években az eddigi 30,000 frt helyett. A papokon és nemeseken kivül
mindsnki tartozott adézni, s így elérhette Mátyás az 1480-as években azt a fényes
eredményt, hogy évi jövedelme 800,000 aranyforintra rúgott. A mai érték szerint
8-10 millio forint. Hogy ez mekkora jövedelem volt, az kitünik az akkori
europai viszonyok ismeretéből. Legnagyobb jövedelme volt akkor a franczia
királynak : 1 milliö arany forint, a burgundi herezegnek 900,000 arany forint,
a spanyol királynak 800,000 arany forint, Velenczének 800,000 arany forint, a
pápának 400,000 arany forint, Florenznek 200,000 arany forint.

Látni való ebből, hogy Mátyás egész Európában a leggazdagabb fejedelmek
közé tartozott. Kedvezővé vált pénzügyei tették nagyhatalommá. A pénz- és
adóügy rendezése nélkül soha sem teremthette volna meg legyőzhetetlen fekete
seregét.

De nem folytatom tovább. Ha a t. ol vasöt nem untattam, s talán némi
haszonnal időzött a mult idők e tanúlságos képénél. az nem az én érdemem, hanem
dr. B a IIagi A. egyetemi t.máré, kinek előadásai után jegyeztem le magamnak
ez adatokat; ha azonban nem elégítettem ki a várakozásokat : úgy az nem j6-
akaratomon, de tehetségemen, erőmön mult. *)

Böngérfi János.

*) Máskor is kérünk ily tanulságos sorokat! Szerk.
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Irodalom.
Károli-emlékkönyv. A magyar prot. irodalmi társaság kiadványa. Szerkesz-

tette Ken ess e y Bél a. A kegyelet munkáját végezte a prot. irodalmi társaság,
midőn a nagy biblia-fordító emlékére rendezett ünnepélyek alkalmával Kár o 1i-
emlékkönyvet adott ki. A 180 lapra terjedő s gondosan összeállított emlékkönyv
első közleménye Sz á szK áro 1y püspök erőteljes 6dája, mely jellemzetes voná-
sokban bemutatva a biblia nagy alakjait, eszavakkal aposztrofálja az "istenes vén
ember" -t :

Tolmácsa vagy, s maradsz mi nékünk
Örökre, Árpád népének;

Nyelvünk dísze, főbüszkeségiink!
Vajh' tudjuk úgy becsűlni meg

Munkád, a mint megérdemelte:
Hogy megtartván a tudományt,

Járjon e könyvben Isten lelke
Előttünk tűzoszlop gyanánt!

A lendűletes 6dát Káreli Gáspár életrajza követi H. Kis s K á l mán
tollából, majd id. Kis sÁr on Karolinak a szentháromság tana védelmében foly-
tatott küzdelmét mutatja be, azután C s ont os .J 6 zs ef értekezik a biblia nyelvéről.
A' Káreli szobor története fejezi be az érdekes emlékkönyvet.

Gyermekimák. Prot. elemi iskolák számára irta T 6 thI s t v á n nagykajdacsi
tanító. Lapunk utols6 száma már megemlékezett jeles munkatársunknak ez egy-
szeru, bár szép költői nyelven s vallásos hangulattal irt imáiról. melyek nem rég
a szerző kiadásában N agy-Kajdacson (postahely, 'I'oluam ) megjelentek. A 12 lapra
terjedő, színes borítékba foglalt füzetke 14 imát, azonkivül a miatyánkat, hiszek-
egyet s a tíz parancsolatot tartalmazza. .J6 gyermekimákra valóban .rnég nagy
szükségünk van s őszintén üdvözöljük derék munkatársunkat e téren. Használja
szép költői tehetségét tovább is ez irányban! De ajánljuk neki, hogy mint mcstere
a verses formának, újabb gyermekimáit egyszeru ver s e s alakkal lássa el.

AVasvármegyei Tanügy szept. l-én kezdette meg VII. évfolyamát.
Szerkeszti S e e m an n G á bor szombathelyi polg. iskolai igazgat6. Az első szám
változatos s érdekes tartalma mutatja, bogy avasvármegyei ált. tanít6testület e
hivatalos lapjának szerkesztése a legjobb kezekben van. Föbb czikkei az I. szám-
nak: A szerkesztő beköszöntője; A mai nevelésről Szumrák Károlytól: Néhány
sz6 nyugdljügyünk kérdéséhez : Az osztás', Baráth P.-t61 stb.

A "Képes Családi Lapok" okt6beri számai eléggé igazolják e szépirodalmi
s ismeretterjesztő heti lapunk j6 hirnevét s azon dicséretes törekvését, hogy
olvasóinak mindíg hasznosan mulattat6, értelern-, érzelem-, s ízlés-nemesítő olvas-
mányokat nyújtson, emellett "N ő a ház ban" cztmíi mellékletével hu tanács-
adója legyen a család minden tagjának. Az októberi számok tartalmából kiemeljük
Nagyvárady Mira "M á s v i l á g" ez. regényét, Rudnyánszky Gyula "F ü IIe n t ő
Ma ty i" ez. költeményét, ifj. Kuthy Dezső értekezését a tes t e It o r z í tás á r 61,
Brankovics György • A z é n ku r áru" ez. humoreszkjét, s dr. Gerl6ezy Zsigmond
ezikkét a fejfájásról. A Képes Családi Lapok szerkesztösége s kiadóhivatala
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Budapesten. V. ker., Nagykorona-utcza 20-ik szám alatt van. Az előfizetési ár
egész évre 6 frt,

Megjelent s szerkesztőségünkhöz beküldetett : Elemi számtan a tanitás és
önképzés szolgálatában. A) Elvi rész. II. átdolgozott kiadás. Irta Fabriczy
J á nos tanítóképző tanár. Eperjes. Ára 20 krajczár. Az érdekes míi vel beha-
t6bban kivánunk foglalkozni. Addig is ajánljuk az illető szakférfiak figyelmébe.

Pápaszem nélkül czím alatt egy pár elbeszélést bocsát közre Em ber
J á nos, Ungvárott. Alakjait a tanítói életből szedi. Nem azért teszi ezt, -
mint ő maga mondja, - mintha valami aktuális dolog szolgálatába akarna sze-
gődni, hanem csupán azért, mert a hozzá legközelebb állók között inkább volt
alkalma pápaszem nélkül látni az embert. Elbeszélései élénk tollal s keresetlen
egyszerí.'íséggel festik a tanítói élet örömeit és bánatait : általános emberi jellem-
vonásokat emelnek ki, melyek természetük szerint a tanít6t vagy a megnyugvás,
lélekemelő csendes munkásság, családi boldogság kikötőjébe vezetik, vagy pedig
a megsernmisűlés örvényébe dobják. Emberei nem légből kapott figurák, hanem
köztünk élő, a földön mozg6 egyének, kikben az olvas6 ismerősökre talál. - A
könyv tartalma: Diós Márton öröksége. - Rangosan - A ki j6l nősült. -
Sofi, a jeles nyelvmester. - A "penn:J," és a .poeta". - Paraszt-e a paraszt?
- A direktor. - A hol a harangot megfürösztötték. - Teljedelme : 10-12
nagy 16-odrét ív. Kiállítása csinos. Ára GO kr. Gyí.'íjtőknek 5 példány után
(ba a pénzt előre beküldik, vagy beküldését biztosra igérik) a 6-ikat tiszteletpél-
dányúl adja a szerző,

Vegyesek.
- tA soproni ev. főiskola Kis János ünnepe. A soproni ev. főiskola

kebelében működő ,,1\1agyar társaság" ez évben tölti be fennállásána]; sz á za d i k
évét. Ez ifjusági önképzőkört tudvalevőleg Ki s J á II o s alapította. A soproni
főiskola e századik évfordülö 'alkalmából Kis Jánosnak, a jeles költőnek a sokoldalú
ir6nak s nagytekintélyű egyházi főpásztornak, valamint az ifjusági önképzőkör meg-
alapíttatásának emlékére f. é. nov. ő én iskolai ünnepélyt rendez, melynek tárgy-
sorozata következűleg áll.rpíttatott meg: 1. .96·ik zsoltár", Klein Bernáttél.
Előadják az egyesitett theologiai, főgymnásiumi s tanít6képző-intézeti énekkarok.
2. Ünnepi beszéd (Kis János arczképének leleplezése). Tartja Pos z v é k Sándor
lyceumi igazgat6. 3. •Sopron tájékához", Kis Jánostól. Szavalja Cse n g ey
Miklös VHI. oszt. tanuló. 4. .Hajósének", költemény Kis Jánostól, férfikarra
szerzé IC a p,i Gyula tanítóképző intézeti igazgató. Előadják az egyesített theol.,
főgymn. és tanítóképző-intézeti énekkarok. 5 .• A Magyar Társaság történetének
vázlata", írta selolvassa K o v ács Sándor HL évf. theol. hallgató. 6." Alkalmi
költemény", A sch end o r f József II. évf. theol. ballgatötöl. Előadja a szerző ..
7. •Hymnus. " Előadják az egyesitett theologiai, főgymnásumi s tanítóképző-
intézeti énekkarok. Az ünuepélyre a főiskola legközelebbi hatóságán s pártfogóságán
kivül meghívattak az összes' hazai evangelikus s a ssomszédságban levő többi
főiskolák. Lefolyásáröl annak idején részletes tudósítást fogunk lapunkban közölni



- Halálozások. Október hó 6-án húnyt el Sopronban egyházi életünknek
egyik kiemelkedő alakja, a fényes tehetségeiről s vallásos búzgóságáról általánosan
ismert dr. P a II ó S á n dor, nyugalmazott helytartósági tanácsos, a soproni ev.
gyülekezetnek egy időben felügyelőj.e. Nagy vagyonát, mint halljuk; egyházi és
iskolai czélok előmozdítására hagyta. v égrendeletében nem feledkezett IDeg a
soproni és felső-lövői tanítóképzőkről sem. -- Egy ritka jótékonyságú urnő halt
meg okt. 22-én Bécsben : néhai Sat z ger Rugó özvegye, szül, Pau 1u sz
Karolina. Ő ura volt a somogymegyei bálványosi, kereki, ádándi és nyimi gaz-
daságoknak. Ez az urnő, mint amaz evangéliombeli Tabitha asszony, gazdag volt
jó cselekedetekben és alamizsnálkodásokban. Idegen származása daczára Bálvá-
nyoson és Kerekiben olyan kisdedovókat tartott, melyekken ovónőket és dajkakat
maga fizetett s a kis gyermekek naponként táplálo és izletes eledelekkel láttat-
tak el. A két kisdedov ó belekerült 6 ---6 ezer forintjába.

- Kinevezés. Dr. Göm ö r y Osz kár osztály tanácsos miniszteri tanácsossá,
Sza th már y Gy ö r g y országgyülési képviselő pedig miniszteri tanácsosi czimmel
s jelleggel osztálytanácsossá neveztetett ki. Az utóbbi kinevezéssel oly erő kerül
a tanügyi miniszteriumba, mely iránt méltán ápelhat teljes bízalmat úgy' maga a
miniszterium, mint a haza minden lakossága.

- A képviselöhaz pénzügyi bizuttsáqáhól. A népnevelés szükségleténél
Da r á nyi kérdésére Cs á k Y gróf miniszter reményét fejezte ki, hogy aki s d e d-
óvá s ügyében benyújtott törvény javaslata mielőbb törvényerőre fog emelkedni
Kij elenté továbbá a miniszter, hogya t a II í tói II y ug díj tör v ény módosítására
vonatkozó javaslata már végszövegezés alatt áll, s előreláthatólag még ezen ülés-
szak folyamán be lesz nyujtható. Foglalkozik a miniszter az elemi népiskolai
tanítók fi zet é sén e k ren d ez é s é vel is oly irányban, hogy leg alá bb a
törvényes m in im u m b a n a felekezeti népiskolái tanitók is
rés z e s (ll jen e k.

- Kimutatás a budapesti •Tabitha-nöegylet" 1889/90. évi müküdéséröl.
Ez evangélmi szellemben ml1ködő nőegyesíilet az utolsó egyleti évben 368 egyént
segélyezett. Különös figyelemben részesítette az iskolás gyermekekkel biró
szegény családokat, melyeket ruhával, fehérneművel. lábbelivel, fütőanyaggal s
könyvekkel látott el. Kenyérre kiadott 848 forint 70 krt, ruha-kelniére 640 frt
71 krt, fütőanyagra 61 irt 60 krt, kész gyermekruhákra 110 frt 90 krt, lábbelire
70-3 frt 42 krt. Összes bevétele ~448 frt 36 krajczár, összes kiadása 236\;1 frt
97 krajczár volt. Alapítványokban az egyesíiletnek 21,000 frtja van.

- A soproni ev. tanítóképző-intézet Palfy-köre okt. 31-én reformácziói
emlék-ünnepélyt rendezett, melynek programmja a következő "olt: 1." 103. zsoltár."
Karének Stein K. után Kapi Gyulától. Énekli a tanítóképző-intézeti énekkar.
2. .Megnyitó-beszéd." 'l'art ja Németh Gyula, a "Pálfy- kör" főjegy~ője. 3. .Praelu-
diumok." N emesovitstól Orgonán előadja Wallner János IV. év. növ. 4. "Luther".
Költemény Sántha Károlytól. Szavalja Takáts Sándor IV .. év. növ. 6 .• Erős vár
a mi Istenünk." Chorál. Enekli a tanítóképző-intézeti énekkar. 6. "A magyarhoni
protestáns egyház állapota II. .József karában." Irta és felolvassa Szakál László
IV. év. növ. 7. "Egyveleg." Weber, Chopin és Beethoventel. Hegedíiduett
zongorakisérettel. Előadják Krcs János IV. évi Hildebrand Miksa II. évi és
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Matthesz Sárldor nl. év. növendékek, 8." Ne csüggedj el kicsiny sereg. " Choral.
Énekli a tanítóképző-intézeti énekkar.

-- Orgona-felavatás. A fel s ő - sza ko nyi ev. gyülekezet új orgonáját
okt. 26-án avatták fel. A külsőleg is igen díszes hangszernek 7 hangzó s 1 néma
változata vau. Mannál változatai: p ri n ci pál (81), bo ur don (81), ga mb a (81),
fuvola (41), oktáva (41), mixtura (21/2); pedál-regisztere : subbass (161).

Az új orgonát An g s ter pécsi orgonacsináló készítette. Ára 1360 forint volt ..
- Berecz Imrének a győri ev gyülekezet néhány évelőtt elhúnyt jeles

orgonistájának a gy ő ri éne k- ész en eeg y 1e t, melynek boldogült karmestere
volt, díszes síremléket emelt. Az emlékkő ünnepélyes leleplezése november 1-jén
történik.

- HUSSl János-szobor Prágában. A cseh tartományi gyülésen ezelőtt
egy évvel ifj. Schwarzenberg Károly herczeg ,.gyílkos és gyújtogató bandának"
nevezte a husszítákat, s a cseh klerikális párt ki akarta hagyni a nagy cseh refor-
mátor és iró nevét a prágai nemzeti muzeumot ékesítő többi nagy hazai férfiak
közűl. .Brre a cseh protestánsok körében gyűjtés indúlt meg azon czélból, hogy
Hussznak Prágában méltó emlékszebort emeljenek. A gyüjtés eredménye eddig
60,000 forint!

- A lelkiismereti alap, az északamerikai Egyesült Államokban fokozódó
pártolásban részesül. Ehhez az alaphoz mindazok járúlnak, természetesen titokban
és önként, a kik valamikor megcsalták az államot, s utólag megszólalt bennök
a lelkiismeret. Az alapot kezelő pénzügyi hivatal Washingtonban érdekes adatokat
tesz közzé az alapról, mely IS ll-ben létesíilt, és már 300,000 dollárra növekedett.
Majd minden nap érkeznek küldsmóuyek, 2 centtől 100 dollárig terjedők. Ar.
egyik beküldő ezt irja levele alá: "Olyan küldi, ki a jövőben megkívánja fogadni
e parancsolatot: ne lopj!" Egy, másik: ,.Egy nyugtalan lelkiismeret küldi a
mellékelt 13 dollárt, mely jogszerűen a kincstárt illeti." Egy harmadik: "Igazgató
úr! Fogadja e 14 dollárt, hogy kibékülhessek az egek Urával!" A legnagyobb
összeg, melyet eddig beküldtek, 6000 dollár (10,000 forint) volt. Ezt a következő
levél kisérte : "Ez az összeg a kincstáré, bár a világ azt mondaná, hogy jogos
tulajdonom. De többet ér nekem a pénznél a j6 lelkiismeret".

- A tüdővész gyógyitasa. K o chR ó ber t, a ki a gümőköraág bakté-
riumát, valamint a koloráét is fölfedezte, azt jelentette az ez évi orvosi kongresz-
szusnak, hogy a tüdővész gyógyítása tekintetében oly nyomon van, melyen biz tos
ere d m ény r eszámít. Sikerűlt oly szerre bukkannia, a melyik a. tengeri ma-
laczok tüdővészeinek gátot vet, sfít, ha e szerrel eltelt ép tengeri malaczba oltja
a tüdővészt, az állat nem kapja meg a betegséget. A szert Koch egyelőre titok-
ban tartja, mert előbb embereken akarja kipróbálni. Csak akkor, teszi közzé az
ő gyógyítási mödját, ha sikerül ar. embert meggyógyítani vele.

- Ameszelás fertötlenítő hatását tette vizsgálata tárgyává egy olasz
tudós api z a i egyetem egészségügyi intézetében. Szerinte a mésztej a lépfene
spöráit és a tetanusz baczillusait még nem öli meg, de a tifusz és ko.1era csiráit
már elpusztítja. Azért az oly szobákat, melyekben tifusz- vagy kelera-betegek
feküdtek, meszeléssel jól fertdtleníthetjük.
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- Lenpoldíánum. A'z egyetemes ev. gyámintézetnek e nevet visélő jőté-
kOhyRági alapját a mult év végén 18,919 frt 24 krajczár képezte. A jövő évben
megtartandó egyet. gyámintézeti gyűlés fog a z alap jövedelmének hováfordítasa
iránt intézkedni. Az eredeti terv ezerint a Leopoldiánumból segélyzendő intéz-
mények között ott szerepeltek az ev. tanítóképzők s theol. intézetek is, az ujabb
egyet. gyámintézeti határozat azonban ezek helyébe (vagy ezek mellé?) a jel e n-
ben m ű k ö d ő vagy pedig jövoben alapitandó f e l s ő b b leány-
neveloi n t é zet eke t állította, Ismerjük ev. egyházunkban ez utóbbi intézetek
fontosságát. De é p oly fontosnak tartjuk azt, hogy ev. e g y h á z u u k-
nak jó s az ország többi intézeteivel versenyezni tudó tanító-
k é P z o ile gye nek. Épen azért nem is hihetjük, hogy a jövo évi egyet. gyám-
intézeti gyülés a Leopoldiánum jövödelméuek kiosztásánál figyelmen kivül hagyja
az ev. tanítőképzd-intézeteket, melyek közíil még a legrendezettebbek is nagyon
rászorúlnak a gyárnelításra, a keresztyéni szeretet adományaira.

- Gyermekjáték. Cossler porosz közokt. miniszter a nyáron tanfolyamot
rendeztetett Görlitzben a tanítók számára az iskolákban alkalmazható gyermek-
játékokból. A tanfolyamra anémet tanítőkon kivül külfüldiek is jelentkeztek.

- Víztartó edények. A vallas- és közokt m. kir. miniszter f. é. szept.
20-án 3[,,762. sz. a. kelt rendeletével a népiskoláknak megszerzésre ajánlja a
dr. Ol á hGy ul a által tervezett s szabadalmazott bádog víztartökat, melyek
Zellerin Mátyás budapesti gyárosnal (VIIL, Nagydiófa-utcza 14) kétféle nagy-
ságban kaphatök. A 20 literes ára 36 forint, a 34 literesse 4ö forint.

- A közokt. miniszter a Theresianumban. Csáky Albin gróf bécsi tartóz-
kodása alatt a Theresianumban is látogatást tett. A minisztert Schmerling lovag
gondnek fogadta. A tantermekben az ifjúság díszruhában volt felállítva; a magyar
növendékek csákó val rukkoltak ki.

- A Tisza Kálmán által inditványozott snrsjeqy-kölcsűn ügyében
Wekerle pénzügyminiszter az lS01-ik évi költségvetés előterjesztése aikalmával a
képviselőházban így nyilatkozott: "Még azon reményem nek vagyok bátor kifeje-
zést adni, hogy egy igen nagyfontosságú kérdésnek, az ev. ref. egyház segély-
alapjának nevelése végett fogok legközelebb egy törvény javaslatot előterjeszteni,
a melyben a törvényhozásnak, felhatalmazasát fogom kérni arra nézve, hogy a
vöröskereszt-egylet és a bazilika-sorsjegykölcsönök mintájára, megfelelo biztosítás
mellett, egy magánjellegű sorsjegykölcsönnek felvételére adhassak engedélyt. Önért-
hetőleg nem felekezeti érdekek, hanem magasabb politikai szempontok indítják a
kormányt ezen előterjesztésre, a malynek azonban elo' eltételeit az képezi, hogy az
a siker, az a pénzügyi eredmény, melyet kell hogy ezen sorsjegykölcsön ered
ményezzen, arányban álljon a műveletuek nagyságával. És én nem kétlem, tisztelt
ház, hogy hazai pénzintézeteink, a malyekkel első sorban tartom ezen kölcsönt
megköteadiínek, nem fognak elzárkózni azon nagy horderejű, úgy politikai, mint
kulturális, ele foleg nemzetiségi szempontból fontos kérdések elől, melyek ezen
czél megvalösításához fűződnek, s áldozatkészségük által s erejük latbavetésével
módot fognak nyújtani legközelebb arra, hogy ezen előterjesztésem előfeltétele, fl,

pénzügyi siker biztcsíttassék.
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- ülesterweg-ünnep. F. évi október bó 29-én, triint Diesterweg születésének
l Oü-dik évfordulóján a .Soproni általános tanft6egylet" hivei összegyülekeztek,
bogy a ~Iagy mesterről, ki Pestalozzi után a modern padagogia megalapításának
főtén.vezője volt, ők is mélt6képen megemlékezzenek. Ez alkalommal Bünker
Rajnárd, soproni evang. néptanító Diesterweg egyik munkája alapján nagyérdekű
előadáflt tartott "a bonszeretet ápolásá" -röl. Az egyletnek jelenlevő tagjai a
legnagyobb figyelemmel és feszűlt érdeklődéssei hallgatták végig ezt az alaposan
átgondolt és a .szerzőnek úgy hazafias érzelméről, valamint a paedagogia terén
való tág elméleti és gyakorlati ismereteiről tanuskodó munkát, mely a fiatal
egyleti tagnak, mint előadónak s általa az egész egyletnek dicséretére válik.

Szerkesztői üzenetek.
P. J. úrnak, Hidegkút. Lapunk, mint havi folyó irat nem alkalmas arra, hogy sze m é-

ly e s jellegű polérniának nagyobb tért engedjen. A beküldött czikk a kér d é s tisztázását
kerülve, szinte kizárólag sze m é 1y ek kel foglalkozik ; épen azért mellőznünk kellett úgy
ezt, mint egy más t. munkatársunknak aVaspor m e l I et t irt czikkét. Szivesen nyítunk
azonban tért oly közleményeknek, melyek a vita folyamán felmérült eszméket személyeskedés
nélkül tisztázzák. - H. N. B. tanító úrnak, Nádasd. A Vaspor tisztelt írója - úgy hisz-
szük - nem köszönué meg, ha személye mellett állást foglaló sorait közölnők. Tessék az
általa felvetett éle t rev al ó kér d é sek hez hozzászólni, fejtegetve, megokol va: szive-
sen adunk neki helyet a lapban. - J\E kifogásunk van a Vaspor ellen? Semmi, Ha volna,
annak idején nem hallgatjuk el. J\1i köszönettel tartozunk neki meleg érdeklődéséért s talpra-
esett megjegyzéseiért. A mi megjegyzést tettünk, az mások véleményének egyszerű regisztrálása
volt. - L. Gyula úrnak, Lpatona. Kösxönjük. - S. 1. és B. 1. úrakoak, Budapest. Élvezet-
tel olvastuk a küldeményeket. Szives munkásságukat kérjük jövőre is!

:I;"elhiv-ás.
Tisztelettel kérem az »EVANG. NÉPISKOLA« mindazon t. előfize-

tőit, kik előfizetési díjaikkal nemcsak a második, hanem az első félévről
is hátralékban vannak,. a lap iránt elvállalt kötelezettségeiknek inielőbb
eleget tenni szi veskedjenek. E kérelmémmel annál inkább is kénytelen
vagyok ismételten a t. előfizetőkhöz fordulni, mivel még oly hátralékosok
is vannak, kik tartozásaiknak mult évről sem tettek eleget.

Litfass Károly,
kiadó.
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