
Sopron, 1892. október.IV. évfolyam. 10. szám.

Evangelikus Népiskola.
~ev-elés- és oktatásügyi h..av-ifolyóirat.

Megjelenik minden hó elején.
Szerkesz~ö és kiadó: Papp József.

, ~ Kossutn lajos
-, I 1802-1892.

Magános agg cser! . . kilencz évtizednek
Vihara zúdult át fejed felett!
A fergeteg megtépte koronádat,
Vtllámot szórtak rád ~ fellegek.
De meg nem törve az időtől ál~z még,
Daczol a .vészszel fölemelt fejed,
Örök intőjel küzködó' honodnak,
Ösvényt mutatsz a késó' századoknak!

Reánk borult a szolgaságnak éje,
Hiába nézett fény után szemünk,
Csüggedés szállt az emberek szívébe,
Halál szele süvölte felettünk,
Üres jelszóvá vált a '.seent szabadság,
Szégyenbélyeggé ősi szép nevünk . . .
.De eljövéI - váltságul a magyarn,ak,
Ösvényt mutatni késó' századoknak!

Anyagiságtól föld porába vonva
Nem lelkesített égz ideál,
A porból néztünk föl a hegyoromra,
Hol a dicsó'Jégtűndérvára áll.
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Lelked emelt föl minliet a magasba,
Súrtek között biztos vezér valál,
Nap, a ki körül csillagok bolyognak

J

Ösvényt »zutatá késó' századoknak.l

Ha jött veszély s a harczok óczeánján
Habok kegyétó'lfüggött életünk,
Elcsüggedénk hazánk siralmas sorsán,
Magunkra hagyva kelle küzdeJZül'zk,
Szavad hítt harcera. ajkad lelkesített:
A szabadságnak Istene velünk.l
Példád adott' e'ró'/a harczosoknak,
Ösvényt mutattál késó' századoknak.l

Daczolni fogsz a századok dühével,
A néP szívébe vertél gyökeret,
A Jeledés köd-ébenem enyészel,
Míg él a hála, él a kegyelet.
A földbe po,::ladó test újra éled,
Ha a vész árja zúg sírod felett,
Vezére lész jogért küzdó' h01Mdnak,
Ösvényt mutatsz a késó' századoknak.l

Kovács Sándor.

A hő m é r ő.

Tagadhatatlan, hogy a tanítók áldozatkészsége csekély fizetésük
arányában mértéken túl igénybe ,:,an véve. KülönÖsen' tapasztalható
ez prot. tanítóknál, kik közül némelyek viskelaik _fenntartásahoz is
járulván. e czélra évi -egyházi adót fizetnek; e mellett ott van az orsz.
nyugdfjalaphoz való évi járulás kötelezettsége, az Eötvös-alap, a tanítók
árvaházának istápolása s a tanítói fizetés után járó jövödelmi adó.
Ezekhez csatlakozik egy más adónem _az úgynevezett névnélküli adó,
mely valamennyi között tán a legnagyobb summát teszi ki. Köztudo-
másu ugyanis, hogy faluhelyeken a lelkész és tanítói lakot a közönséges
kéregetők serege csak nagy ritkán kerüli ki; ezeket kiegészítik a
szorult helyzetbe jutott u, n. intelligens kéregetők, czélját tévesztett,
vagy szerencsétlenül járt pap, tanító, jegyző, gazdatiszt, szfnész stb.,
kik kisebb összegekkel már meg nem elégedvén, a tárczát nagyobb



I 001rmérvben veszik igénybe. Nem akarom ezzel a rákényszeredetteknek
nyújtott adományokat felpanaszolni, mert ez ellenkeznék a keresztyéni
szeretettel , azt sem akarom ezzel mondani, mintha a tanítók törvény.
telenül tán több adót fizetnének, . mert ez ellen még jogorvoslatot
lehetne keresni; ezek,. eltekintve most egyebektől, egyszerüen annak
igazolására szolgálnak, hogy a tanítói kassza a fizetés arányában
már ily kiadásokkal is mértéken túl van terhelve.

Mindezeket tekintetbe véve s hozzászámítva az esetleges elemi
csapásokat, első tekintetre nem igen lehet csodálkozni azon, hogy
szűkebb körü társadalmi közhasznu intézményeink néhol nem a kivánt
lelkesedéssel karoltatnak fel. Ámde ez csak ott tapasztalható, hol az
áldásthozó nap jótékony fénye még mostanig sem volt képes e tekin-
tetben kellőképen bevilágítani a vidéket, minek következtében a látkörök
szük korlátok közé vannak szorulva. A hol ez nem Így van, ott a
szorult anyagi helyzet nem a legfőbb akadálya valamely közhasznú
intézmény létesítésének. E tekintetben bizonyos önérzettel mutathatunk
az ország tanítósága által alapított Eötvös-alap s a tanítók árvaház a
közhasznú intézményére s azok örvendetes gyarapodására.

Nekünk ev. tanítóknak azonban nemcsak általános, de különleges
helyzetünknél fogva, különleges érdekü intézményre is szükségünk
van; ilyennek tekintem, mint kút for r á s á t más egyéb közhasznú intéz-
ményeinknek első sorban a ker üle tit a n í tói gy ű 1é s t.")

Nem lehet mondani, hogy kerületünk tanítóinak látköre ennek
szükségességét illetőleg korIátoltságot árult volna el, sőt inkáb az
egyes értékezletek tudósÍtásaiból, a tömeg véleményéből s azok soraiból,
kik e lapok utján a kérdéshez hozzászóltak, az ügy iránt valódi
lelkesedés volt kiolvasható. Mindenki átlátta ennek, szükségességét;
elmondatott, hogy valamely szépet és nemeset úgy a tanügy, mint
saját magunk érdekében csak egyesült erővel leszünk képesek véghez
vinni, s hogy némely dolgokat sikeresen csak közös megbeszélés
útján fejleszthetünk. A vérrnesebbek már meg sem elégedtek a kép-
viseleti gyűléssel, hanem általánosról beszélgettek; noha mint minden
dologban, úgy itt is sokkal ajánlatosabb kicsiben kezdeni; a kicsit
tágítaní, fejleszteni, ha az idők és körülmények engedik és annak
kedveznek, mindig lehet s idővel tán egészen ki is nőheti magát, a
mi csak [okozhatja az ügy iránti lelkesedést s rnunkakedvet ; míg
ellenben a : netáni visszaesés csakis hátrányos következményekkel

*) Talán »tanító-egyesületet« akart mondani a m. t. czikkír6 úrll Szerk.
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•járhat. - Sőt a módozatok körüli teendők is már régmult időben

a megbeszélés tárgyát képezték. t. i. hogy, és rniként lehetne legelő-
nyösebben a dolgot nyélbe sütni i szóval a lelkesedés a ker. tanítói
gyűlés iránt minden irányban nagyszerűnek látszott sannak hőrnéróje
e tekintetben igen magas fokot mutatott, t. i. míg elv r ő 1 volt szó.
Elvben a lelkesedés higanya oly magasra szökött fel, högy már egy
évvel ezelőtt azon hiedelem volt túlsúlyban, hogy rövid idő alatt az
ige már testté fog válni. Elvben tehát, amint a tények mutatják mi
nagyszerüen tudunk lelkesedni.

Következett azonban most már agya k 0 r 1at i oldal, az elv
gyakorlati kivitelének kez det é vel járó nehézségek leküzdése, mely
egyelőre némi kis pénzáldozatokat követelt, minthogy ennek ellen-
súlyozására is különösen az ismert három tényező vált leginkáb
szükségessé, t.' i. a pénz, -pénz és ismét csak pénz. Nem hiányzott
ennek kifejezésére a lelkes felhívás i nem hiányzott ezen czélra az igen
szép példával ipárosult gyűjtés megindítása, melynek hatása alatt az
volt gondolható, hogy kerületünkben ha nem is mindannyi, de a leg-
több tanító sietni fog a népnévelés és saját jól felfogott érdekei előmoz-
dításának oltárára, tehetsége szerint, meghozni a jelzett s valóban
csekély áldozatot s nagy reménységek között volt az adakozások
legelső kimutatása várható, mely bizonyosan valamely impozáns összegről
fog szólni s az ezt megelőző nagyszerü elvi lelkesedésból következ-
tetve bizonyára várható volt, hogy a kerület tanitóságának legalább
3/4 része, ha a föld alúl kaparintja is és bármily nehezére essék is,
bizonyára sietni fog nemes áldozatkészségével eme közérdekü intéz-
mény s ebből kifolyólag népoktatásügyünk oltárához; sietni fog a
fundamentum lerakásánál, ha többel nem is, legalább egyet 1en
téglával hozzájárulni. Igen, nagy reménységgel néztünk ennek elébe
s már szinte látni véltük, mily hatásos és .jó benyomást fog ezen
egyetlen szóra befolyt gyűjtés impozáns összege úgy egyházi, mint
világi férfiainkra gyakorolni, kik ebb e n látván' kom oly törekvésünk
életrevalóságát, ők is siettek volna tán azt beeses adományaikkal
elősegíteni, - mert lelkesedés csak lelkesedést szűlhet - lehet rárnon-
datott volna: legyünk mi is segítségére a kérges földből előtörekvő
nemesi csíra felszínre jutásának. hogy az kinóvén magát, idővel meg-
teremhesse szeretett egyházunk, édes hazánk s népnevelésügyünk
számára áldásthozó gyümölcsét i legyünk segítségére: meg é ide m l i.

Igen, mi nagy reménységgel néztünk mindezek elébe. És más ok?
Kiváncsisággal. Vagy tán hihetné azt valaki, hogy ebbeli mozgal-
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munk at mások nem kisérik éles figyelemmel? Az nagyon csalódnék,
sőt ezen feltevés ránk nézve bántó és igen szornoru volna. Én 'nem
hiszem, hanem igenis ennek ellenkezőjét, nevezetesen hogy kiváncsi-
sággal párosuli éles figyelemmel lesz kisérve e tekintetben minden
lépésünk, a. kedélyek semleges magatartásának kiséretében. Valamint
minden erőteljes, életrevaló kezdeményezés a kedélyeket az ügy szá-
mára megnyeri, az iránt rokonszenvet kelt: úgy a satnya, avagy
halvaszületett kezdet, a már némely részről netán létező vagy létezett
rokonszenvet is elidegeníti s az éles figyelő ajakán gúnymosolyt ébreszt.

És .miként felelt meg az anyagi, illetve gyakorlati kezdeményezés
a várakozásnak, reménységnek és a kiváncsíságnak ~ Meglátszott-e
azon anyag il agi s a kezdeményezés erőteljessége ? Ha arczunk
pirulásával szégyenünkben a föld alá bujva is, de ki kell mondanunk:
nem. Nem felelt az. meg egyiknek sem,' a kezdeményezés ezen csírája,
szerfelett satnyának bizonyult.

»Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága?« És lesz-e csak
virág is az olyanon. amely már a csírájában satnya és halálos beteg?
Nem láttad, nem vetted észre már kedves, közörnbös tanítótársam
azon gúnymosolyt, melyet az anyagi élhetetlen kezdeményezés mások
ajak.áról már is lecsalt? Nos, én már láttam és hallottam! Ébredj
tehát fel léha álmodozásodból; lépj ki és előre a tett mezejére
s áldozatkész villámló tekinteteddel nézz a gúnymosoly szeme közé,
hogy abból, ami erre a torkon nem akadt, tapadva maradjon az
ajakon s ott jegesedjék meg. Vagy . téged tán ez sem képes feléb-'
reszteni, tán arra vársz, míg az hangos hahotává növi ki magát, vagy
tán neked plane az is mindegy, csak tenni ne kelljen ~ Akinek ereiben
v é r folyik, arról az fel nem tehető.. .

Ébredj tehát és lásd: elvi lelkesedésed hórnérője a gyakorlatban
való átültetés nehézségeiből kifolyó legcsekélyebb áldozat hozatalánal
egyszerre, mint forró őszi napra zord északi szél beálltával a higany,
majdnem zerus fokig sülyedt. Ez ellen ne merészeld magadat
saját lelkiismereted előtt sem, csekély fizetéseddel arányban nem levő
sok kiadásaiddal mentegetni, mert ez által magadról az anyagi rnel-
lett a Ieglesujtóbb szellemi szegénységi bizonyitványt is ki fogod állí-
tani. Nem mondom én, hogy lehetetlenséget müvelj, csak azt, habár
nehezedre esik is, a mit lehet. Ha nem is csurran, legalább cseppenjen,
de ezt az ügy fontossága' okvetlen és méltán megkövetelheti tőled;
mert ha más, tán épen nem is okvetlen szükséges dolgokra néha-néha
tud és kell is cseppenni - a mit minek is tagadnánk - eIcözös-
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czélra is lehetséges lesz legalább egy cseppet kiszorítani, csak
akarni kell.

És valjon nem érdemelne-e meg ezen könyelmü nem törődömség
még keményebb ostorozást? Lehet-e ennél mást mondani midón az
adakozások kimutatása csekélységénél fogva .csak fagyasztó dérként
hathatott a kilátásba helyezett szép reményekre; midőn a kerület 418
tanitója csaknem egy év leforgása alatt nem birt, jobban mondva
nem akart többet összehozni 39 frtnál, mely adomány is oly gyéren,
oly vékonyan folydogált be, mintha végelgyengül~s tünetei mutatkoz-
tak volna rajta. 30-40 frt helyett 3-400 frtnak kelleni immár
együtt lenni, a mi lehetett volna is könnyü szerrel. És mivel úgy van,
ahogyan lenni nem kellene, ne vedd rosz néven kedves tanítótársam
a szernrehányást, nem jön ei mástól mint tanitótársadtól, ki javadat
saját magadnál is tán őszintébben kivánja, ki ferdeségeid daczára sem
szünt meg benned bizni, ki kemény szavaival is csak azt mutatja
meg, hogy őszintéri szeretne számodra szebb és boldogabb jövőt
elővarázsolni. Az igazi lelkesedés szivesen hoz áldozatokat, bármily
nehezére essék is. Mutassuk meg, hogy mi is tudunk lelkesedni nem-
csak elvben, hanem gyakorlatban is; még tán kiköszörülhetjük a
csorbát, még tán megmenthetjük, vagy tán épen megszerezhetjük a
ct ek int él y t) J mert máskülönben csakugyan igaza lesz az ügy fejlö-
dését szemmeltartó közönségnek rnidőn igy nyilatkozik: «úgy sem
lesz abból semmi.»

Valami azonban majd csak lesz, de nem hizelgő, a kerület tani-
tói karára;' ha egyéb nem, hát szégyenletes ku da r cz, -mert elég szo-
moruan kell tapasztalnunk, hogy épen azok, kik leginkáb tudnának
áldozni, huzódnak attól többnyire vissza.

Ezt. pedig ne engedjük! Gondolkozzunk! Én azt. tanácsolnám
uraim, mivel tán közülünk mindenkinek nincs is tudomása a gyujrés
meginditása és folyamáról, hogy a kerületben levő egyes tanitóegye-
sületek pénztárosai, vagy azok tisztviselői közül valamelyik venné
kezébe az ügyet saját körében s az egyes értekezletek alkalmával-
nyilvános gyüjtést rendezne e czélra, igy azt biztosabb sikerrel lehetne
folytatni s azt hiszem hamarabb és inkáb vezetne czélhoz. Nem kell
arra gondolni, hogy nagyobb összeg az előléges költségek fedezésére
tán úgy .sern szükséges; lesznek itt még folytatólagosak is, és ha
egyrésze a begyült összegnek megtakaritható is lesz, egy kis kész-
pénz sohasem lehet fölösleges.
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x-y.

Rajta hát! Lelkesüljünk tettben is s a kik még mindez ideig
szükrnarkuan, összedugott kézzel várták a háttérben, hogy tán ö rájuk
nem isk er üla sor, álljanak elő, tegyék le áldozatukat, mert
minden szál emberünkre szükség van; vessünk, hogy arathassunk,
hisz tudjuk, csak az arathat, a ki vet et t.

Válasz János bátyám XIII. levelének 2-ik részére.
(Az énektanításrél.)

Megvallom, gyönyörű leveleid sorozatát nagy élvezettel olvasom. Ezekkel
nekem már nemcsak élvezetes, de sok hasznos órát is szereztél , fogadd értük
szivélyes köszönetemet. Hogy eddig leveleidre nem válaszoltam, ne vedd részem-
ről hanyagságnak vagy rút hálátlanságnak, annak az szclgál magyarázatául, hogy
az azokban foglalt testvéri tanácsokat igen helyeseltern s igen j6 néven vettem;
meg aztán, azt hiszem, nem is vártad meg tőlem, hogy azokra válaszoljak, mint
inkább az azokban 'foglalt eszméket j61 fontolőra vegyem, hasznomra fordí-
tani igyekezzem és tevékenységem delejtűjót a mutatott ut felé irányíts am.

Becses leveled egyikében az énektanítás körül azonban oly hurokat pöngetsz,
melynek hangjai hullámzó kedélyemre ez egyszer kevésbbé birnak kellemes hatással,
lévén e tekintetben egy kis differenczia köztünk.

Bocsáss meg tehát, hogy' ennek tisztázása szempontjáb61 most az egyszer
levelemmel alkalmatlankodom, Je nagyon szeretném, ha e kis félreérlésen alapuló
ellentétet is ki tudnánk magunk között egyenlíteni, hogy köztünk a testvéri össz-
hangot a legkevesebb dissonanczia se zavarna s nagyon leköteleznél. ha ebbeli
őszinte törekvésemről tisztelendő Varga Gyula lelkész urat is felvilágosítanád.
N em foglak soká untatni igénytelen soraimmal, minthogy az énekügygyel már
régóta és nagyon is sokat foglalkoztam s már kissé bele is untam; rövid leszek
s csak némely megjegyzéseidre kivánok némi felvilágosítással szolgálni.

Legelsőbben is kinyilatkoztatom, hogy sem az énekt-anítás általad emIített
kettős czéljára, sem pedig azok tanítási módjára, tehát ami Ir:én t r e nézve nincs
és nem is volt köztünk véleménykülönbség; hanem ami kor r a nézve (erről senki-
sem akar tudni) már nem fogadhatom el álláspontodat, mivel azt mondod, az
éneket énekórán kivül is lehet tan í tan i.

Igaz, az előadás énekkel (imával) szekett kezdődni és végződni, s tegyük
fel, a gyermekek az énekéran kivül pl. hát 680-szor énekelnek. De mit? ·A mit
már az énekórában megtanultak, akár módszeresen, akár másként; mert micsoda
hatása lehet egy oly reggeli vagy esteli imául szolgáló melódia éneklésének a
gyermeki szivre, melyet az énekelni nem tud., Ilyen alkalmakra lehetőleg csak
azon dallamokat czélszerü kiválasztani, melyet a gyermekek már jól tudnak, hogy
a figyelem ennek következtében főleg a szövegre irányulhass'on. Az előadás előtti
es ·utáni pár percznyi éneklési időt nem lehet, nem szabad a dallamok tanítására
fordítani! annak egészen más a czélja; legfeljebb csak ismétlésekre szolgálhat.
Akár mikor, azaz más tan t á r g y a kat megelőzőleg, közben, utólag és akár
mikép tanítjuk is az éneket, ahhoz mindenkor pár percznél jóval több idő kell,
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nem megy az oly könnyen, mint némelyek gondolják. Az énektanítás tehát akár
mikor és naponta akárhányszor történik,' az mindig éne k ő r a számba megy.
Ének6rát s más örát is pedig' csak akkor tarthatunk, midőn a leczkerendben arra
kerül a sor.

De hát kiséreljük meg egyszer véleményed szerint járni el. Vegyünk egy
délelőtti időt és osztatlan népiskolát, mint a milyen a legtöbb. Az osztatlan nép-
iskolában, köztudemás szerint az egyes tantárgyak idejét fél sőt részben negyed-
6rákra vagyunk kénytelenek felosztani. Mondjuk, a jelen délelőtti 6rák között
nincs ének6ra a leczkerendben. A r end e s időben menvén iskolába, előveszek egy
éneket, melyet a gyermekek kevésbbé vagy épen nem tudnak. Felhivom őket
ugyan az éneklésre, de nem énekelhetnek velem, legfeljebb egypár nyöszörög
utánam. Most már vagy hozzáfogok annak str6fánkénti betanításához vagy. nem.
Ha nem tanítom, hanem egyszeruen a szokásos két vers eléneklése utá. imád-
sággal megkezdem az iskolát, egy dallammal pár hétig bizonyosan nyavalyoghatok
a nélkül, hogy ennyi idő után is becsületesen menne. Ha pedig elkezdem taní-
tani, csak részben is, fél 6ra hamar elmegy rá. Most már a többi tárgygyal fél
6rával megkéstem; a negyed 6rányira szabott tárgy idejét is kissé okvetlen meg
kell hosszabítanom s az átmenet egyik tárgyr6l a másikra szintén noha külön-
külön nem is sok,de együttvéve mégis számbavehető időbe kerül. Az előadás
közben negyed6rai szellőzésre is ki kell a gyermekeket eresztenem, melyből mig
ki- és beczihelődnek, szinte rendszerint több lesz. Esetleg közben még valamely
rakonczátlan gyermekkel is kell időt töltenem, a mi 100-140 gyermek, egy
iskolába zsufolása mellett nem nagyon ritka dolog stb. stb.; - egyszer csak azon
veszem magam észre, hogy már delet harangoznak s én még egy, vagy tán több
tárgygyal is hátra vagyok, pedig még énekelni is kell en e. Pedig 11 órára
kellett volna vége lenni az előadásnak s nekem a rendelkezésemre á1l6
szabad időmben meg más dolgom is lett volna, tán privát 6rával vagy más
egyébbel; most ezt sem tehettem, mely által magam s családom existencziájának
rovására cselekedtem, a mit követelni senkitől nem lehet. Lám micsoda chaosz
lenne abból csak fél napra is, ha a leczkerendet az esetlegességeken kivül még
készakarva is megtoldanánk, vagyis valamely zsákba többet akarnánk szorítani,
mint amennyi belefér. Beszélni könnyü, hanem azt aztán meg is cselekedni, az ,
már más. Azok anémet paedagogusok azt is mondják: "Alle Theorie ist grau."
Ezeknél fogva nemcsak mondjuk, de tap asz tal a t b 6 1 tud j II k is, hogy
30-40 dallamnal alig lehet többet alaposan betanítani.

Advocem: "alaposan." Ugy látom, te azt érted, vagy úgy vélekedel, hogy
mi értjük a dallamok alap os és médszeres tanítása alatt azt, ha tanítók "a méd-
szer hosszadalmas kíntomája mellett . . . . . meghurczolják azt a szegény gyer-
meket a tudomány mínden barlangj aiban, kifárasztják száz és százféle magyaráza-
tokkal ". Ily hiedelemben aztán nem csudálom, ha nem értesz meg bennünket. Mi
a módszert oly segédeszköznek tekintjük, mint a mesterember a j6 ezerszámot
Valamint j6 szerszámmal valamely tárgy elkészítése hamarább, könnyebben, szeb-
ben s jobban eszközölhető, úgy a j6 m6dszernek is megvannak mindezen. előnyei
s mi azt ily értelemben veszszük igénybe s ugy hiszszük ily értelemben véve az
a tanításnak nem hátrányára, hanem előnyére szolgál s megfelel czéljának. Az
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egyházi ének :,alapos" betanítása fogalma alatt is egészen mást értünk: neveze-
tesen, azt, hogy a gyermek valamely dallamot akkor tanult meg a 1a pos a n, ha
azt egész biztossággal, minden segítség nélkül, egyedül, a kellő hangon el tudja
kezdeni, s hiba nélkül, tehát j 6 1 el is tudja énekelni. Ilyalapos betanítása a
dallamoknak azért igen ajánlatos, hogya gyermek, szülői kivánatra, vagy a nélkül
otthon is képes legyen énekelni a tanult dallamokat. Ennek ellentéte, a nem ala-
pos; tehát felületes dallamtanítás alatt pedig értjük, midőn az egész osztály vagy
iskola a szöveg magyarázatának tel jes elejtése mellett, az egyes dallamot csak
körülbelől tanulja meg azt a tanít6 segédkezése mellett egy ü t tes en el is
tudja tán valahogy énekelni, de az egyes - egy-két kivétellel - nem. Igy
lehetne persze több dallamot is 30-40-nél betanitani, de nem volna abban
köszönet, az kevés haszonnal járna, mivel igy ez ugy sem lehet a gyermek ki n-
e s é v é, minthogy felületes tanítás mellett az a kevés is a mi a gyermekre ra-
gadt, hamar feledésbe megy; azért az ily énektanítást semmikép sem helyesel-
hetjük.

Azt .is mondod: "Felekezeti tanítóink nagy része ... mesteremberei a
tanításnak." Ebből a felekezeti tanít6képzők is, mi is érthetünk eleget. Köszönjük
a bókot! Ámde némelyek meg tán olyformán vélekednek, aki minek gyakorlatilag
még csak mesterembere sem, az annak gyilkosa szokott lenni.

Különben tisztelendő Varga Gyula lelkész urnak s a többi ismerősöknek
veled egyetemben kiválö tiszteletemet s nagyrabecsülésemet küldöm.

Polgár József.
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Fohászok.
1.

Felemelem hozzád szemem
Üdvözítőm, és kérlek: .
Légy gyámelem mindig nekem,
Ha lL geudok kisértnek.
Teremts bennem tiszta szivet
S erős lelket, hozzád hívet.

2.
Mint a virág a zöld mezőt,
Mint a rózsa a kertet:
Úgy díszíti az alázat
Az emberi szíveket.
Óh szent Atyám, add nékem is
Ezt az égi virágot!
Mert csak a ki alázates
Lát boldogabb világot!

3.
Mint viharz6 bősz nagy tenger
A törékeny kis bárkát:
Úgy szivünket bú, gond s bánat
Dobják-vetik, meg hányják.
Óh j6 Atyám, tégy erőssé
E aagy harezra engemet!
Legyen mentö-horgonyom a
Hit, remény és szeretet!

4.
Munka s küzdés ez az élet,
Nehéz gond és szenvedés ;
Szilárdan e küzdelemben
Megállni óh mily nehéz! .
De ne csüggedj soh'se el,
Csak Krisztushoz söhajts fel,



Ha feletted gond és bánat
Zug6 tengerként kiárad!
"Gyermek szívvel, öntudatlan
Nyugodj, meg e gondolatban:
Hogy övéit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk édes Atyja!"

5.
Ha elborul feletted
És szenvedés ha ér,
Ha távolról s közelről
N em jön hozzád segély;
Ha feletted a bánat
A gond és szenvedés,
Mint a tenger kiárad:
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Csak bizzál és remélj!
Oh ne csüggedj el soha,
Ha sorsod lesz mostoha;
Csak Krisztushoz s6hajts fel
S imád meghallgatást nyer!

6.
Uram OT ézus térj be hozzánk
S adjad áldásodat reánk.

.Hirdesd nékünk szent Igédet
Hogy mindeukor éljünk néked.
Eltünk czélját add meglátnunk,
Hogy a z után legyen vágyunk;
S mutass végre üdvösséget
S mi örökké áldunk téged!

Adorján Ferencz.

Hogyan töltheti el idejét a tanító a nyári szünidö
. alatt legáldásosabban a népnevelés érdekében?

(Folytatás és vége),

"De hogyan értsem ezt? Kérdém kérőleg.
Jőjjön Öcsém! t;1ajd mindjárt megért." Ekkor az iskolába vezetett

Fenyősy ur. Elég tágas, szellős világos tanterem volt ez, - de főkép
tiszta. Több almáriom volt a falak mellett. Könyvszekrények, gondolám.
Ekkor egyet felnyit a többi k őzül, - s ime a legszebb n ö v é ny- és

á s v á n y gy ü j t e in é 1} Y tünt elém. Meglepetve szemléltem. A. vidék
növényzete, - különösen a mérges növények voltak majdnem tel jes
sz á mm a 1 képviselve Az ásványok k őzül : vaskö (nem vas!) vörös és
sárga réz, ólom, higany, ezüst, sa létr orn, kék és . zöld gálicz, só, szén,
kén, stb. stb. s külőnféle k ővek, - a drága kövek kivételével. Érdek-
kel vizsg'áltarn a szép gyüjteményeket. .

,;Mikép tudott e szép gyüjteményre sxert tenni, hiszen ez sok
költségbe, vagy fáradságba kerülhetett ? - kérdém,

"Kevesebbe mint Ön gondolja!"
"Hogyan ?"
A legegysz erűbben. Nézze ezen ásványok· itt: vaskö, réz, arany

(termés állapotban) sat. mind bányavidékről való ugyan, de ezeket sem
nem vettem, sem nem szedtern, - hanem cse r él te m. Több tanító
t á rsamtól,' kik különféle vidéken laknak - kaptam ezeknek legnagyobb
r ész ét, - természetesen cserébe. - De nézzük a másik szekrényt ["

Ezzel a másik szekrényt nyitotta fel. Ebben pedig nehány kitö-
mött ma dár s természettani eszközök voltak, pl. hőmérö, üvegrúd, bo-
rostyán, leydeni palaczk, nagyító üveg, iránytü, mágnesvas sat. szép
rendben elhelyezve.
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"Hát ezekre mik ép tett szert?" kérdérn.
"Egy részét magam készitettem a nyári szünidö alatt, más részét

ajándékba kaptam derék lelkészem és felügyelőnk s más urak közremü-
ködése folytán, némelyeket pedig ugy vettük meg azon büntetés pén-
zeken, melyeket a biró szokott elküldeni az iskola számára."

"Tehát az ily pénzeket ilyen czélokra használja fel?"
"Ilyenre is; mert nézze ennek is egy része ilyen' pénzekből léte-

sült!" szólt, s ezzel a 3-ik és 4-ik almáriomct felnyitván az iskolai- és
népkönyvtár tartaimát mutatta meg.

"Ily dús tanszer-gyüjtemény létesitése mégis sok időt igényel,"
mondárn.

"Kikerül bőven a szűnidöbö l'' - felelt Fenyősy.
"De fáradságos, mert sok utánjárásba kerül," replikáztam.
"Nem kiméltem a lábamat és derekamat érte lehajolni, hogy meg-

kiméljem a tüdörnet. Egyébkint a mi időt rááldozok a megszerzésére
nyáron, annyi időt megtakaritok a drága munkaidöböl télen. Magyará-
zás,körülirás helyett szemléltetek. S a tárgynak puszta felmutatása is
többet ér mint 1/2 órai a tárgy k ő r ü l való beszéd."

"És az eredmény tartósabb és biztosabb is" - szakirám félbe.
Igen! De meg ne gondolja, hogy annak beszerzése oly sok időt venne
igénybe. Példa erre épen a mai eset is. Ön látta azon növényeimet,
melyeket ma hoztam? !

"Igen l' feleltem.
"Lássa! ma éppen kaszáltattam, tehát kint valék munkásairnmal, s

részben az uton, részben pedig a mu n ka m e Ll et t szedtern azokat."
"Tehát Ön még' gazdálkodik is? - kérdém csudálkozva,
"Miért ne? Némileg kénytelen is vagyok vele, miután fizetésem

jó része földbirtokból áll s családatyai kötelességeim is vannak."
"Ez igazán bámulatos, hogy Ön mindenre tud idöt szakitani. Hi--

szen a minr tudom néha-néha egy kis czikket is ir paedagogai lapja-
inkba, s a tanitóegyletnek is egyik legtevékenyebb tagja, ami eléggé
bizonyit ja, hogy folytonosan tanulmányoz is. S ne vegye hizelgésnek
munkái olvasottságra és sokoldalú képzettségre vallanak s tolla elárulja,
mikép azt gyakran használja, valamint azt is, hogy a fö keveset pihen.
Hát ezt mikép eszközli? Talán éjjeleit röviditi meg?" -

Ön oly sok kérdést tesz fel egyszerre, hogy erre csak hosszasab-
ban felelhetnék. De nem akarok belőle titkot kovácsolni, s hogy ezen
dolog 'Ön előtt - ki ugy látszik szinte tanulni szeret és akar, - vilá-
gos legyen, Önnek még egy gyüjteményemet, - melyet kevesen lát-
tak-- kell megtekintenie. Jőjjön!

Azon szobába vezetett, melyben először valék, mely irószoba ép
ugy lehetett, mint lakó-szobájuk. Egyszerű könyvszekrény - tele kőny-
vekkel -- a falon s egy .almáriom, melyet felnyitott, vonta magára
figyelmemet, Ez utóbbi több fiókkal birt telve irományokkal s rajtok e
feliratok voltak olvashatók: "Hivatalos," "Ügynöki," "Iskolai," '1Ma~
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gán,1< s kettőn: "Jegyzetek," mely utóbbiakból - egy-egy csomót ki-
véve eJibém az asztalra tett s igy szólt Fenyősy: "Hogyannál jobban
megtekinthesse e gyüjtemény egy részét, kissé magára hagyom, s meg-
mondom oda k űnn, hogy egygyel többnek teritsenek, s majd ebéd után
beszélgessün k.

Örömömet fejeztem ki, hogy vendége lehetek. S mig ő krment, én
égve a kiváncsiságtói az iratok vizsgálásához fogtam. Feltűnt azonnal,
hogy annak egy része tintával, de nagyobb része plajbászszal iródott.
Mifé le iratok ezek? Talán napló? Vagy .... akármi talán lesz alkal-
mam ezen derék embert teljesen megismerni. Mohón fogtam az olva-
sáshoz s ime: - különféle gondola'tgyöngyök, különféle szerzőktől,

. ,," " " "").... "'[ "p. "Sml}e&, ("Onsegély, "Jellem, "Takarekossag, "Eotvos, " ompa,
"Arany," .Diesterveg ,Ll "Varga," "Környei,· "Kölcsey,· "Kis János"
sat. sat. - itt-ott saját gondolatai .... Mennyi gondolatkincs l ! Nem
tudtam eldönteni, valjon min csudálkozzam inkább: a gondolatok szép-
ségén~e, vagy azon hangyaszorgalm on, mely ezt gyüjtötte s gyüjti?!
Ezen ember a mit olvas igazán átérzi s érti. Milyen óriási a külőnb-
ség Fenyősy és Kutasy olvasása k őz t. Kutasy muJatságból, szórako-
zásból, - Fenyösy haszonért haszonnal olvas. Most már értem Fenyösy
olvasottságának okát. Szerettem volna egy nehányat a gondolatok k ő-
zűl lemásolni. Nem! az egészet ohajtanám birni. De hiába! Ennek he-
csét, hasznát csak a gyüjtője birhatja teljesen. Hogyan tudnék ilyenre
szert tenni? Figyelmem épen e sorokra esett; "Tanác:Jkozzunk, fárad.
junk, cselekedjünk, - tőlünk függ minden. . . csak akarjunk 1" (Szé-
chenyi) Tehát akarat és munka! Akaratom van, a munkát fellelem. Ez
elhat1rozott szándékom, csak kitartás. Ekkor tért vissza házi gazdám.

Nem unatkozott? kérdi.
"Sőt ellenkezőleg 1 Nagyon

ményét velem megismertette. De
tenni - felelérn.

"Majd ebéd után, menjünk, mert már teritve is varr"

köszönöm, hogy e nagybecsü gyüjte-
szeretnék erre nézve néhány kérdést

"

Ezen pontozott sor, nemcsak az ebéd "leirásának elhagyását teszi
lehetségessé, hanem ezzel ki akartam hagyni uti jegyzeteimből, -
illetve naplómból "- a mi nem a nyilvánosság elé való, miután az csak
reám, és egy - másikra bir érdekkel.

Ebéd után Fenyösyvel k imentűnk a kertbe. A Konyhakert a hasz-
nosság és rend tekintetében mit sem akart engedni a gyümölcsösnek,
mig a m éhház előtt viritó, legnagyobb gonddal ápolt virágok nag'y
mennyisége egyrészről elég anyagot szolgáltatott a szorg a lma s rovarok-
nak, ösztönük gyak.orlására, más részről a szemlél öknek a szinpornpá-
ban és illatban való gyönyörködésre bö alkalmat nyujtott.

,,-t\pnő szép kert!" moridám.
"Talán inkább hasznos? válaszolt Fenyősy.
Jll\lindkettő! Ön ugylátszik kitünö kertész is."
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,,{--:Tae kertrő\ következtet, úgy meg kell vallamom, hogy elismerő
szavai jobban családornat illetik. Az én müvelésem alatt csak a fák- és
orvosi gyógyfüvek vannak, miután ilyeneket is terrnesz.tek."

"Minek?" kér dérn . ' .
"Hogy min e k, arra inkább az X-i gyógyszeresz úr felelhetne,

a k í n e k megrendelésrére teszem," - feleltmosolygva Fenyősy. Lássa!
ez is me 1é kk ere set, pedig j öve del mez Ő. De jöjjőn menjünk a
méhházba."

"De megnézem jól e csinos kertet, - ha megengedi és velem tart,
- inkább lesz oly sziv es nehány kérdésemre felvilágositást adni, mint
azt ebéd előtt megigérte volt?"

"A h u~y! a gyüjteményt illetve?! Igen szivesen. "
"Igen! Mi czélból gyüjti ezeket?" kérdém séta közben Fenyösyt.

"Mert nincsen módom minden könyvet megvenni. Sokat, melyek-
bö l kivonataim vannak, - megvettem ugyan, de sokat csak átolvastam,
áttamulmányoztam, Ezen kivonatoknak egy részét, _- melyek a legtöbb
esetben plajbászszal vannak irva s a szerzö megnevezve nincs, - a
mezőn vagy kertben irtam, Egyik nyereségem ebből az lett, hogy hoz-
zászoktattam magamat a tő mőr irá lyhoz, s még beszédben is fök ép is-
kolámban kerülni igyekezem a fölösleges szavakat, mely a gyermeket
kifárasztja, a figyelmet lazitja, s a fegyelmetlenséget gyakran maga után
vonja. A másik nyereségern az lett, hogy hozzászoktam a figyelmes ol-
vasáshoz, a tanuláshoz, az ö n gon d o l ko z á s hoz."

Ezt gondoltam én is. De, hogy tudja Ön összeegyeztetni, a' gazdál-
kodást, kertészkedést, - tanulmányozást?" -

Az alkalmas mu n ka beo szt áss a 1. Ha munkásaim után nézek
s hosszasabban kint vagyok, olvasmányom mindig velem van. Válasz-
tok oly helyet, - p. fa ala~t, - honnét őket láthatom s viszont, és
olvasok, gondolkozom fölötte s kivonatol ok. Kűlőn ősen a délelőtti
órákban." '

"De talán tanulmányozni mégis jobb volna itthon a szobában, a hol
teljes csend van?" '

- "Téved Öcsém! John Stauart Blackie azt mondja direkt
megfigyelés után tanuld megismerni a természetet; ne pedig "b ö 1c s
t é t l ens égb e n" ülj; mert ülve nem aczélosodik úgy meg a gondol-
kozás és érzés, mint akkor, ha kőrű lőtted vjátsz.ik a természet ele ven
kép e kb en."

óu: sok mindenre me~gtanit bennünket a természet; a mitől ben-
nünket a szoba négy fala elzár, elvon. Bizony, a' természet könyvéből
sok paedagógiát is olvashatunk. Nézze! itt. a példa. Ezen orvosi m é r-
ge s n ö v ény eke n méhek mézet gyüjtenek, nem-e juttatja eszünkbe
e kér d é s t, nekünk tanitóknak: hogy a 1egr osz abb gye r me k i
kebelben is k el l Teuni jónak? Mely re a feleletet is megadja a
kis méhecske. Vagy, mert kívonatokról van szó, eszembe Jutott Eőtvős-
nek akitünő filozof kőltönek eme gyönyörü gondolata; "Valamint

"
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minden heg y távolról tekintve kék nek látszik, s ha közelebb lépünk
a legjobb esetben is csak z ő I d ; ugy a j ö v ő a távolban mindig é g-
sz i n ben tünik fel, s ha k őzelebb lépünk legfeljebb a i- em ény z ö 1d-
j ébe n áll előttünk. Én azt hiszem, Eötvös ezen gondolata nem a szoba
falai között fogamzott. A mi pedig az olvasást illeti ~ folytatja Fe-
nyősy,- nem kell azt tulhajtani. Ha az evésben való telhetetlenség
m.egbosszulja magát, úgy a léleknek is csak az válik javára, a mennyit
meg bir emészteni."

"Ön úgy látszík - feleltem - el akarja velem hitetni, hogy sok-
kal kevesebbet tanulmányoz, olvas, mint a mennyitöl foliánsai tanus-
kodnak, Ez lehet szerénység, de ... "

"Ugy is van! vágott szavamba F~nyősy. Keveset olvasok, de an-
nál többet gondolkozom fölötte. Hiszen tudja mit mond· Környei: "Az
öngondolkozás okossá, az önmunkálkodás ügyessé tesz." S épen azért
oly könyvet, mely erre alég bö alkalmat nem ad, kerülöm. - Olvas-
mányaim megválasztásában nagyon ovatos vagyok. Sohasem feledem
mit Smiles mond: "A könyvek száma végetlen, a te éveid pedig vé-
gesek, óráidat, napjaidat oly sok folalatosság kivánja magának. Kerüld
a tartalmatlan könyvet, mint al. üres beszédű társalgót ; sőt ne végy,
oly könyvet kezedbe egy könnyen, mely a lángész bélyegét magán
nem horozza. Czélt és véget nem tudó olvasás res tél e t nek

" vagy k ő v e t k e m é n y n e, vagy s z e r z ő je, mely a valódi élet győke-
reit elrágja; melybö l kigyógyulni ép oly nehéz, mint a játékszenve-
dély böl, s a mely a lelket épen úgy elzsibbaszt ja s minden munkára
és hatásra alkalmatlanná teszi." (Önkéntelen Kutasy jutott eszembe!)
Mindig számot vetek magammal, valjon az olvasás által nyert haszon,
megfeleI-e a ráforditott idő értékének: mert mint mondám, én a nyári
szünidöt elő kés z üle t nek tekintem, és még egyéb iskolai dolgok is
fordulnak elő, melyeket nyáron kell elintéz ni.

"Minőket ? kérdérn.
"Ilyen a tananyagnak rés z l e tes beo szt ása. Hiszen a hadve-

zérnek, vagy épitésznek is kell terv. Igy én is. Elkészitem a tervet oly
formán, hogy a tananyagot - minden tárgy ból - hónapokra és he-
tekre beosztorn, de úgy, hogy .a 1eg ked ve z ő t l e ne bb. esetet ve-
szem fel, a' váratlan "csapásokat, - mint a jó gazda, - számitáson
kivül nem hagyom. Ilyen ráratlan "csapások lehetnek iskolámnak jár-
vány miatt való 2-3 heti bezárása, vagy betegség s tef."

"Hiszen ezeket a mulasztásokat helyre lehet ütni!"
"Talán bottal?"
"Nem - fel elém - hanem vagy kétszer annyit tárgyaljunk a be-

kővetkezö órákban egy - és ugyanazon idő alatt, - de ezt magam
sem tartom helyesnek, - mondám a dolgot jobban : megfontolva, -
vagy pedig a kevésbbé lényegeset elhagyjuk."

"Igen! az előbbiről ne szóljunk, mert az eredménytelen, vagy leg-
heljebb is kétséges, de az utóbbit csak úgy eszk őzőlhetjük, ha a
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terv már készen van, s. nem vagyunk kénytelenek habozni, vagy
k apk odni .

•De hiszen elég a tervet egy sze relkésziteni, s az folyton al-
kalmazható !"

.Hátha az első beosztás is hibás volt, tán még akkor i~? Ki tudna
elő re egy tökéleteset elkésziteni? Ha ezt összehasonlitjuk a tan m e-
ne ti nap I ó val az év végén, akkor látjuk, hogyalényegest gyakran
összecseréljük a lényegtelennel. S igy a multon tanulva, a hibákon
okulva tökéletesitünk magunkon, módszerünkön. Ha "a jó pap holtig
tanul," miért ne tanulna a "mester" is. A mely tantárgyban pedig
gyengének érezzük magunkat, a z t tanulmányozzuk .«

"Há't a ki rniudenben gyengének érzi magát?" kérdém némileg
magamra gondolva,

.Az c s o p o rt on kén t készüljön, vagyis egyik évben a vaJlástani,
e másikban történetföldrajzi, utóbb a természeti tárgyakat tanulmá-
nyozza. Ezen k ivül a fiatalabbak mint Ön is, külőnőse n helyesen teszik,
ha jó kántorrá képezik tovább magokat."

"Ha Ön igy tölti idejét a nyári szünidö alatt, akkor az igaz, hogy
áldásossan tölti, de hát mikor pihen, vagy szórakozik?"

.A munkaváltoztatás már magában sz órak.oz ás, és a munkának is
megvan a maga gyönyöre s öröme, s ezt csak az érzi, a ki igazán dol-
gozik. Egyébkint vannak kellemes napjaim, - nem számitva azokat
melyeket csc:ládom körében töltök, - hog-y mondjam - ünnepnapjaim
is - s ez különösen ért eke z l e t ei 11 k, vagy midőn több kartársam-
maI találkozom akár nálam, akár másutt. Igaz, hogy ez alkalmakkor is
tanulni szeretek. Az, mit Ön "pihenés" vagy "szórakozás" alatt ért, -
az magyarul: t étI ens é g, ezt kerülöm, mert az közel van az erköl-
csi halálhoz.

"Tehát Ön az értekezletet úgy tekinti .... "
"Mint hatalmas eszközt az ő nk é p z é s r e," vágott sz avarn ba Fe-

nyösy, S ha anyagi viszonyaim megengednék, -- folytatá, - töhb,
sok más értekezleteken is részt vennék. Mer t mi Öcsém! nagyba:n ha-
sonlitunk a méhhez ; mint ez, száz-meg száz virágból gyüjti mézét, úgy
nekünk is meg kell ragadnunk minden alkalmat, hogy gyüjthessünk
az iskola, a' nép számára.

"Igaza van! S hogy a hasonlatnál maradjak, - mert tanultam
Önnél sokat - sokat, - ezt kös z önö m, s mint a méh, - mely a
hol sok táplálékot nyer, oda másszor is visszatér, - engedje meg ne-
kem is, mikép hasonlóan máskor visszatérbessek - gyüjtés végett, -
ezt kér em."

"Szivesen fogadom!" felelte.
Ezzel röviden elbúcsúz tarn s tovább mentem S. Károly berátom-

hoz. Szíves házi gazdám jó darabig elkisér t. Uton-útfélen tapasztalhat-
tam, hogya falu örege-apraja a legnagyobp tisztelettel viseltetik iránta.
Meg is érdemli e tiszteletet, mert látom, hogy ez igazán "hü sáfár."-

•
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Midőn a falun kivűl voltunk egy kocsin közeledett a falu bírája ; ki a
városba ment a hivatalba. Odaért; megállt, kérdezte Fenyősyt s felszó-
litá, ha netán a városba menne bevásárlás végett, úgy szívesen elviszi.

"Én nem! - felelte Fenyősy, - hanem e fiatal kartársam épen
odatart. " n Úgy szivesen elviszem - ha tetszik" - mondá hozzám for-
dulva az emberséges biró.

Köszönettel vet~em, s elindulánk.

* *
Nemsokára X. városban voltunk. Kerestem S. Károly barátomat

I

lakásán. Nem találtam otthon. Feltettem magamban, hogy várok egy
ideig lakásán. Kevés idő mulva jött nagy "galopp-lépésben." Azt hittem
baráti jóindulatból siet annyira.

"Szervusz! hozott Isten! de jó hogy haza jöttem. Tegnap vártalak
leveled folytán. Megbocsáss, hogy megvárakoztattalak. Egyébként ma-
gad vagy az oka. Régen vársz már rám? kérdé Károly.

"Nem, csak az imént jöttem !" felelérn.
"Gyalog tán?"
"Hol gyalog, hol kocsin."
"Derék, vállalkozó ember vagy "öreg !"
Ez volt képezdei "melléknevem" a szobatársak s barátaim k őzt,

hogy. mikép tettem r á szert, nem tudom, - tán mert ,,1eg fia t a-
l a b hU voltam társaim közt.

Bementűrik a szebába. Költői rendetlenség mindenütt-, mindenben,
"Hát ülj le öreg! Különben hadd nézzelek jól meg. Nem soka! változ-
tál mióta nem láttalak. Egyébkéill: hogy mint vagy?" .

"Hát tudod unatkoztam azután ... "
"Eljöttél! Jól tetted! Pompás! Épen jókor! Holnap után tüzoltó-

mulatság lesz. Ezer a dolgom! Meghivók, táncztér, korcsmáros, mu-
zsika, tánczosnök sat. sat. Azt sem tudom, hol a fejern. Most is a táncz-
tér rendezéséből vágtattam haza. Tudod mindent nekem kell rendezni."

,iNem vagy vele kénytelen."
"Ejnye de gyerek vagy öre,g! Hát ki tegye más, mint mi fiatalok.

Ide olyan ember kell, ki mindenkivel ismerős, mindenhez ért, és jó iz-
lése van, s mi fö, fáradhatatlan."

"PE;rsze a táncz ban !"
"Abban is, és sok olyanban, a mihez te öregem úgy látszik nem

értesz. De se baj! lesz ott t~n hozzád való kompánia is."
"Nem hiszem, mert én holnap haza megyek."
"Unatkozni ?"
"Nem! - dolgozni." felelérn.
"Ugyan mit? Elég az egy hosszú tanéven át!"
"Tanulni akarok!" Mondám határozottan.
"Rád fér! Látom, hogy szamár vagy, mert különben nem hagy-

nád itt ezt a mulatságot azért az unalmas odudért, No! majd "Bagó-
várra" jó léssz mesternek."
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"De többet nem fogok ám unatkozni!"
"Igen! ha ott volna a mi kompániánk: a Pepi, Muki, Sanyi, Dani,

s többen. Ezek a gyöngyfiuk. Télen billíárdozunk, kártyázunk, nyáron
k ug li, tarokk, néha vad á s z n i is e Ih ina k."

"Kopónak? adám vissza a "természetrajzi<c leczk ét,
"Hahaha ! Látom, válnék belőled valami, mert tudsz replikázni.

De te! Megbocsáss, még ma a mulatság-ügyben sok dolgom lesz; de
nemsokára visszajövök, addig mulasd magadat a hogy tudod; bön-
gészsz ki itt a könyvek vagy ujságok k őzőtt valamit. Előbb azt mond-
tad, hogy többet nem unatkozol, hát majd meglátom, hogyan adod en-
nek első próbáját. Most szervusz! Mihelyt lehet, jövök. Tudod, becsü-
letbeli dolog az ilyen, hát tenni kell! Pá l"

"Pá !" I
Elment. Én pedig önkéntelen összehasonlitám ezen barátomat Fe-

nyősyvel. Minö óriási a kűlönbség. Eszembe jutott, hogy erősen rám
nézett midön Károlyt barátomnak val1ám. Talán róla akart - mint ba-
rátról reám következtetni? Meglehet! Ime ennek szép tehetsége volna.
Ca képzőból ismerem) de minö munkakört keres magának! Ez rossz
úton kezd haladni. Talán ..• észretér; csak . . . késő ne legyen. Jó
volna ezt is megismernem. Holnap korán haza megyek -- dologra. De
mit tegyek addig mig visszatér? ... Az asztalon k őnyv, ujság, papir,
tinta, toll sat. Lelrom úti elményeimet, - gondolám. Ezzel hozzáfogtam
annak leirásához .

Későn, - nagyon későn, - tért vissza Károly barátom, de még
asztalánál irtam, - már a befejezést. Vacsora után előhozakodván a.
képezdei életről ke llernesen társalog-tunk, s nemsokára aludni tértünk.

* . * *
Másnap korán, - vonaton, - hazamentem. Szavam nak álltam.

Dolgoztam ; - felhasználván a husszú, nyári szünidöt előkészületnek;
igyekezvén annak minden óráját a legáldásosabban eltölteni.

*. *
*Nem tartozik ugyan szorsan. a tárgyhoz a mit még elmondani aka-

rok; de mert a kitüzött kérdés megvilág-itására, megfejtésére naplórész-
letet használtam fel, részben kötelességemnek tartom némi befejezésül
mint kővetkezrnényt a személyekről valamit tudatni.

Ma? 1 Öt év mulva P!
Bajos dolog, naplót irni és nyilvánosság elé hozni, miután az "ön-

ismeret" nagy tanulmányát igen kevés ember birja; s igy egy felől az
"ö n dic s ére t" és "ön1!ittség másfelől az "ö n 1e alá z á s" között nehéz
a középutat eltalálni. - A nélkül, hogy akár egyik, akár másik szélső
ségbe essem, elmondhatom "ö nér zet tel," hogy dolgoztam Istentől
nyert tehetségem szerint teljes erőmből. A Fenyősy által jelzett módon
és irányban haladva, minden órát lebetőleg haszonra forditva, tanitva

-és tanulva mult el ezen időtartam.
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Befejezésül tehát, a munka alakot megtartván, leirom a tegnap tar-
tott értekez.letünk alkalmával történt S. Károly barátom mal folytatott
párbeszédünket ; megjegyezvén, hogy ő még folyvást "nagy gavallér"
és más o d tan i t ó ugyan ott; én pedig . . . . .

Fenyősy tartott az értekezleten előadást. - Előadás után: •Te !"
- mondja nekem Károly, - fZ a te ipa d egy derék, szorgalmas,
ügyes ember!"

"Azt mindenki elismeri," - felelérn.
"Azt hiszem jó "par,thiet is tettél?.!"
"Nagyon jót 1" feleltem inkább asz e II e mi ek re gondolva.
"Talán már kaptál is tőle valamit?"
,jSokat !" felelém. ,
"Látom, hogy boldog ember vagy. Állomásod az elsők k őzé tar-

tozik, fizetésed igen jó, feleséged derék, munk ás, takarékos; hiveid a
mint hallom és tapasztaltam - szeretnek és tisztelnek; egészséged pe·
dig "kétségbejtően,kitün~l" .

"Ne búsúlj l - mondám mosolygva e "jóindulatú" rejtett kivána-
ton majd csak kerül neked hely anélkül is.

"Ej!" látom már "bolondra száll a füst," - a közmondásként. -
Pedig nem ártana nekem sem egy kis- szerencse !"

"Tévedsz barátom! A szentirásként : "A kinek van adatik; a ki-
nek pedig ni 11 C s, az is elv éte tik tőle a mije volt."

"Mi? "é sz," vagy "s z ere n cse?" kérdi Károly.
"Talán mindk ettö l Találd ki!"

Koczor Márton.

Tiz éves találkozó.
Oly kedves, oly szép volt, hogy hetekig képezé egyedüli tárgyát gondolatim-

nak honn s mig kisded kertem ültetvény ei közt .babrált kezem, lelkem visszaszállt
a j6 barátok, az egykori vidor iskolatársak körébe, hogy tovább élvezze az édes
örömöt, melynek részese volt, de oly rövid időre csupán.

Most is, hogy tollam e feledhetIen találkoz6nak egyes részleteit lefestni ki-
vánja, oly forró bennem a vágy hiven adni mindazt, mi rezgeti bensőm hurjait :
híven örökitni meg a viszontlátás örömét, a j6 kedv csapongását s a mi úgy le-
hangolt s könyet lopott pilláinkra: a válás nehézségét.

* *
De kezdjük az elején! 1882-őt írtunk még, midőn, mint a soproni tanitö-

képzőnek akkoron harmadéves növendékei, - az utols6 harrnadévesek - barát-
ságunknak szilárdítására szerződést köténk, hogy ha a gondviselő megérnünk en-
gedi, 10 év mulva találkoz6t tartandunk.

Tizenketten voltunk. S hogy e tizenkettő az [elsz6r6dottság daczára is foly-
ton együtt tartassék, Hittneh József barátunkat elnökké választottuk; csekély sze-
mélyemet pedig a pénztárosi tisztséggel ruházta fel társaim bizalma, hogy szer-
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ződésileg évenként beküldeudő egy forintnyi tagsági díjakat beszedjem s gyümöl-
csöztessem. Igy vevén elejét annak, nehogy esetleg a dolognak anyagi oldala le-
gyen a gát, mely összejövetelünket akadályozza.

>1< *
Folyt év év után és most láttuk csak, mily hamar lepergett a tizedik is.

Budapesten kellett volna szerződésünk értelmében összejönni, de sokkal is von-
zóbbnak találtuk régi emlékeink kedves tanyáját: Sopront tűzni ki a találkozó he-
lyéül. Hiszen innen valók vagyunk mindnyájan, innen bocsáttatánk ki az élet küzd- .
terére, itt üdvözölheténk ujólag benső örömmel azokat a nagyrabecsült férfiakat,
kik tapintatos nevelésük és oktatásuk által képezték szellemünket, öregbiték tu-
dásunkat. S nem is bántuk meg, hogy mellőztük Budapestet.

Julius 18-ika volt. Az ég is kedvezett. Ragyogó, derült nap délelőttjén ér-
kezék be az egymás ölelésére siető jó barátok kisded csapatját szállító vonat az
ős város falai közé, hol László János úr, a - Lahne-féle intézet - tanitója
- tanulókori barátunk fogadta őket szives szeretettel a pálHháznáI. Igen őket~'
s én nem leh ettem közöttük. Pogány sors! Nem most kellett megtörténnie, mi
soha nem történt még velem: lekéstem a vonatról! Lekéstem én, a pénztáros, a
telt erszénynyelt - Gondolhatják önök, hogy mennyi gyanusítás érhet ilyenkor
egy pénztárost, mikor oly gyakoriak az Amerikába szökések.

Siettem is' ám a délutáni vonattal fel közibök, hogy mielőbb kivásárolhas-
sák jól kivattázott vékony dongáimon a kivásárlandót. Most nem késtem el. Egy
órával előbb érkeztem a pályaházhoz. Volt időm a mentegető beszéd átgondolá-
sára s elképzelésére az örömnek, midőn tárt karokkal sietend felém az engem el-
veszettnek hitt j6 barátok serege, kik bizonynyal várni fognak reám!

Vártak! Rémségesen zuhog-ó nagy eső, üres perron, meg telt omnibusz s a
feneketlen sár, melynek kénytelen - kelletlen amúgy egyesben, gyalog neki fa-
nyaladám. - A tanitóképzőnél már olyan voltam, mint a kiöntött ürge. - Jól
megszenvedtém tehát bűnömért már is.

** *
De hol késnek az ölelő karok? Festő legény megmártott ecsettel az

intézet ajtait mázolja; padszatot feszeget s javít a kótogó ácsmester; egypár
fogasen 'függő felsőbőr a No. 32-ben, melyekről még azt sem lehet tudni, hogy
mi neve annak, ki általok takartatja tagjait, ez az egész, mit láttam, s az ölelő
karokat elmosta az eső.

Már-már neki búsúltam magamat .midőn a feltáruló ajtón három jól ismert
alakot látok belépni .• És te hol késel Dani?" - Üdvözöl az én Józsi barátom
s össze is csókolt harmad magával engem, a szökött pénztárost! S még csak nem
is kaptam ki. - Nem több ez a soknál?

* *.
*

Akkor aztán ama átázottan visznek magukkal s tisztelgünk Tek. Kapi igaz-
gató úr és Tek. Scheffer tanár uraknál, kik is a leglekötelezöbb szivességgel fo-
gadnak bennünket s kértünkre szivesek megígérni, hogy estvére társas vacsoránk-
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ban részt veendenek. A többi tanár urak hasonló igéretét már birtuk, illetve bir-
ták a közbenjárt jó barátaim.

Kapi igazgató úr még azzal is tetőzi jóságát, hogy a No. 32. s 33-at
felszerelteti számunkra éjjeli szállásul. Nagy köszönettel fogadtuk, úgy is hő vá-
gyunk volt visszavarázsolni egy kissé a régi - képezdei életet, a közös lakást,
a maga teljes eredetiségében. Hanem erről majd ut6bb, hajnal felé!, \ -

* '* *
A többiek közé siettünk, be a városba, hisz lí.gy vágy tam már mielőbb látni

őket. Volt öröm. Már hogyamegkerült kaszszát illette-e főkép, vagy engem?
- nem tudom bizonyosan. De hát jutott biz' nekem is a baráti szeretet me-
legéböl.

Oly szives, oly testvéri volt e találkozás, hogy feledni nem lehet soha. Majd
alig találok még most is szót, eesetelésére amaz örömnek, mely egész lényemet
eltölté, midőn a 10 év 6ta nem látott j6 barátaimnak, iskolatársaimnak íly szép
számát láthatám együtt testi s szellemi épségben. De közös volt ez öröm mind-
nyájunkkal.

Mindegyikünkuek oly sok mondani valója volt. Hogyne! hisz' 10 évnek sok
a története, különösen amaz első 10 évnek, mely férfíuvá érlelt bennünket s mely-
nek folyama alatt raká le több közülünk a családi tűzhely alapját.

Regéltünk, hosszan reg éltük éltünk eseményeit, megosztva agymás örömét,
bűját ; együtt örülve egyik-másiknak szép előmentségén s együtt bánkódva a ke-
gyetlen sorscsapások felett, meÍyekből, sajnos, szintén részt kelle venni kinek-ki-
nek közülünk.

*
De hát hadd fotografálom le e találkezét tartó kis társaségot, hadd mond-

jam el, kik is voltak ama kilenczek, kik a tizenkettő közül szép hazánk közel s
távoli vidékeiról összesereglettek! - Lehet, hogy hiányos lesz a kép, hanem ak-
kor a hiba közel sem j6szándékom hiányában, mint inkább - carnera obscurá-m
hiányos szerkezetében keresendő! .

Hittrich J6zsef komáromi tanit6, találkozónk elnöke, fárad hatlan tevékeny-
ségü egybe toborz6ja az egyik. Ritka, mindenekre kiterjedő figyelmességét, ud va-
rias, finom bánásmödját tanultuk tisztelni ez összejövetel alkalmával f'

Friedrich Menyhért bolmányi (Baranyam.) tanit6 a másik. Megférfiasodott
alak, csupa sziv, jóság, lelkesülés s kitünf gazda is ott lenn a Dráva partján.

Becht Hemü szintén Baranyábél jött, bikali tanitó. Magával hozva megyéje
szép dalait, kitűnő ércz es hangjával majdnem irígyeivé tett bennünket.

Endler Károly a következő, szép tudományú férfiú, a beszterczebányai pol-
gári iskolának jeles tanára.

N edőczy Pál törzsőrmester Nyitrán. Tanitöbél katona s e pályán is derék.
Holczhammer István barátunk is eljött a kalvinista Rómából: Debreczeuből,

Logy szellemes, magyaros zamatu élczeivel, mint hajdanán, úgy most is hahotára
fakaszszon bennünket. Oly jól hangzik ajkairól az a debreczeni dialectus.

Szebik Gyula szendi (Komáromm.) tanitó a hetedik, ki oly keveset változott
külalakra, de annál többre vitte a szellemiekben, megyéje iegjelesebb tanítóinak
egyike levén. .
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Csaply István kemenes-szt-mártonf (Vasm.) tanit6 most is a régi jó fiú.
Szerénységét s jó szivét úgy tudtuk szeretni!

Én vagyok a kilenczedik, a szököttnek vélt, de megkerült pénztáros.
**

Ilyennek láttam a nyolcz jó barátot, kik közül többen társadalmi téreken is
szép tevékenységet fejtének ki, majd olyanok is akadnak közöttük, kik anyagiakban
szép előmentséget képesek felmutatni.

De hát a többi három miért nem jelent meg? - kérdhetné valaki.
Svonyavecz János ledényi (Hontm.) tanitó barátunk levélben tudatá velünk,

hogy mennyire szeretett vön' körünkben lenni, sulyos betegségéből származott
gyengesége miatt azonban nem teheté meg a hosszú utat.

Mayer János ő-sziváczi (Bács-Bodrog m.) tanitóról ekkoráig nem tudjuk,
miért maradt távol.

Bögöthy János pedig, a kedves jó fiu, a legfiatalabb, még tanitöskodásáuak
első évében meghalt.

* **
Láttuk a találkozókat sorsuk folyását regélgetve a viszontlátás első perczei -

ben, most figyeljük meg őket ott abban a város vége felé eső nagy házban, mely-
nek a bejárója felett ez a felirás diszeleg: •Vendéglő a Palatinushoz."

Este volt. Kilenezre járt az idő. Együtt voltunk mindnyájan, várva egymás
után érkező kedves tanárainkat. S ők meg is jöttek mindnyájan jó Bakó ur ki-
vételével, kit a vidéken való távolléte miatt, - sajnálatunkra - nem üdvözöl-
hettüuk szerény körünkben.

Nyájasan, szives szerétettel tudakolták sorsunk folyását s leolvasható volt
arczukról az a tettetés nélkül való öröm, mert tapasztalhaták a mi egykori ked-
ves tanár uraink, hogy mily nagy ami hálánk irántuk, mily benső az a szeretet
szülte vonzalom, melylyel csüngénk rajtok s melyet kifejezhetni nekünk is oly
igen jól esék.

N em ismertek fel azonnal bennünket. Bizony. 10 év sokat változtat s férfi-
asit az előbb még gyermekes arczokon ! Érdekes volt az ismerkedés, különösen
jó Scheffet bácsinak találkozásai, ki a hang után saját emlékezetéből akará felfe-
dezni a nevet, melyet viselünk.

*
Igy telt kedvesen az idő. A Palatinus-vendéglős jó magyaros ételei sorra

kerülének az asztalra. A nyelvek is mindinkább mególdódtanak. A jó bor s nagy
öröm pünkösdi lelkesedést áraszta szanaszét.

Legelőbb is Hittrich barátunk szólt, mélyen átérezett ·felköszöntőt mondva
jelenlevő kedves tanárainkra. A lelkes éljenek által kisért szép beszédet helyén
valónak találom egész terjedelmében közölni a következőkben :

• Tekintetes Igazgató úr! Igen tisztelt Tanári kar! Szeretett Barátaim!
Tiz éve annak, hogy e városban, hol most egybegyűltünk, tanulmányainkat

elvégeztük s szétrnentünk a világba, hogy a mi jót, hasznosat itt nyertünk, a köz
javára értékesítsük. Az évtized lepergett s bár mi annak idején Budapestre ad-
tunk egymásnak találkozot, az emlékek s az a szent érzelem, mely minket e hely-
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hez köt, ide vonzottak, hogy lássuk a helyet, hol 'legboldogabb éveinket töltöttük
s hogy lássuk a személyeket, a kiket ezerettünk és szeretünk, hogy lássuk azekát,
a kik tudományukat, ismereteiket nagy türelemmel, sok jóakarattal s igaz szere-
tettel igyekeztek nekünk általadni.

A czél elérve. Itt vagyunk újra. Az emlékek szinte megelevenednek s jól
esik nekünk e perczben itt találni közöttünk azokat, a kikhez a szeretet,' a hála
köt mindannyiunkat. Értem volt kedves tanárainkat.

Az a megfutott 10 éves pálya, mely immár mögöttünk áll, az én hitem
szerint egy borostyánkoszorút termett, nem nekünk, de volt kedves tanárainknak.
Mert bár önmagunk birái nem lehetünk, szerénytelenség nélkül, büszke önérzettel
merem kimondani, hogy az ll. lelkes kis csapat, mely 10 évelőtt a soproni evang.
tanitóképző intézet nagyérdemü tanári karának védszárnyai alól kiment a világba,
a helyét mínden ponton becsülettel állotta meg! S ha. volt öröm, pedig volt, s
ha volt elismsrés, pedig pályánken az is "olt hasznos munkánk jutalmául, úgy az
uraim azt a derék tanári kart illeti meg, mely minket az életre előkészitett s a
melynek kell, hogy mi hálánkkal és szeretetünkkel adózzunk I Az elismerés zöld-
jét, koszorúját tehát midőn gyenge szavaimmal volt kedves tanárainknak által-
adom, értök ürítern poharamat, kivánva, hegy az ég sok ily önzetlen munkást,
sek ily lelkes tanférfiút adjon a magyar hazának !Éljen Kapi Gyula! Éljen Scheffer
Károly! Éljen Fehér Sámuel! Éljen Pós Lajos!

*
Tek. Kapi igazgató úr adott választ Hittrich barátunk felköszöntőjére. a fe-

lett érzett örömének adva kifejezést, hegy összejövetelünket Scprenban tartottuk
s úgy ő, mint többi volt tanáraink is - nagy örömünkre - elismerőleg szóltak
egykori osztályunkról, rólunk s jóllétünkért ürítének poharat, .

Utánok beszéltem én is, már hogy hogyan, azt nem tudom, mert akkor szi-
vem s érzésem szólt s kihez annyi hála köt mindnyájunkat; ki úgy szeretett s
kit úgy szerettünk : a tanitóképző intézet atyját, a távollevő főtisztelendő Karsay
Sándor püspök urat éltetém. S hogy velem érzett mindenki, azt jól eső lelki
örömmel következtethetém a szünni nem akaró éljenekből.

S a pohárköszöntők árja szakadatlanul folyt tovább. Bakó tanár úrról is oly
édes szeretet hangján emlékeztünk meg, 'hogy bizonnyal a távolban is dobbant
akkor egy nagyot az az ő jó szive, mely úgy velünk érzett mindig. I

Közel éjfélig maradtak körünkben volt kedves tanáraink s úgy látszott, jól
érezték magukat.

Bennünk, - különösen mivel utóbb Farao barna népe is rázendíté a ma-
rasztalót - esak a hajnal közelgése ébreszté fel a gondolatot, hogy jó is lenne
"haza" ménni, a közös tanyára.

,* **
Ugy lőn .• Háza" jöttünk. Hozzá még - kapukulesunk is volt! De úgy

Játszott, mikép nem azért jöttünk "haza., hogy aludjunk. Ki tudna' ennyi öröm
közt aludni? Nem. Felújultak a régi emlékek. Holezhammer Pistának minden
tárgy, minden apró dologhoz volt egy-egy anekdotája. Kivirradt már s még foly-
tonos hullámzásban volt a jókedv, nem akart szünni az élez. Csakis, midőn más
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fekhelyét elhagyva, dologhoz lát, kifáradt idegeink felett akkor győzhete csupán
az álom hatalma.

* *
Másnap komolyabb dolgunk volt, mely tulajdonképen ünnepéljünk programm-

jának első pontját képezé s csak is véletlenül történt késői érkezésem miatt lőn
e reggelre halasztva. Kedves kötelesség teljesitése volt ez: - istentisztelet -
hálafohászunk felbocsátása ahhoz, ki megérnünk engedé e napot, kinek oly sokkal
tartozunk. Fentebb emlitett egykori tanáraink kedves családjaikkal együtt jelen-
tek meg a tanít6képző intézet imatermében tartott, ezen, - ránk nézve magasz-
tos emlékű - istentiszteleten. Kapi igazgat6 űr orgonalt s mi, -- mint tán soha
még - oly szivből, oly lelkesen énekeltük azt az éneket, mely úgy felemel, mely
úgy megnyugtat minden kebelt: .Ki csak Istenre dolgát hagyja ... "

Ének után én, - e sorok ír6ja. - mondtam el azt a rövid imát, melyet
·e becses lapnak más helyén szintén szives volt tek. Szerkesztő úr közölni s a
melyről ép' ezért itt bővebben nem szélek.

* *
'"

Istentiszteletünket végezve, rövidke gyülést tartottunk. Pénztárosi beszámo-
lás s szerződésünk .megujítása képezék tárgyainkat. - Megujítottuk úlölag 10
évre, Sopront jelölvén ki ismét a találkoz6 helyéül.

Az elnökséget Hittrieli viendi tovább is, én meg majd újra gyüjtögetem a
kiürült erszényben a forintocskákat, vagy alkalmasint az ezüst koronákat.

* *

Ezeket is megállapitván, mentünk a fotografushoz, Egykori kedves tanáraink
is szivesek voltak velünk együtt fényképeztetni le magukat. Sokat fárasztottuk
őket, sok kegyeikke-l éltünk, azért ez uton is mélyen érzett hálánk s köszöne-
tünknek adunk kifejezést a j6 tanár uraknak szivességök s tapasztalt szeretetökért.
Lászl6 János barátunknak is sokszorosan megköszönjük azt aszives segédkezést,
melyet ünnepélyünk rendezése körül tanusított.

* **
A mi még hátra van, rövid az egész s inkább már a lehangoltság, mint az

· öröm bélyegét viseli magán. - Rövid, közös ebéd, melyuél már csak elvétve lo-
bogott fel a j6kedv lángja, az együttlét rövidségének érzete oly igen oltogatá azt.
El is oltá;

A bucsúzás már oly nehéz volt, oly szomoru. Ekkor érzénk csak igazán,
mily igen szeretjük egymást, s hogy mily hosszú az a másik 10 év, mikorra
ujabb találkozónak reménye igéri távoli örömét.

Adja a j6 Isten, hogy reményünk valósuljon s 10 év multán mindnyájan
testi s lelki épségben üdvözölhessük egymást! De engedje megérni a magas Ég

· azon időt egykori kedves tanárainknak is, hogy ismét együtt örülhessenek velünk!

Szutter Dá.niel,
népisk. tanító.
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Iina.*)
Az atya, fiú és szt. lélek Istennek neveben legyen ezen mi hálafohászunk. Amen.
Összegyülekeztünk szeretett testvéreim e szt. falak között, hogy 10 éves találkozásunknak

eme várva-várt napján mindenek előtt Istenhez fordúljunk s egy közös szívvel, lélekkel Ö előtte
rójuk le mélyen érzett hálánk adóját; jer tehát magunkat megalázva, imádkozzunk ilyképen:

. Irgalomnak örök forrása, nagy Úr Isten, szívünknek legszentebb érzete leng feléd e
napon; ajkunk rebegve mond hálát a kegyelemért, melylyel megengedted nekünk bön szerető
gyermekeidnek érni, hogy testvéri szeretettel szeritsuk keblünkre egymást, kik 10 évelőtt
bocsáttatánk e helyről az élet küzdterére.

Szívünk sajgott a fáj dalomtól, midőn sorsunk válni késztett s mi,. kiket úgy együvé
fűzött a szeretet, abban lelénk vigaszt egyedül, hogy nagy kegyelmed megérnünk engedi az időt,
melyben újolag találkozunk,

, Ezért esedezénk hozzád, midön mint serdülő ifjak megindultunk apályatéren, mely vég-
zetedből számunkra rendeltetett, ezért adunk hálát most, reményeink, vágyaink beteltén örven-
dezve.

Tiz év! Mily parányi idő ez előtted égi Atyánk, kinél ezer év annyi, mint eg'y nap s
egy nap, mint ezer esztendő s mily szép szaka már is a mi életünknek! Visszavisz emlékezetünk
a múltba s ott látjuk jó Istenünk mindenütt segítő jobbodat, melyet nem vontál meg csak egy
perezre sem tőlünk a lefolyt éveknek gyorsan elrepűlt napjaiban. Oltalmaztál. védtél, szt. lel-
keddelIelkesítél, hogy legyünk hivek hozzád s szülöttedhez. Mind több és több szeretetet öntél
keblünkbe hivatásunk iránt, hogy szőlőd zsenge plántáit gonddal ápolgassuk, neveljük ..

Nevéltük is jó Atyánk Istenünk, küzdöttünk ügyed, országodért s szenvedtük nem egy-
szer néma türelemmel a vessző csapást, mit a hálátlan világ önzetlen munkánk jutalmául közben-
közben reánk mért.

Mert voltak éltünk lefolyt szakában is perczek, melyeknek emléke fájón rezgeti keblünk
hurjait; voltak pillanatok, melyekben kegyelmed zsámolyára borúlva, hozzád esdeklénk jobb
napok ért. S Te meghallgattad kérésünket, a szomorúság nehéz ködét szétűzve, boldogságunknak
fényesen ragyogó napját hagytad tündökölni éltünk egén. Több, óh több áldást juttatál osztály-
részünkül, mint mennyi volt a keserü próbáltatás, melyet kikutathatlan bölcseséged reánk mért,
Dicsőség ezért nevednek, dicsöség s hála e napért is, találkozásunknak e boldogító napjáért.

Óh! mily t.eljes volna örömünk mennyei Atyánk, ha körünkben láthatnők e pillanatokban
nyájas arczával öJeg szolgádat, ez intézetnek nagynevű, elhunyt igazgatóját, ki 10 évelőtt,
mint növendékeit, oly meleg szeretettei oktatott bennünket. Miért vegyül örömünk .kelyhébe ez
ürömcsepp ? Miért kellett neki elköltöznie ?

De nem .kérdjük tovább, nem kutat juk, miért tetted ezt mindeneknek bölcs rendezője,
hisz a te utaid nem a mi utaink, csak azt kérjük csupán: tedd emlékét állandóvá a mi szi-
vünkben, hogy még poraiban is áldjuk őt, ~ mi egykori hü nevelönket, igaz atyánkat; lelkének
pedig örök üdvöt adj eged ben. !jj

Ez áldásodért esdünk ísmételten.jha ama sorainkból kidült ifjú pályatársunkra gondolunk,
kit még pályája kezdetén szólítál magadhoz mindeneknek Ura, erős Istenünk. Fájón érint, ugyan
korai távozása. a szépreményű ifjúban szeretett pályatársat siratunk, mind 'a mellett vigaszt
nyújt lelkünkn~k ama tudat, hogy megrnentéd őt az élet ezer küzdelmétől, helyet adva néki
egedben. Onnan tekint ő most alá reánk, az egykori jó barátok e 'kisded csoportjára, kik hal-
hatatlan jobb részének örök boldogságot óhajtva, bocsátjuk érte esdeklő imánkat magas trönu-
sod elé.

Igy ajánlva kegyelmedbe a mi elhunyt szeretteinket, ne vond meg Atyáuk jóságodat
tőlünk se, kik irgalmadból tovább futjuk pályánkat e földi téreken.

Ne vond meg jóságodat, azon sziutén hozzánk tartozó jó barátunktói, kit betegsége
gátolt meg abban, hogy együtt örülhessen velünk a 'találkozásuak e kedves napján. Add vissza
neki előbbi épséget s ajándékozd meg áldásid sokaságával.

*
*) Az 1882-ben Sopronban végzett tanítók 10 éves taláJkozóján 1892. ju!. 18-án elmon-

dotta Szutter Dániel.
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Végy körül irgalmaddal mindnyájunkat, vedd körül ezen intézetet is, melyben ma egybe-
gyülénk s melybeu neveltetésünket nyertük. Áldásod nyugodjék ennek szellemi vezetcin. Áldásod
nyugodjék rajtunk, hogy megtartva igédet, megtartva sziveinkben táplált meleg sseretetüuket
hozzád s egymás iránt, továbbra is részesei lehessünk abbeli kegyelmednek, hogy szellemi s
testi épségünkben megtartva, mind több és több örömrózsákra találjunk szép pályánken. Szt.
Fiad az Ur Jézus Krisztus nevében kérünk. Ui atyánk stb.

** *
Ezeknek utána pedig az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete s a Szt.-Iéleknek vigasz-

taló s bátorító ereje legyen s maradjon mi velünk mindnyájuukkal Amen.

Könyvismertetés.
Gusztáv Adolf svéd király élete*)

Sok igazság van Monckton Milnesnek azon mondásában, hogy "az
emberek akkép szállnak át az utókorra, a mint meghalnak." Sokrates
alakja kevésbbé érdekelne, ha az athéni börtön helyett Attikának egyik
demosában, mint jómódu polgár halt volna meg s halálával nem tett
volna bizonyságot meggyőződése erejéról. Macedoniai Sándor, Julius
Caesar neve rég el volna talán feledve, ha halálukban nincs annyi
tragikum, nincsen annyi erkölcsi tanúlság. Ezt mondhátjuk Gusztáv
Adolf pályájáról is; győ7.elmes csatái, melyekben a moszkvai czárok, a
lengyel respublica s az osztrák Habsburgok félelmes haderejét össze-
törte, hamar 'eltűnnének emlékezetünkbö l, ha élete eseményein végig
haladva nem pi llanta nánk meg az egyszerü lützeni síremléket, mely
már a kilenczedik emberöltőnek hirdeti, hogy azon a helyen a vallás-

. szabadságnak egy kiváló hőse esett el. Ha néhány század mulva élnénk,
valószfnű, hogy alakját csak nagy fáradsággal tudnánk a mondai jellem-
vonásoktói megtisztítani, míg korunkban : az ismert s felhasználatian
oklevélhalmaz lehetővé teszi, hogy hősünk jellemét alaposan megismer,
jük s róla hű képet rajzoljunk.

A magyar történetirodalom nemzeti történelmünk forrásainak
ősszegyüjtését és feldolgozását tüzvén ki célul, nem fordithatott elég
időt arra, hogy az egyetemes történelem kiválóbb alakjait kűlönös
figyelem tárgyává tegye. Legfőlebb csak azért foglalkozott egyikkel-
másikkal, mert életök hatása nemzeti közéletünkön érezhető volt.
Nekünk nincsenek alapos tudomány.os 'múveink az ókort-ól, nincsenek a
kőzépkorröl, nincsenek - néhány figyelemre méltó munkát (mint Ballagi
Colbertje) kivéve az újkorról sem; minden irónk, ki tehetséget érez
magában, hazafias kötelességnek tartja, hogya nemzeti történetírás
szolgálatába álljon. Ez az egyszerü oka annak, kogy Gusztáv Adolfr61
még nem jelent meg a magyar k őnyvpiaczon érdemes történeti munka,
Gyurátz könyve tehát hézagot pótol irodalmunkban. Ez az egy tulaj-
donság azonban még maga nem volna elég érdem arra, hogya könyv-
vel foglalkozzam, mert a hézag pótlás örve alatt már számtalan gyarló

*) Irta Gyurátz Ferencz, ev. lelkész. Papa, 1892.
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kompilácziót csempésztek be könyvtárainkba, ha e munkának nem
volna több oly jellemvonása, mely hivatott történetíróra vallj még
fogyatkozásai is megbocsátható -fogyatkozások. S hogy épen az Evan-
gelikus Népiskolában ismertetem, annak igazolásául felhozom a kötet
vallásos szellernét, mely a stylt több helyen az egyházi beszéd nyel-
vének szinvonalára emeli föl, a valas-erkölcsi fe 1fogás nemességét,
mely e rnun kát a tanító kezében hasznos nevelő eszközzé teszi s a
keresztyén embert önföláldozásra, hitéhez való hüségre tanítja. - S ha
történelmi munkánál lehet beszélni alaphangulatról, .Gyurátz müvéne k
alaphangulata a vallásosság. Ez a szellem annyira uralkodík benne,
hogy Gusztáv Adolf sokszo? nem úgy tűni k föl, mi nt történeti alak, a
kinek elhatározásánál gyakran anyagi érdek a titkos sugó, a kit nern-
csak vallási, hanem politikai eszmények is hevítenek, a kit a külsö
világ eseményeinek helytelen megitélése időnként megtéveszt s a k itű-
zött czélhoz esetleg hűtlenné tesz, hanem, mint epikus hős, ki minden
csatába azon hittel indul, hogy győznie kell, mert győzés a végzete, a
ki föczélját soha sem téveszti el szeme elől, a ki ugy látszik, az emberi
természetet meghaladó erővel megáldva győzhetetlen hírű hadseregeket
ver le, bevehetetleneknek ismert várakat foglal el. A könyv szerzője a
vallásos hitet tartja a XIII. század uralkodó eszméjé~ek, pedig világosan
kimutathatjuk, hogy a vallás mái- a megelőző században sem volt
egyetlen indítéka az emberi küzdelmeknek, hanem hatalmát más szel-
lemi áramlatokkal kellett megosztania. Aharminczéves háboruban már
fölébredt a nemzetiség tudata s érzése, mely a peloponnésusi háború
óta még homályos sejtelem képen sem élt az emberek szívében. A nem-
zetiség és vallás e korban tő bbsz őr ellenfelekként állnak egymással
szemben ~ a katolikus és protestáns ellentéte mellett már időnként
érvényre jut anémet és svéd, anémet és franczía, a spanyol és hol-
landi ellentéte. Végre ezen korszak jellemében lényeges vonás a feje-
delmi absolutismus s a rendi kiváltságaira féltékeny olygarchia élet-
halál harcza.' A svéd nemességnek minden koronázásnál ujra kell
kivívnia jogait a hóditásra vágyó koronától. .Másországokban a trón
alig tudja megvédni a csekély szá~ra olvadt felségjogokat a fönernes-
ség lángoló hatalom vágyától. Hazánkban is meg volt ez a küzdelem,
de itt a rendi kiváltságok véd~ime a nemzeti alkotmány és- müveltség
oltalmával olvadt össze, mind'en' fölkelés a, hazafiság ténye volt, mert
az idegen dinasztia nem csupán a rendek létét támadta meg, hanem az
egész nemzeti élet gyökerél e czélzott irtó fejszéjével, Anémet hereze-
czegek, választó fejedelmek épen- oly féltékenyek voltak a Karolingek
idejéből származó jogaikra, mint a svéd, a magyar vagy a lengyel
nemesség. A liga feje, Miksa bajor herezeg csak addig támogatta la
császárt, mig a protestánsok ereje félelmes volt; midőn a lűbecki béke
után a protestantismus annyira elgyengült, hogy, még életjelt sem
mert adni magáról, visszavonúlt, mert félt, hogy ezentúl minden diadal-
mas csata új kő lesz a császári kényuralom épületéhez. A rendi ellen-
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zékkel Gusztáv Adolfnak is kellett küzdenie, az Elbe és Duna völgyé-
ben épúgy, mint Stockholmban.

Mint a többi uralkodók, kik felségjogaik gyarapítását tüzték ki
czélul, Gusz táv Adolf is állandó, vasfegyelmü seregében keresett támaszt
a nemesség ellen, ő is hadi dicsőséggel akarta a főúrak figyelmét a
közjogi vitáktól elvonni, hogy észrevétetlenül kiterjeszthesse a korona
jogkörét. S nem tagadhatjuk, közel jutott czéljához ; habár ő hatalmának
zenithjén meghalt is, kanczellárja, Oxenstierna Axel, tovább folytatta
politikáját és Svédország a vesztfáliai békében végre elérte, a miért a
lieflandi és porosz csatatéreken, Breitenfeldnél, a Lech völgyében és
Lützennél küzdött: Éjszak-Európa első hatalmasságává lett. Ez a nagy-
szerű vívmány a Wásák dinasztiájáva l nem enyészett el, csupán Nagy
Péter lángesze és XII. Károly hóbortossága volt elég erős arra, hogy
a nagy Gusztáv Adolf alkotásait szétrombolja. Gusztáv Adolf nagyságát
bizonyítja az is, hogy Ő adott irányt a svéd nemzeti politikának egész
Napoleon koráig az ő elveit követte XI. Károly és III Gusztáv, midön
a Balti tenger keleti partját svéd birtokká, kikötőit a svéd ipar pia-
czává akarta tenni. A Bernadotte-ház trónralépte óta egészen más irány-
ban haladt a svéd politika, keletről nyugatra, az óriás orosz birodalomtól
a gyengébb Dánia és Norvégia felé fordult. Csak a legújabb időben
éledt föl újra Gusztáv Adolf politikája: el kell zárni Oroszországot a
Balti tengerrö], ki kell fojtó karjai közül szabaditani Finnországot, ha
csak koczkáztatni nem akarjuk Európa szabadságát.

Svédország méltán tartja Gusztáv Adolfot legnagyobb kir á.Iyána.k,
mert csak az ő korától fogva lett az európai politikai élet tényezője.
Utolsó hadjáratával. melyet Németország belsejében a világ leghatal-
masabb dinasztiája ellen viselt, jogott szerzett magának arra is, hogy
az egyetemes történelem foglalkozzék életével. Fellépése adott új irányt
a harminczéves háborúnak, álJitotta ~eg diadalútjában a világuralomról
álmodó katolicismust, De ne gondoljti'k, hogy csupán vallási okok birták
arra, hogy a németországi polgárháborúba beavatkozzék. Gyurátz kie-
meli, hogya svéd udvar félt 'a Habsburgok zabolátlan hatalomvágyától,

:3
aggódott, hogy ha az osztrák uralom egész a Balti tengerig kiterjed,
Svédország függetlenségét közvetlen veszély fenyegeti. Gusztáv Adolf
nem akart tűrni továbbá országa szornszédság ában egy centralizált nagy
birodalmat, mely a Balti tenger déli partját, Pomerániát megtudta volna
védeni minden támadástól Az örökös belsőharcban elgyengült Német-
ország, melynek annyi császára volt, a hány fejedelme, nem vethetett
ledönthetetlen gátat a svéd fegyverek elé. Még be sem végezta a len-
gyel háborút, már készült a németországi .nagy mérkőzésre. 1626-ban
az angol udvar s a hollandi h1elytartó B~thlen Gáborral együtt öt is
bele akarták vonni a német protestáns fejedelmek uniójába, de midön
a dán királyt bizrák meg a fővezérséggel, szerencsét kívánt a válasz-
táshoz és vísszavonult. Tovább harczolt a lengyelek ellen, hogya wásá.k
katolikus ágának gőgjét megtörje s királyságát védő bástyákkal vegye
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k ő r iil, Követet k űld őt t Bethlenhez Erdélybe, hogy kősső n vele szövet-
ség et Lengyelország ellen. A- hatalmas fejedelem, ki már két hadjárat-
ban győzte le Ferdinand sereg-eit, szivesen fogadta a svéd kőv eteket,
de az ő politikája más volt, mint Gusztáv Adolfé. Ö azt ajánlotta hős
sógorának (Bethlen neje, Brandenburgi Katalin s a svéd királyné test-
vérek voltak), hogy kössön békét a lengyelekkel s a liefland i harczok-
ban megedzett seregével nyomuljen a császár ellen Sz iléziába hol az
erdélyi haderővel egyesülhet. Ha e tervet a svéd király elfogadja,
egyszerre vége szakad a háborúnak, a cato licisrnus visszavonul régi
határai k őzé s hazánkban nemzeti dinasztia jut a trónra. A svéd
kir ályt azonban nem engedték nyugodni a lengyelek; nem gondolhatott
a császár meg táma dására, míg a Visztula torkolatánál lengyel sereg
állt legyőzetlenül s a varsói udvar harczvágya nem loha dt, Azt felelte
Bethlennek, hogy ő kész vele a Habsburg'ok ellen szövetkezni, ha támo-
gatja lengyelországi vállalatát, kűld számára néhány ezred huszárt s
támadásával békére -kény szer íti a lengyel királyt. Bethlen ez ajánlatot
nem fogadhatta el, mert már újra harczban volt Fe rd ín án d da l, seregei
Szilézia szélén álltak s nem hagyhatta cserben szövötségeseit. Gusztáv
Adolf tehát elhalasztotta a' ném et háborút de folyton készült rá. Ö nem
bízott a ném et fejedelmekben, a kik k isszerü viszályaik kal lehetetlenné
tették a győzelmet, nem Hollandiában, nem Velencében, melyek csak
a maguk érdekére gondoltak, 'nem az állhatatlan angol udvarban, mely-
nek r.nerészsége és határozottsága a, Stuartok trónra léptével eltünt, nem
a ravasz Richelieuben sem, a ki a protestáns szövetséget csak időnként
pártolta. Egyedül Bethlen Gábor szövetségét kereste, a kit nem tudott
legyőzni sem Darnpierre, sem Bouquoi, sem .Wal lenstein, ,a ki Gusztáv
Adolfon kivül az egyetlen protestáns fejedelem volt Európában, ki
sikerrel harcolt a madridi és bécsi politika nyílt támadásai és cselszö-
vései ellen. 16~9,ben ujra követet küldött a fejedelemhez, a fényes
tehetségü Strassburg Pált, ki már előbb is járt Erdélyben, hogy szőv et-
véget kössön vele a lengyel udvar ellen. Bethlen véleménye időközben
megváltozott ; ~eggyőződött arról, hogya császárt sohasem fogják le-
győzni, ha előbb a lengyel respublika erejét meg nem törik. Kész r volt
a szövetkezésre,,'segédhadakat igért a svédek nek, a szu ltánt és a czárt
harcra izgatta a lengyelek ellen s maga is összegyüjtötte seregét. El-
határozta, h-ogy addig nem teszi hüvelyébe kardját, mig vagy az ő vagy
Gusztáv Adolf fején nem lesz a lengyel korona. Már a határon állt
10,000 főnyi sereggel, midön anémetpárt s a két Olá h vajdaság "rez-
gelődése" miatt vissza kellett térnie. Az ősz elején erőt vett rajt a
betegség s az elgyengült fejedelem nov. l ő-én meghalt fejérvárt palotá-
jában. A szép terv, mely a protestantismusnak ez időben kél legnagyobb
hősét egyesítette, meghiusult, Erdély hatalmát a fejedelem változással
járó viszályok megingatták, de ez Gusztáv Adolfot nem riasztotta vissza-
Szövetségek nélkül kezdte meg az egyenetlen küzdelmet a protestan-
tismusért s tizenkét évi szakadatlan győzelernsor után Tilly és Pappen-
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heim veteránjai csatát csata után vesztettek a gyülölt "h6 k irály; vitéz
seregével szemben. 1629. szept. 16-án kötötte meg Altmarkban a lengye-
lekkel a hat éves fegyverszünetet, 1630. jun. 26-án kikötött német
földön, az Odera tork o lat áuál.

Gusztáv Adolf kortársai kőzül többen főlvették a kérdést, mit
keres a svéd k irály Németországban, vagy hogy IV. Keresztély dán
király szavait idézzern : "mi köze Gusztávnak a császárhoz?" A közvé-
lemény több ízben azzal gyanusította, hogya császári méltóságra törek-
szik s a svéd koronának akarja meghódítani a Balti tenger mellé két.
Felhívása, mely az elfáradt és levert protestánsokat a küzdelem meg-
újítására szólította fel, hadjárata czéljául a vallásszabadság visszavivását
emlfti föl, de ez igéretnek a ném et fejedelmek nem tulajdonítottak
nagyobb fontosságot, mint a mekkora egy közönséges proclamatiót
megillet. Sejtették, hogy Gusztáv Adolf beavatkozásának ára lesz; a
nérriet terület épsége, a svéd király minden lépten-nyomon nagy bizal-
matlansággal találkozott, csak a végveszélyben forgó Magdeburg csat-
lakozott hozzá. Mint az óvatos államférfiak szekták, sokáig titokban
tartotta valódi czélját s csak akkor fedezte föl, midön már a Duna
völgyében járt diadalmas seregével. A császár hatalmára vágyott a
császári ez írn nélkül. A német fejedelmeket olyan szövetségben akarta
egyesíteni, a milyent utóbb a bécsi congressus teremtett, a melynek ő
lett volna feje-, fővezére, a melyben fényes tehetségei, seregének hírneve
az ő számára biztosították volna a politikai vezetést. E szövetséget nem
csupán a fejedelmek alkották volna, hanem a szabad városok is, melyek
rendületlenül ragaszkodtak a protestáns valláshoz akkor is, midön el-
pártolásukkal a végromlástói válthatták volna meg magukat. E szép
álomkép is szétfoszlott, anémet herczegek féltékenységén és uralom-
vágyán megtörött a svéd király terve, Gusztáv Adolf elesett Lützennél
s Oxenstierna kanczellár, a ki ura halála után a svéd k or mány élén
állt, nem k ővette elhunyt k irál ya " agyra t őr ö terveit, s a .vesztfáliai
békében megelégedett azzal, hogy Svédország hadi kárpótlás fejében
megkapta Pornerán iát.

,
Fontos kérdés az, melyre napjainkban nem n,ehéz megfelelni,

míért t~dott Gusztáv Adolf a német birodalom déli határig, a katolikus
liga fészkéig elönyomulni. Elfogultság volna, ha csupán kipr óbált sere-
gének tulajdonítanók ez érdemet, mer t " sikereinek egyik forrása az
volt, hogy ügyesen fel tudta haszilálni a politikai helyzeteket. Midön ő
Tillyt a Dunáig üldözte, a pápa és Ferdinánd közt kitörő félben volt
a viszály _Mantua birtoka miatt. A pá pa félt a protestantismustól, de
százszor jobban attól, hogy a különben is hatalmas Habsburgház Itá-
liában újra megveti a lábát. Iófdbb áten'g"té"dte volna egész Németor-
szágot a svédeknek. mint egy talpalatnyi földet Itáliából a Habsbur-
goknak. Ferdinánd serege megoszlott, fele a- Pónál küzdött a francziák,
fele a Rajna völgyében a svédek ellen. A liga serege csak _kelletlenül
támogatta, mert a katolikus fejedelmek is féltek a császári kényura ,
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lomtól, Azonban teljes hódolattal kell adóznunk Gusztáv Adolf hadvezéri y'
tehetségének is. Az ö neve a had történetben korszakot jelent s csak ! •
sajnálhatjuk, hogy életirója müvének tendentiája miatt Gusztáv Adolf
hadtörténelmi jelentöség ét nem méltatja részletesebben. Az ellenséget
nem annyira katonáinak fegyelmével, edzettségévei és bátorságával
győzte le, hanem taktikájának felsöbbség ével, czélszerü újításaival.
Könnyü fegyverzetü gyalogsága ép olyan félelme volt Tyllnek és Wal-
lensteinnek, mínt Iphikrates könnyü fegyverzetü rabszolga csapatja a
korinthusi háborúban a peloponnésusi szövetségnek (391-398. K, e.)
A kettős csatarend behozása, melyet porosz földön próbált ki, a császári
seregek ellen is hathatós fegyvernek bizonyult s a svéd had erőt meg-
óvta a bekeritéstől. Azonban volt egy főhiánya Gusztáv Adolf rend-
szerének, melyet e kerszakban a magyar Zrínyi Miklóson kívül senki
sem vett észre s ez volt a loyasság mellőzése. A breitenfeldi és lűtzeni
diadalokat a gyalogság vív ta ki, de mivel a győztes hadvezérnek nem
volt elég lovassága, az ellenség megmenekült a végromlástól. Zrinyi, a
ki, Mentecuccoli hadviselésében Gusztáv Adolf rendszerének torzképét
látta, a Török áfium ellen való orvosságban kárhoztatja azt a
tulzott, kicsinykedő tervszerüséget, mely a sikert physikai feltételektől
teszi függövé, s physikai előnyökért feláldozza azt az erkölcsi. erőt,
mely a sereg őnbizalrnában, elszántságában és harczvágyában rejlik.
Gusztáv Adolf életében még nem tüntek ki rendszerének hlbái, de az
övezéri lángelméjét nem örökölték utódai, a kik csak seregök fegyel-
mében s taktikájuk csalhatatlanságában bíztak. Gusztáv Adolf seregének
figyelme hasonló volt egy középkori lovagrend fegyelméhez, melynek
három főfogadalma: az engedelmesség, 'a nők kerülése s az Urhoz való
hüség. Gusztáv Adolf katonája nem gép volt, mely mükődik a nélkül,
hogy mükődésének czélját ismern é, hanem polgár, a ki tudta, miért
ontja vérét, a ki érezte, hogy a németországi csatatéren ép oly forrón
szer ethetí hazáját, dolgozhatik boldogság áért, mint otthon mühelyében
vagy ekéje mellett.

Az életben s a történelemben gyakran találkozunk alakokkal. a
kik nem mentek apró' értelmi' tévedésektöl, erkölcsi botlásoktól s a
kikhez mégis a legnagyob15' f~ísztelettel merünk csak közelíteni, mert

_ jelternők fövonása visszhangof"'ébreszt szivünkben, gondolkodásuk módja
, I "-

hasonló a mienkhez, s lelköknek egy-két szép tulajdonsága megközelíti
a tökéletességet. A tőrténetíró, midőn ilyalakokkal .van dolga, gyakran
bele esik abba a hibába, hogy fölemeli őket a főldröl, felsőbb, töké-
leres lénynek tekinti, corterét vonások helyett elvont általánosságokkal
jellemzi a kötelesség teljesítés, a hivatáshoz való hűség eszményeként

. '.r. f' • ':1-.
tünteti fÖJ. Ilyen alakja a történelemnek Gusztáv Adolf, a kinek har-
monikus életéről szólva az életiró alapos, részrehajlatlan itélet helyett
hódolatot tanusít. A hős svéd király még nagyobbnak látssik Gyurátz
müvében, mint valóban volt; minden emberi fogyatkozástói menten,
minden emberi erénynyel fölruházva. mint egy eszményi ember jelenik
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meg, a kire a földi mértéket alkalmazni nem lehet. Gyurátznak jó el-
beszélő stilje, fejlett kritikai érzéke van, de midön hősét jellemzi, elfeledi,
hogy tőrténetir ó , egyszerre szónokká lesz, a ki szép mondatokban
beszél az eszrnényröl, s a tökéletességet akarja szemléltetni. Ez részben
annak a k ővetkezméuye, hogy csupán német forrásokat használt, a
melyek ej vannak telve hódolattal és hálával Gusztáv Adolf emléke
iránt s nem meri tett a magyar forrásokból,") a svédből lefordított ok ir a-
tokból, melyek Gusztáv Adolfot hívebben s a valóságnak megfelelően
festik. Az életrajz különben értékes munka; egyes helyei szépek, élén-
kek, kivált a breitenfeldi és lűt zeni csata leirása, Magdeburg ostro-
mának elbeszélése emlékeztet Londonderry hős védelmére, melyet
Macaulay örökített meg egy reg ényirókoz méltó eleven előadásban.
Gyurátz müvét nem szándékom e nagy történetiróéval ősszehasonlitani ,
'de annyit jólélekkel mondhatok, hogy élvezettel olvastam.

X-Y-z.

Irodalom.
Bibelkunde in kurzem Abriss. Bocsor Lajos után az ev. népiskola felső osztályai számára

szerkesxtette Polgár József, tolna-hidegkuti ev. tanító. Átnéz te Bauer Adolf főesperes. Ára
10 lu. E kis füzetlee hasznos szolgálatot tesz a népisk. biblia-olvasás kezelésénel s a bibliának
mint könyvnek megismertetésénél ; a tanító vezérfonálul, fl gyermekek kézikönyvűl használhatják;
az ismétlő iskolásoknál meg épen nélkülözhetetlea e 'kis könyvecske és voltaképen csak is itt
érvényesülhet igazán a bibliaismertetés. Szerzűt nemes intencziók vszették könyve megirására.
Szükségesnek tartja, hogy korunk materialiszlikus irányzatának ellensúlyozására iskoláinkban a
biblia megismertetésévei tüzetesebben foglalkozzunk. Ennek megkönnyítése czéljából bocsátotta
közre müvecskéjét, mint több évi hosszas gyakorlat. eredményét, hogy azzal vallásoktatásunk
emelésére nézve szelgálatot tegyen s némileg hézagot pótoljon. Mi részünkről csak örvendüuk e
mű megjelenésén s ajánljuk azt ai evang. tanítói kar szíves figyelmébe. Tömegesebb pártfogolas
esetén szerzö magyar nyelven is mielöbb kiadja munkáját. A megrendelések csakis szerzőnél
Tolna-Hidegkuton eszközölhetők az összeg előléges beküldése, vagy utánvét mellett. Mutatvány-
példánynyal szerző készséggel szolgál.

Hógyan kell dezinficiáini ? Különös tekintettel a kolera ellen teendő óvó intézkedésekre.
Pozsony város - egészségügyi bizottságának, megbizásából szerkesztették dr. P á v ay G. és dr.
Dob r o·vi ts 1\'[. országos kórházi főorvosok. Második, kiadás. Pozsony, Sjampfel Károly kiadása.
Ára 25 kr. - E praktikus könyvecske népszelitell s röviden szól a járványok idején czélszerüen
alkalmazandó fertötleuitésról, a következó szakaszokban: Mi a fertőtlenítés ? A .deainficiáló
szerek készítése. A betegek szobáinak dezinficiálása. :l'lIi mödon dezieficiáljunk az egyes fertőző
betegségeknél. Kivánatos, hogy ez életrevaló könyvecske, mely rövid iclő alatt második kiadást
ért, magyar népünk között általánosan elterjedjen ; ajánljuk azért azt egyházi és világi ható-
ságaink, de főkép a tanítók és lelkészek figyelmébe. '

Tanítók zsebnaptára. Az 1892/93. iskolai évre szerkesztette Papp Sándor kir. s. tan-
felügyelő. Tartalma: Szathmáry Györgv, képpel. Naptár, tanítás-rendtartási jegyzetekkel. Ma-
gyarország népisk. tankerületei és tanintézetei. Statisztika az ország népisk. viszonyairól. Ma-
gyarország lakosága. Tanügyi krónika. Comenius. A beszéd- és értelemgyakorlatok tananyaga
..... és még sok hasznos tudnivaló; különösen a tanügy teréről. - Ára 60 kr.

Az állami kisdedóvónő-képző intézetek szervezeti szabályzata. Kiadta a vallas- és köz-
oktatásögyi miniszter. Eggenberger-féle könyvkereskedés, Ára 40 kr. - Az ujonnan felállítandó

* Történelmi Tál'. Oklevéltár Bethlen Gábor életéhez, Bethlen Gábor és a svéd diplomácia.
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kisdedóvóuó-képzők 2 éves tanfolyammal fognak birni s azokban a következő tantárgyak fognak
taníttatni": 1. Hit- és erkölcstan. Z. Magyar nyelv és irodalom. 3. Hazai történelem és alkot-
mánytan .. 4. Hazai földrajz. 5. Természettudományok. 6. Rajzoló geometria és szabadkézi rajz.
7. Női kézimunka. 8. }Iás hazai nyelv (fakultativ). 9. Kisdednevelés- és módszertan. 10 .. Test-
és egészségtan. 11. Alaki munkák. 12. Ének és hegedű. 13. Testgyakorlat. 14. Ovodai gya-
korlat. - A növendékek gyakorlati oktatására minden kisdedővúnö-képzóhöz egy mintaszerüen
berendezett kisdedővó állíttatik fel. - A képzőintézetbe a polgári vagy felső leányiskola IV.
osztályából lehet átlépni. - Értesülésünk szertnt e szabályzat árteJmében berendezett új kisded-
óvónő-képző nyilik meg Hódmezö- Vásárhelyen és Sepsi-Szent-Györgyön.

Vegyesek.
- Kossuth Lajos ünneplése, születésének 90-ik évfordulója napjan.

Kegyeletes és hazafias ünnepet ült f. é. szeptember bó 19-én a magyar nép ország-
szelte, úgyszólván miuden politikai pártkülönbség nélkül. Csak dicséretére válik a
magyar nemzetnek, ha nagyjait s ieleseit tiszteli; életrevalóságát dokumentálja
vele. És van-e az ujabbkori magyar történetnek kimagaslóbb alakja, melya nemzet
bálájára és tiszteletére méltóbban igényt tarthatna, mint Kossuth Lajos! 6, a
modern Magyarország megalkotója. a magyar népszabadság koszoruzott hőse .a.
magyar nép atyja." 6 neki köszönhetjük úgyszólván minden szabad intézményünket,
ő vezette Magyarországot az európai jogfejlődés utjára; száműzetése éveiben ő
ismertette meg a művelt külföldet a magyar .nép igazságos és jogos törekvéseivel.
Kossuth neve egy jelentésü a magyar dicsőséggel. A gondviselés különös kegyelme
fölemelte őt a nemzeti hatalom s dicsőség legmagasabb polczára, seljuttatta őt
az emberi élet legvégső hafáráig. Méltén ünnepelt tehát születésének 90-ik
évfordulóján az egész magyar nemzet. Legimpozánsabb volt Budapest főváros
ünneplése, legjelentősebb a függetlenségi párt küldöttségének tiszteIgése, de talán
legmeghatóbb a tállyai Kosutth-templom felavatási. ünnepsége. Budapest disz-
polgárává választotta s közgyülési határozatképen kimodotta, hogya Hatvani-utczát
nevéről fogja elnevezni. A függetlensegi és 48-as párt üdvözlő felirata ragyogó
tollal ecseteli az ő érdemeit, kivánva reá az ég minden áldását. • Te állítottad
talpra az ébredő nemzetet, - űgymond a felirat, - Te törted össze a jobbágy

. rabiKáját. Te tetted szabaddá a földet, a munkát, a gondolatot és az embert.
Te .alkottad, megJlw magyar nemz~( egyetemét. Te teremtetted meg a nemzet
független állami önkormányzatánik 'bölcs intézményeit. Te állítottad vissza Árpád
birodalmának Mohács mezején . kettétört egységét Te oltottad be lelked-
nek lángoló hevét a nemzet minden rétegébe s Te vívtad meg a nemzeti önvé-
delem ama véres harczát, melynél szerencsésebbet sokat, de dicsőbbet egyet se
ismer világunk története." - A nagy férfiú születésnapján avatta fel Zelenka Pál
püspök a tállyai renovált evang. -templomot, melyben 90 évvel ezelőtt Kossuthot
megkeresztelték; ugyanakkor plezték le rJj templom falába elhelyezett e ill 1é k-

h .

t á b 1 á t. Az ünnepségnek egyik legszebb mozzanata volt Kossuthnak a tállyaiakhoz,
illetőleg a hegyaljai evang. esperesség előljár6ságához irt levelének felolvasása.
Kossuth elevelében - megköszönve, de el nem fogadva a tállyaiak abbeli fel-
szólítását, hogy az ünnepségen magát egyik fia által képviseltesse, - 100 frtot
ajánlott fel a templom javára. ' ..


