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Szerkesztő és kiadó: Papp József.

Szöszaporítas,
Engedje meg a tisztelt szerkesztő úr, hogy e becses füzeteket

megillető tisztelet teljes tudatával alkalmazhassam az éppen nem ele-
gans k ülsejű fel iratot. De hiába 'kerestem az előkelőbb hangzásu szÓk
között olyat, a melyennél jobban ille~ék jelel) soraim fölé, tekintve
ezeknek akár tárgyát, akár azoknak - legalább általam remélt ~
hatását. Tisztelettel ó vást teszek az ellen is, hogy feliratomat valaki
csak egy betűjére is vonatkoztassa annak, a mit a jelen felszólalásom
tárgyát képező ügyről ezen füzetek lapjain már szám os ügybarát el-
mondott s még elmondani fog. Csupán egyéni szeszélyernnek kellett a
sajátságos felirat által elégtételt adnom.

Az ügy ugyanis, a melynek érdemében e sorokat leirom, a "d u-
n á n t II li á g. hit v. ev. tan í t ó k ker üle tie gye sül e t e".

Mitöl fogantaték meg ezen eszme? Minö utak volnának válasz-
tandók s minő eszközök és módok alkalmazandók, hogy a szép eszme
életerős testté váljék? Minö áldásos hatások lennének az igy meg-
testesült eszmének a gyümölcsei? Mindezen kérdésekre újat, az eddig
már elmondottaknál jobbat mondani én ma képes nem vagyok. Mik az
eszme hosszas, nehéz vajudásának okai? Ennek a kutatását kétes ered-
tnényü fáradságnak tartom. Nem mindenikünk rendelkezik aion finom
érzékkel, bölc~ gyakorlati tapintattal, a melylyel az emberek gyengéit
feltüntetheti s ostorozhatja a nélkül; hogy az által éppen az ellenkező-
jét ne eszközölje annak, a minek elérését czélozra. Nagyon is "cum
grano salis" lehet e~en szert alka lrnaani külőn ősen ott, a hol a mun-
kára való vállalkozás az illetőknek teljesen sz.abad egyéni elhatározá-
sától függ. Az eszmének szükséges, jogos és Ü?VÖs voltát minden ép
elme belátja; annak megtestesülését minden ügybarát óhajtja; a meg-
valósitást törvény avagy szabályrendelet nem tiltja. Mi állhatja tehát
utját az eszme megtestesülésének ? vagy ha úgy tetszik:, mi az, a' mi
az eszmét egyedül segítheti diadalra? Először a pénz, másodszor a
pénz és harmadszor is a pénz. De hiszen tudta ezt mindegyikünk már'
akkor is, amikor az eszme legelőször nevet kapott. És mégis mily
általános, mily szép volt az ügy iránt akkor nyilvánult lelkesedés.
Pedig bizonyos vagyok abban, .hogy a lelkes ügybarátok k őzűl akkor
sem gondolta egy sem azt, hogy az uristen valami csodás módon juttat
bennünket a mindenható eszköz birtokába. Utalva van bizony a mi
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ügyünk ama jelmondatnak a Ik a lmaz á s ár a : "Ember, segíts magad maga-
don, akkor majd Isten is fog segíteni rajtad".

Alig két évtizeddel ezelőtt hazánk néptanítói karának néhány
lelkes tagja kimondá az "Eötvö5-alap" eszméjét; a kimondott eszmét
közvetlen követte a tett. A szép tettet egy hivatalának szerény jő ve-
delméből élő néptanító hajtotta vég-re. Parányi volt az elvetett mustár-
mag. de az igaz lelkesedés me1ege, a fáradhatlan buzgalom munkái á.po lá k
azt. A szerény csemete lassan ugyan, de biztosan fejlődött; hüséges, lel-
kes ápolóinak a száma folyton szaporodott. A fácska az Ő nemes volta
által méltánylást vivott ki, tiszteletet parancsolt, jóakaró barátokat
hódított, a kik nemes áldozó készséggel nyujtották az an ya g ot, amely
a fa gyarapodásához, hatalmas törzszsé való kifejlődéséhez elkerülhet-
lenül szükséges. Az nem lehet, hogya müvelt Dunántúl ev. néptaoóinak
kara tizenöt-husz év elforgása alatt annyit veszített volna ő nérz e téb öl ,
saját javára szolgáló buzgólkodásából, gyakorlati életrevalóságából,
hogy az egyesület megalakulásának föa ktusától, illetve az azzal járó
nehézsége k től vísszariadna.

Szüntessük be a már már nagyon is bágyadozó szóbeli biztatga-
tások sorát. Tettre fel! A ki sohasem kezd, az sohasem végez!

A győrmegyei tanítók egyletében fogar.tatott az egyesület esz-
méje; ennek anyai joga van ahhoz. Ezen jog szép, de ugyancsak nehéz
anyai teendők kel is jár. A nagyon tisztelt egylet feladata volna első
sorban, hogya megszületéshez szükséges előkészületeket megtegye, ke-
resztelőt rendezzen, s ezen ünnepségre az egész rokonságot meghivja.
A soproni nagymamának természetesen az azt megillető s reá nézve
kötelezŐ szerep volna osztandó. Feliratom alapján elmondhatom a
következőket is: Állapitsa meg ezen egyesület, illetve egy annak tag-
jaiból összeállított meghivó bizottság az ünnepség helyét és idejét. A
meghivó a családok (értsd megyei egyletek) fejeihez volna intézendő,
de szóljon annak minden tagjához. Természetesnek találom azt, hogy
a 420 hivatalosnak majd a kisebbik fele képezi a megválasztottakat.
Lesz elég, a ki azt moridja : szántóföldet vettem, azt kell megnéznem.
Mások igy szólnak: öt igabarmot vettem, azokat kell megpróbálnom.
A' harmadik meg éppen feleséget vett, azért nem jöhet. Képtelenség
is volna arra számítani, hogy az egész rokonság egytől egyig meg·
jelenjen az ünnepségen. De szent kötelessége volna minden családnak,·
hogy képviseltesse magát azon ünnepélyen, a melynek rendeltetése
volna, hogy egyetemes életükben korszakot alkothasson. Az egybe-
gyülteknek feladata lenne azután az életre segített újszülöttnek "tov á.bb i
élretrendjére és életfeltételeire nézve inzézkedni. A viribus unitis-nek
mindenható ereje exen szent vállalatban is fog bizonynyal érvényesülni.
Szentegyházunk, ·nemzeti ísko lá ink, drága nemzetünk egén viharteljes
felhők tornyosulnak. Csak a mi magunk élhetetlensége, saját vétkünk
lesz a z, ha a kitőrö vihar mint szétbomladozó kévéket lep' meg ben-
nünket. Bakó.
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A kemenesaljai ágost. hitv. evang. tanító -egylet
25 éves története.

1890. julius 24-én töltötte be az egylet 25-ik évét. 25 év!!? Az idő
végtelenségéhez mérve ki sem fejezhető parányi mennyiség. Népek,
nemzetek ezredéves történetében - eltekintve az ezen időközben elő-
fordult és előfordulható eseményektől, - vajmi csekély. De az ember
életében, - mely az örökigazságu szent-könyv szerint 70 vagy 80 esztendő
- 25 év már igen jelentékeny mennyiség; akár a bölcsőtől számítva
a férfikorig, - me ly a g-yermek és ifju éveket, s az öröm és gondtalan-
ság éveit foglalja magában: akár ezen időponttói a hanyatlás korszakáig
- az 50 évig, - mely időköz az erő, munka, gond és fáradság keretét
képezi; akár ismét a 75 évig tekintve, -:- mely időköz az ősz csendes
örömeit s a mindent letaroló tél ellen való _végső, - bár gyenge-
küzdelmeket határolja.

25 év az ember életében nyom nélkül el nem tünhet, akár- a
fejlődéS, akár a gyümölcstermés, akár a levélhullás korszakát tekintjük.
Azonban, - népnevelők előtt szólok, s igy nem szükség bizonyítanom,
hogy ezen korszakok között legjelentékenyebb a fejlődéS korszaka, a
bimbóról a kivirágzásig. Ez a legfontosabb, mert ez az alap. Koszorus
kőltönk Petőfi is ezt mondja: "Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs
virága?" - melyre felelni ép oly könnyü, mint a milyen nehéz a taní-
tónak a csirábóla szeretet mcleg e s gondos ápolás folytán - bimbót
fakasztani.

Nem szükség a kezdet horderejét, fontosságát senki előtt sem
bizonyítani, mert mindenk.i tudja, hogy a mult alapja a jelennek, s ezen
épül fel a jövő. És ismét merem ál1ítani, mikép 25 év elegendö arra,
hogya jövőre nézve némi következtetést vonhassunk.

Egy egylet életében szintoly lényeges 2f> év ; különösen annak első
25 éve; mert ennyi idő alatt kell, hogy megmutassa életrevalóságát,
- akár kőzszükség, akár anyagi érdek, - vagy helyesebben speku-
láczió, - akár egyesek ambicziójának kielégitése, akár felsőbb rendelet
(p. a minister által összehivott tanitói gyülés), akár egy szép eszme
megvalósítása hozta volt azt létre. S minél szilárdabb az alap, melyre
az "egyesület" épít, minél inkább megfelel az .egylet" azon czélnak, melyet
az "egyesülők" maguk elé kitüztek, - azon arányban van annak léte és
virágzása biztositva.

Lássuk meg tehát, mi volt a czél, melyet a kemenesaljai evang.
tanítók ezelőtt 25 évvel maguk elé k itüztek, s a mely őket egy zászló
alá sorakoztatta, s engedjük magát a jegyzőkönyvet szólni : (Alapszabá-
lyok 1., 1865. jun. 26.)' .

"Az elemi iskolás gyermekek lehető legczélszeriibb nevelése 'és
tanítási rendszerének megállapitása s alkalmazása, tehát az egyszersmind
erre vonatkozó legsikeresebb eszközök és módok k italálása s felhasz-
nálása; .... ide tartoznak tehát: 1. Az önképzés; a) a nevelési sz ak ba
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vftgó legjobb kő nyv ek n ek s folyóiratoknak olvasása, tanulmányozása
által; b) a tanítóknak kölcsönös szellemi érintkezése folytán k ifejtendö
eszmecsere által, a nevelési módok é", -módszerek fölötti sz óbel i vitat-
kozások által j c) a nevelési szak ba vágó eredeti vagy fordított dolgo-
zatok készítése, felolvasása s megbirálása által; d) a tanítási külőnb őzö
módszerek körüli tapasztalatok k őlcsőriős közlése által; e) a tanítási
szünidö alatt netalán. (1) tett utazások, képezdei, vag-y egyéb taninté-
zetek látogatása által. Ide tartozik 2. A pontos iskoláztatás eszközlése.
3. Az iskolák felszerelése "minden tanitási segédeszközöknek legköny-
nyebb beszerzése és használási módja." 4. A tanításbani egyformaság,
egyöntetüség behozatala." 5. Az istenes (ll egyházi) énekek eg yd a lla mr a
(l!) s lehetőségig összhangzatra vezetése. 6. Az iskolai okos fegyelem
(1) tanulmányozása, elsajátítása s alkalmazása. 7. A népnevelés köréhez
tartozó könyvtár alapítása". - Az irá ly t ne bir á ljuk. A mint tehát látjuk
a czél igen szép, s az erre vonatkozó alkalmas eszközök kellőképen
meg vannak választva.

De hát a kemenesaljai ev. tanítóságnak csak ekkor (1865-ben)
jutott eszébe tanulva tanítani, a közös czélt k őz ő s erővel elérni, az
egyesülés erejét felismerni; oly későn, ez előtt 25 évvel volt csak
képes hivatása tudatának ily magas szinvonalára felemelkedni?!

Az igazság nevében s érdekében vessünk egy pillantást az akkori
viszonyokra ; s mig igy egyrészt a felvetett kérdésre a helyes feleletet
megadhatjuk, másrészt alkalmunk nyilik az akkori szereplőkkel megis-
merkednünk s az egylet megalkotása körül elkövetett eljárásnkat

megitélnünk.
Hogy hazánk a müvelődés tekintetében" a többi európai k ultur-

államokhoz mérten mennyire elmaradt, azt tudjuk mindnyájan; s ezen
elmaradásnak okát eléggé indokolja azon önfentartási küzdelem, me lyet
kénytelen volt folytatni kezében folyvást a karddal, - a 'délről és
nyugatról (hogy melyik volt nagyobb azt most ne bolygassukr.de egyiránt
hatalmas) az . állami létet teljesen felemészteni irányuló tőrekvésekkel
szemben.

Hogy mily erővel kellett e két hatalmas ellenséggel küzdenünk,
- .azt bizonyítja a tőrténelem; s mennyire nem lehet a nemzetet vádolni
a müvelődésben való hátr amar adásáért, - azt fényesen igazolja a
legutóbbi éveknek kulturtörténete, mely őr őrnrne l nyújtja hazánknak az
óriási haladásért tisztelete jeléűl - az elismerés koszoruját.

A népnevelés ügye csak az újabb korban vett nagyobb lendületet
hazánkban. Miért nem előbb?! Az uralkodó kath. egynáz ískoláit csupán
"egyházi" czélokra használta eszközül; ezen iskqlák nem a nép, hanem
az egyház, jobban mondva a papok szolgálatában állottak. Vagy talán
áll is?L Nem vitatom. Bizonyítson az eredmény. A nép szellemi nivója.

Az á llarn csak az alkotmányos' korszak - 1867 - óta állítótt fel
iskolákat s fordított figyelmet a nép nevelésére.
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A prot. egyház mindig nagy súlyt fektetett isko láir a, Ez tény.
Ámde tudjuk, hogy az egyház iskolaival együtt 1781-ig folyvást a lét
és nem-lét kőz ő tt forgott a sok és keserü üldözésnek rniatta, és e~kor
ezen "türt".egyház csak lassanként volt képes - 'mint egy halálra
kinzott felemelkedni. Az 1790j1-ik évben. hozott törvények gyorsabb
fejlődésre segit ették ,ugyan a prot. egyházat, deo a teljes vallás-szabad-
ságot csak 1848-ban nyerhette meg, azonban ezen ,joga és szabadsága
mint nemzeté 18 évi felfüggesztés után csak 1867-benlett életbe lép-
tetve és érvényesítve. Tehát nagyon érthető, hogy ezen iskolákban -
tanítóknál (mert e kettőt elválasztani nem lehet) a népnevelés ügye
nagy lendületet nem nyer he tett. A gyorsan alakuló gyülekezetek siet-
tek iskolákat felállítani, igyekeztek tanítókat hivni, de honnan és kiket?
Ekkor még képzö-Intéz et sem volt! És mégis! még az 1868. törv.-czikk
(vagyis a közoktatási törvény) 147. §-a a köts~gi iskolákban működő
tanítóknak tankerületenkint való egyesülésének elrendelése előtt, ezek
a képezdét nem végzett kemenesaljai evang. tanítók 26-an, - kik közül
mutatványul az akkoriakból: az örökifju Szabó József rie~es-dömölki,
az érdemkeresztes Sa ss János csöngei, a fáradhatlan Bándy Endre
h6gyészi, a buzgó Molnár Károly borgátai, !t tevékeny Smideliusz
György mihályfai és a munkabiró Kis, Sándor mesteri tanítók, - e hat
26 év mulva a 26-ból -- még most is jelen vannak k őz őttűnk, - meg-
alakították "a kemenesaljai ágo hitv. ev. tanító-egyletet". A legderekabb
a legbuzgóbb és legtevékenyebb - a vezér, - a ki legelső volt a
munkában, előharczosa az eszmének, a jobbak legjobbika, - kinek
emléke - Pap Ferencz kar tár sunk által kitünően' a megboldogult vezér
érdemeihez méltóan irt és fölötte elmondott emlékbeszéd által a jegyző-
könyvben is meg van örökitve, Nagy János m.-genesi tanító' volt. Ö volt
az, a ki az 1865-ik év elején több kartárshoz egy lelkes felhivást inté-
zett, melyben felszólteja őket, hogy több más tanitó-egylefek példájára
tőmőrűljenek, átalakuljanak egyletté. A felhivás esak a többi lelkes
tagoknak óhaját fejezte ki; igy történt azután, hogy Nagy János és
néhány kartárs összehivása folytán a keinenesaljai egyházmegyei taní-
tók ez ügyben 1865. junius 26-án Nemes-Dömölkőn ő ssz ejőt te k, sitt
egy már előre kidolgozott "Alapszabály-javaslatot" terjesztettek elö,
melyet elfogadtak 5 az egyesülést kimondották. Azonban az egyház.
megye ezen ,~,Alapszabályokat" nem hagyta jóvá, külőnősen annak azon
pontját, hogy: "az egyletnek tanító legyen az elnőke" , a tanítók viszont
ehhez ragaszkodtak. Már-már úgy látszott, mikép az "egylet" ezutta.l
.balva születik", midőn végre a tanítÓk az egyházmegyének azon k ilá- ,
tásba helyezett 'igérete fejében, hogy az alapszabályok később módo-
síthatók lesznek, belenyugodtak a lelkészelnökségbe. De az eg-ylet
megalakulásában óriási részt vettek Tóth János - mint az eszme meg--
penditéje - és Héring János lelkészek is, kik az egyletet folyton pártolták.

1865, julius '24-én' tartották meg első gyülésüket mint ;;egylet":.
megválasztván a tisztikart ; elnőkül Osapli István lelkészt, jegyzőül Nagy
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Jánost, pénztárosuI Sass Jánost, könyvtárosuI pedig Szabd Józsefet; ezek
után egyéb teendőihez fogott.

Ezen első gyülés tárgyait vegyük pontosabban szemügyre.

Felolvastatott az "Alapszabály". - mely már mint fentebb láttuk
bizonyítja az egylet czéltudatosságát j de, hogy minő lelkesedéssel

látott a munkához, mutatja az, midőn k imoridja, hogy:

"Minden evang. tanító, ki jövőre a kemenesaljai ev. gyülekezetek
bármelyik ébe lép, köteles leszen az egylet tagjává lenni. A jelenleg itt
hivataloskodók erre ugyan nem kényszeríttetnek, de, hogy belépjenek,
az, mint az egylet első lelkesültségü alapítói nak kortársaitól (?!) méltán
megváratik. A be nem lépők mé ltán bélyegeztetnek meg előre a lel-
ketlenség (?) s szellemi elmaradottság szégyenéveI".

Kemény kifejezés, - de jellemző!

Legelső kötelességüknek tartották a tagok iskoláikba behozni az
egyöntetüséget. E czélból egy bizottság lett kinevezve, hogy "saját tapasz-
talásttkbdl s a gyakorlati életből merüett" tantervet készítsen. (Nem volt ám
még ekkor kerületi vagy ministeriális, vagy esperességi tanterv!) E
bizottság még azon év (1865.) szeptember 7-én több lelkész hozzájá-
rulása, illetve közremükődése mellett a tantervet és lecz ker--ndet el is
készítette, a melyet az egylet azután el is fogadott.

Ugyan ?-z első gyülésen lett k imondva, hogy j "készítsének a tagok
egyes iskolai tanokat (?) vagy szakbavágó tanítási értekezéseket". A~
ifjabb nemzedék. kedvéért megjegyzem, hogy ezen "isko7ai tanok" alatt
•.irott füzetek" értendők, mely,eket ma a "tankönyv" helyettesít. S ezen
"iskolai tanok" kőzűl a legjobbak kőr őz ve is lettek a tagok kő zőtt.

Az első gyülésen lett már a műériek lés czéljából "egyleti dalárda"
szervezve, mely később ugyan meg szűnt , de a me ly az utóbbi években
újból megalakúlt.

Ekkor, - az első gyülésen - lett határ oz attá, inikép az egyleti
könyvtár létesítése és gyarapítása czéljából a tagok évenkint 50 krt
fizessenek- Az első 2 frtnyi összeget e czélra - jegyzőkönyv szerint,
-- maga a .buzg ó elnök, Csapli István lelkész úr tette Ip.

Hogy mennyire belátták a könyvtár fontosságát, elégg-é k itüni k
abból, hogy "sajnálkozva szegénységük miatt, mikép e czélra többet
nem adhatnak", felkérték az egyházmegyét pártolásra és g yámolttásra.
Kérésük nem is hangzott el eredmény nélkül, mert míg egyesek kőny-
veket ajándékoztak, addig másrészt közadakozásból az egyházmegye
e czélra mintegy 50 frtot adott.

Végül, hogy a gyülekezeti tagok megismel'kedhessenek az egylet
cz éljával, el lett határozva, miszerint gyüléseiket kűlőnb őzö helyeken
- felváltva a gyülekezetek k őz őtt - fogj4k tartani. Ezen határozat
mindaddig érvényben volt, mig évenkint egy gyülést tartottak, csak
később, midőn évenkint két gyülés (tavaszi és Őszi) tartatott, lett a
tavaszi gy ülés helye állandóan N.-Dömölkhöz - mint kőzponthoz -
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kötve; mig az őszi gyűlés megtal'tásának helye at. illető kinevezett
előadó tanítóknak szabad tetszésére lett hagyva.

Még- ezen év (1865.) október 17-én tartatott egy gyülés, melyen
már az első gyülés határozatai szerint elkészitett tanterv, leczkerend,
munkák olvasása, s azok fölötti eszmecsere, könyv- és pénztár állapo-
tának megvizsgálása képe zték a főbb tárgyakat.

Az első és következő gyülések is tehát ilyen rendben folytak le:
a gyülések mindenkor ének és imával kezdődtek; ezt követte az elnöki
megnyitó beszéd után a jegyzőkönyvek felolvasása, azután az előbb
önkéntes. de később az egylet által kinevezett 2-3 tag által készített
murrk ák felolvasása s a fölötti eszmecsere; könyv- és pénztárosi jelen-
tések, végül inditványok s azok fölötti tanácskozás.

Mielőtt az egyleti tagok müködését részletesebben kimutatnám,
nem hagyhatom megemlítés nélkül a mun k á k felol~asása k őrül k ő-

vetett eljárást. Kezdetben az elkészített munkák a gyülésen a sz erz ök
által felolvastattak, s így kénytelenek voltak a tagok azok fölött egy-
szeri hallás után véleményt nyilvánitani. Később, ] 872. julius hó 16-án
határozattá lett, hogy az elkészitett munk ák az őszi gyülésen átadandók
és a tavaszi gyülésig a tagok k őzt körözendők, hogy azok tüzetesebben
megbirálhatók legyenek. 1880. junius 14-én tartott (lásd az 1883. junius
8-án tartott közgyülés jegyzőkönyvének 14. pontját is) gyűlésen pedig
ki lett mondva, hogya munk á k a tavaszi gyülésen kinevezett mu nk a-
hozók által azon év szeptember l-ig elkészítendők, s akkor a kinevezett
birlÍlóknak átadandók, az őszi közgyüléscn bemutatott mttnkák es biralatok
együtt a jövő tavaszi közgyülésig - tehát az értekezleten való felolva-
sás előtt - a tagok között körözendők.

Fel kell még említenem, hogy az egylet csakhamar belátta, rnisze-
rint az önképzésnek leghatalmasabb módja az volna, ha alkalom nyuj-
tatnék a ,tagoknak egymás módszerének, modorának elsajátithatására ;
erre nézve pedig a gyakorlati vagy próbaelöadások tartása és megfi-
gyelése vólna a legjobh alkalom és eszköz. 1869. julius ll-én tartott
gyűlésen - Molnár Károly - tehe meg ez ügyben az indítványt, a
melyet az egylet a jegyzőkönyv szerint: ,egész derültséggel" fogadott. Ez
kétes kifejezés ugyan, de, hogy ezen "derültséget" csakugyan az öröm,
a lelkesedés idézte elő, muta tja az, hogy az egylet azon .Jcér e lem me l
fordult az egyházmegyéhez, miszerint a második, ilynemü gyülesek
megtarthatására is szavaztasson meg a gyülekezetek által fuvart és
napidíjat. Az egyházmegye, - tekintve a czélt és törekvést - sz ivese n
meg is ajánlotta azt, s a kérés teljesítve lőn. Az első ilynemü gy ülés
1871. november 21-én N.-Magasiban - Pap Ferencz tartván előadást
- meg is lett tartva; azonban a derültséggel határos örömnek nagyon
rosszul adott kifejezést az egylet, mid ön ezen első el{jadáson 26 tag k özül
csak 9-en jelentek meg.

Ezeknek el6rebocsátása
részletesen- a kemenesaljai

után lássuk meg most már közelebbről
ev. ta nító-eg yesuletnek a 25 év alatt



40

tehát 1865. julius 24-től 1890-ig való munká lkod ását, mert m iut a k ő ltő

mondja : "Minden Demosthenesnél szebben beszél a tett.", s ezen tet-
tekből alkossunk magunknak elfogulatlan itéletet és ezek .folytán
mondjunk fölötte részrehajlatlan igaz birálatot.

Könnyebb áttekintés kedvéért vizsgáljuk meg ez irányban az
egylet munk á.lko dását ; 1. {(,(elolvasott munkák és biralatokat, 2. a proba-
előaclásokat, 3. a könyvtárt illetőleg, ezek után megemlitve 4. az egylet
hivatalnokait, szóljunk végre 5. a testületi szellemről.

1. Egyleti munkák és birálatok.

1865. Nagy János; "Értekezés a tanítónak gyakorlati életéből".
1865. Bándy Endre: Neveléstani czikkek.
1866. Szabó József: "Az 1865-1866-ik tanévben a tar:itás körül

szerzett tapasztalai".
1866. Patyi László: •Hogyan nevelhetünk az emberi társaságnak

vallásos és becsületes embereket?"
1866. Grosch Károly: .Fejbeni számolási tanmód".
1867. Nagy János: • A tanítói tanácskozmány czéljáról".
1867. Sass János: "Az olvasás tan módja".
1867. Tőrnb ő ly József: !lA nevelésről".
1868. Bándy Endre: "A tanítónak népnevelésbeni akadályair61".
1868. Pap Ferencz: .A hazai történelem tanmódja ".
1869. Kis Ferencz: "A nyelvtanról".
1869. Takács János: .Az olvasásról".
1869. Pap Ferencz: • A számvetésről általánosan" .
1869. Nagy János: "A fejbeni szárnvetésröl".
1870. Pap Ferencz: "Emlékbeszéd Nagy János fölött". (A. jkbe).
1870. Smideliusz György: "A fatenyésztés rövid váz la ta ".
1870. Szili Pál: "A történelémnek tanításáról".
1870. Pap Ferencz: "A hazai földrajz tanmódja".
1870. Nagy Elek: .A beszéd- és értelem-gyakorlatok tanmenete" . '
1870. Takács János: "Chorálgyüjtemény".
1870. Bándy Endre: "Külföldi tapasztalatok".
1871. Szabó József: "Mikép nevelhet a tanitó az egyháznak buzgó

híveket, a hazának lelkes polgárokat s az emberiségnek hasznos tagokat".
1871. Berecz József: "A természettudományról".
1871. Nagy Elek: .A hazaszeretetről".
1871. Tőrnből József: .Hogyan kedveltesse meg a tanító növen-

dékeivel az iskolát".
1871. Pap Ferencz: • A nyelvtan módszeréről".
1872. Berecz Imre: "A testi neve lésrö l".
1873. Csik János: "A büntetés és jutalmazásról".
1874. Mestery Lajos: "A légtüneményekrőJl'.
1874. Csery Ferencz: • A tanítói türelemről".
1875. Márteni Márton : • A villámlás és dörgés ismertetése".
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1875. Molnár Károly: li A mértani földrajz vázlata".
'1875. Szalay László : "Tapasztalatok a szőllőszet kőrül".
'1876. Berecz Gábor: "A katechetikai tanításról".
1877. Prépost József: "Az alkotmánytan előadásáról".
1877. Koczor Márton : .Az iskolai fegyelemről":
1877. Smideliusz György: nA fatenyésztésröl",
1878. Pap Ferencz; "Mikép tanítsunk az életnek és ne az iskolának".
1879. Koczor Márton : "Qui bene distinguit, bene decet".
1879. Berecz Gábor: .Énektanitás módja a falusi iskolában".
1880. Horeczky Béla: .,Az elemi számoktatásról" .
1880. Berecz Gábor: "Az ismétlők oktatásáról". ,
1881. Szücs Imre: •Tanulmány a föld életéből". Biráló: Berecz G-.
1881. Szabó Antal: "Katechisatio Jezus születéséről". Biráló: Szücs

Imre.
1882.Németh György: "A kertészet tanítása". Biráló: Kocor Márton.
1882. Rózsa János: "Az iskolai takarékpénztár és gyiilekezéti mag-

tárokról". Biráló: Pálfy Lászlo.

lS83. Horváth József: ,jAz akaratról". Bíráló: Lud ván János.
1883. Heiner Lajos: "Az iskolai játékokról". Biráló ; Szabo László.
18~4, Szente Gyula: "A szemléltető tanmódról". Biráló: Szili Pál.
1884. Koczor Márton : •Az iskolai csendes foglalkozásról ".
1885. Koczor Márton : .Á népiskolák mostoha 'gyermeke. Biráló :

Rózsa János.
1885. Szücs Imre: "A valláserköles tanításáról". Bíráló: Horeczky B.
1886. Pap Ferencz: ~Gyakorlati előadás a' nyelvtanból ". Biráló:

Szabó Lász ló.
1887. Berecz Gábor: .Bognár E. és Győri Y-féle' káték ismer-

tatése", Biráló: Koczor Márton.
1887. Saly Sándor: "A' torriatanításról ", Biráló : Szabó A. (genesi).
1889. Borsiczky Károly ; "Kapi-Papp-Posch·féle A-B-Céskönyv is-

mertetése". Biráló: Szabó Győrgy..
1889. Németh György: "A gyermekek általi, állatlegeltetés káros

befolyása valláserkölcsi oktatásunkra és nevelésünkre. Bíráló: Varga D.
1889. Csapli István: "A tanító teendéje az iskolán kivűl a nép-

müvelődés tekintetében". Biráló: Völfel Gyula.
/

1890. Szabó Antal (genesi): .Ahazaszeretet fejlesztése" . Biráló:
Ludván János.

18901 Nagy Sándor: "A fűzfatenyésztésröl", Bíráló: Riczinger Ign ..
Pályamunkák :

1885. Koczor Márton : "A vallástani tananyagnak részletes beosz-
tása az osztatlan népiskolában".

1889. Koczor Márton : "Az iskolai fenyitéknek a szülőkre való
átruházása" .



1890. Rózsza János: .Miképen lehetne a gyermeket meggátolni
a madárfészkek kiszedésében?"

Meg kell említenem, mikép e felolvasott munkákon kivül még
több is volt, azonban azok csak a tagok k őzt lettek körözve. (Legna-
g yobb része: "Iskolai tanok". Tankönyv helyett).

E szerint felolvastatott az értekezleten: nevelés- és oktatástani
cz ik k 15, módszertani czikk 23, más gyakorlati irányu paedagogiai czikk
19, könyvbirálat 2, emlékbeszéd 1, chorálygyüjtemény 1, összesen 61
mun ka, 3 pályarnü, 17 birálat.

Az egyleti tagok munkásságát illetőleg szabadjon feltüntetnem az
egyes tagok müködését s egyszermind azt megállapítani a fenti részletes
kimutatás alapján. Az egylet legmunkásabb tagja e szerint Pap Ferencz;
miurán a kimutatott (összesen 7 Lmun ka ; 3 pá.lyamű : 17 birálat) munkák

\közül hozott:
Pap Ferencz:
Koczor Márton :
Berecz Gábor:
Nagy 'János:
Szűcs Imre;
Rózsa jános:

. Bándy Endre:
Szabo József:
N émet György:

7 munkát;
4
4
3
2
1
2
2
2

" " "
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"
2 bírá latot;
1

2 pályamüvet.

" "1
1 " 1

"
" " "
" "
II. Prúbaelüadásuk.

1871. Pap Ferencz: Olvasás és nyelvtan. (Ns.-Magasi).
1882. Kis Ferencz: Ir vaolvvsás , beszéd- és értelemgyakorlatok j

bibliai történetek j földrajz. (Boba).
1873. Molnár Károly: Természetrajz, számtan. (Borgáta).
1874. Me ster y Lajos: Földrajz, számtan. (Ni-Sitke).
1875 Sass János: Vallástan. (Csönge).
1875. Lórántfy Lajos: számtan; irva olvasás. (Csönge).
1877. Berecz Gábor: Val lástan ; történet. (O.-Asszonyfa).
1877. Rózsa János: Olvasás j beszéd- és értelem gyakorlatok. (0.-

Asszonyfa).
1878. Csery Ferencz: Irvaolvasás ; számtan. (Gércze).
1879. Tömböl József: Bibliai történetek; számtan. (Simonyi).
1879. Németh György.: Számtan. (Simonyi).
1880. Horecky Béla i Nyelvtan ;, számtan. (Duka).
1891. Szücs Imre: Mértani földrajz; számtan; vallástan (az alsóbb

osztályokban). (Z.-Szt.-Gr6th).
1882. Mártoni Márton : Bibliai történetek. (M.-Gencs).
1882. Moór K., Bibliai történetek: beszéd- és ért.-gyak. (M.-Gencs).
1883. Cs itkovits Mihá.ly . Bibliai történetek; terrnészetr, (Ei-Hetye),
1884. Szabó Antal: Szárntan ; történet. (Sőrnjén).
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1885. Koczor Márton : Vallástan, számtan. (Ság).
1886. esik János: Bibliai történetek; irvaolvasás. (Boba).
1887. Prépost József: Vallástan; számtan. (A.-Káld).
1888. Szabó Lász ló : Számtan; természettan. (Tokorcs).
1889. Pap Ferencz: Vallástan; számtan.
1889. Szabó György: Irvaolvasás.
1890. Csapli István: Bibliai történetek; számtan.
Összesen: 24 elöadás ; 23 előadó (Pap Ferencz kétszer).
A tantárgyak az előadásokon a következőkép szerepeltek:
számtan: 14-szer; mértani földrajz 1-szer,
bibliai történetek: 7·szer; történet: 2-szer,
vallastan (káté): 6-szor; természetrajz: 2-szer.
(Csak az alsó oszt-ban).
Olvasás (6) és nyelvtan (2): 8-szor; Beszéd- és ért.-gyak.: 3-szor.
Földrajz: 2-szer.

J

Koczor Márton.
(Foly tat juk).

Jézus példazatal.
7. Az elrejtett kincs Máté 13'44. - • Hasonlatos a mennyeknek országa

a mezöben elrejtett k incshez ", E példázatban a kincs Isten országának
képe. A kincs valami kiváló szépségü és egyszersmind kiváló értékü
jó, melyet gyönyörüséggel szemlélünk s melynek birtoka szivünk vágyait
kielégiti és igy boldogokká tesz. E képben tehát azt adja Jézus értésünkre,
hogy Isten országa oly kiváló szépségü és értékü jó, melyre szivünk
önkéntelenül vágyódik s melyet ha megszereztünk, benne szivünk vágyait
kielégítve találjuk s boldogoknak érezzük magunkat. Isten országa a
legfőbb jó, melyet a kik megtalálnak, benne minden egyéb javak
megadatnak nekik. (Máté 6'33).

Isten országa azonban elrejt ett kincs, el van rejtve a· mezőben,
oly helyen, hol az ember nem is sejti azt. - VaJjon mi az a mező, mely
Isten országának kincsét rejtegeti? Az a mező mindenekelőtt Jézusnak
személye. Hiszen Jézus volt az, a ki a menyeknek országát, mely az
Istennél öröktől fogva elkészitve volt, a menyekből lehozta a földre.
Ö az, a kiben ker. hitünk szerint egyedül van az emberek üdvössége.
És Jézus személyében Isten országának kincse valóban elrejtve van, -
csak a hit szemeivel vehető észre. Példa erre maga a zsidó nép, mely
ámbár olvasta az irásokat, melyek Jézusról tesznek bizonyságot,
mindamellett az érzéki messiási reményekben elfogulva, nem ismerte
meg benne az Isten által megigért szabadítót, - üldözte s végül
keresztre feszitette öt. Ellenben a kik hittel kőzeledtek hozzá, azok meg-
ismerték, hogy ő valósággal a Krisztus, az élő Istennek fia.



Az a mez ő továbbá, me ly -Iste n országának k incsé t ,rejtegti, ] ézus
evangélioma, de ismét csak a hivők számára. A kik a, kőzőnséges
emberi tudomány mértékével mérik az evangéliomot, azok vagy meg-
botránkoznak azon, mint a zsidók, vagy bolondságnak itélik, mint a
görögök. De a kik a boldog ságra áhi tozó, fogékony szivvel olvassák,
azok lelkesedve tesznek vallást Pál apostollal, hogy - "a Krisztus
evangélioma Istennek hatalma, minden hivőnek üdvösségére!"

Az az ember, a ki a példázatban szerepel, a mint látszik. egészen
véletlenül; a nélkül hogy ott kereste volna, talál reá a mez ó be n elrej-
tett kincsre. Valjon mi az a szer encsés véletlen, a mi az embert Isten
országának elrejtett kincsér e rávezeti? Ez a szerencsés véletlen az Isten'
atyai kegyelrne. Az Isten az, ki atyai kegyelméből folyólag megszántá
a bünős világot é's egyszülött fiát adta, hogy minden, a ki őbenne
hiszen el ne veszszen, hanem örök életet vegyen. Az Isten az, ki atyai
kegyelméből folyólag szent lelkének erejével most is folytonosan hivogat,
megvilágosít ésa jézus Krisztushoz elvezet bennünket.

De habár az az ember a példázatban véletlenül találta is meg a
mezőben elrejtett kincset, miután megtalit.lta, volt érzéke a kincs érté-
kének megismerésére: örül annak es örömében elinegyen titkonés
rnind en marháját eladván, megvesii azt a mezöt, A k incs megtalálása
a szerenesés vélet len eredménye ugyan, de annak megszerzése az ember-
nek saját - 'és pedig áldozatokkal járó cselekedete. Igy van Isten
országával is. Az isteni kegyelem rávezet bennünket Isten országának
kincsére, szent lelkének erejével megvi lág oaítja szivünket és elménket,
hogy isten ország-ának az evangeliomban rejlő kincsét megismerjük.
De örömünk csak akkor lesz teljessé, igazán, boldogító örömmé, ha e
.meg ta lált kincset meg is szereztük. És a kincs, - legalább a külsö
feltételek szerint - megszerezhető. A példázatból kitünik, hogy az a
mez ő, mely a kincset rejtegette, e la d ó volt. Ebben a tekintetben tehát
a kincs megszerzése nem ütközött ak a dá.lyo kba. E külsö feltételek Isten
.orsz ág a kincsének megszerz ésére is megvannak. A ker. egyház, neve-
zetesen a prot.' egyház jézus rendeléséhez híven 'széles e világon predi-
kálja az e;vangeliomot s benne mindenkinek kinálja az Isten országának

'kincsét rejtegető mezőt! ~s mégis mi annak az oka; hogy oly sokan
nem jutnak e kincsnek birtokába, sokan még a keresztyének kőzül is,
a kik pedig tudják, hogy az evangeliom valóban magában foglal)a e
boldogító kincset? Ennek oka az, mert nem tudják megadni azt az árt,
a mibe a kincs kerül! Valjon mi tehát, a kincsnek ára? Határozott árát
nem szabja meg' jézus annak a mez önek, .hauern azt mondja, hogy az
az ember minden marháját, azaz minden vagyonát eladja s úgy veszi
meg azt a mez öt, Isten országa kincsének sincs tehát megszabott ára,
nem kell, =.nem is lehet azért bizonyos összeget fizetnünk, hanem
oda kell érte adni mindenünket! Ez a "m i n d e n " azonban itt kevesebb
mint ha Isten országának ára. határozott összegben meg volna szabva.
Mer t ezen az áron, ha t, i. m i fl d e-n é t odaadta, megszerezheti azt a
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legszegényebb ember is; mig ha megszabott ára volna, azt talán csak
kevés gazdagqk tudnák érte lefizetni. Ebben a képben tehát arra tanít
Jézus, bennünket, hogy Isten országa az a legfőbb jó, melyhez való
viszonyban minden egyéb - akár anyagi, akár szellemi javaink csak
eszközök, melyeknek igazi értéke abban van, hogy azokat, a mikor
kell, áldozatúl hozva, azok árán Isten országának kincsét megszerezhetjük.

Isten ors s.ága kincsének megszerzésében nem csekély akadályul
szolgál továbbá az is, hogy azt az evangeliom nélkül, külön magában
meg szerezni nem lehet. Az az ember a példázatban nem is gondol
arra, hogya talált kincset kiássa, hanem megveszi a mezöt és igy
szerzi meg a kincset. Sokan talán hajlandók volnának Isten országa
kincséér t, ha az külön nyujtatnék nekik, áldozatot hozni. De az evan-
geliommal, vag-y épen a ker. egyház tanaival és szokásaival együtt
nem akarják azt. Hányan vannak, kik p. o. a mi korunkban az elbiza-
kodott világi bölcseség előtt akarván bölcseknek láttatni, siégyenlik a
a megfeszített Krisz tus evangeliomát, szégyen1enek keresztyénségükről
nyilvánosan vallást tenni s úgy itélnek, hogy templomba menni, ott
Isten igéjéből tanulni, avagy az úrvacsorával élni ~ belőle vigasztalást
meríteni - csak az eg yüg yüek nek való!

A példázatnak tanúlságát ezek után így foglalhat juk össze: Isten
országa a: legfőbb jó ; az Isten az, ő ingyen való kegyelméből mind-
nyájunknak nyujtja azt Jézus evangeliomában j de tulajdonunkká csak
úgy lesz e kincs, ha nem szégyeneljük a Krisztus evangeliomát, sőt
készek vagyunk azért minden javainkat áldozatúl hozni!

8. Az igaz-gyöngy Máté 13'45, 46. - Nagyon hasonló az előbbeni
példázathoz, alapgondolata és fö tanulsága ugyanaz mint az előbbeni
példázaté, t, i. Isten országa a legfőbb jó, a kincsek között a legérté-
kesebb, a gyöngyök között az igaz-gyöngy, melyet megszereznünk
csak úgy lehet, ha érte minden javainkat áldozatúl hozzuk.

A fő különbség a két példázat között abban van, hogy az előbbi
példázatban az ember csak úgy véletlenül találja meg a kincset, a
nélkül, hogy keresné. Ez az ember az egyszerü, természetes ember képe, '
ki magasabb nevelésben nem részesül vén, az élet ideális javait nem
ismerte s azoknak vágya, legalább ő ntudatbsan, nem élt szivében. De
sz.íve romlatlan, úgy hogy midőn Isten országának kincsét megtalálja,
megismeri és 'átérzi annak boldogító hatását s áldozatúl tudja azért
hozni mindenét! Szépen fejezi ki e vonás az evangeliomnak és a r orn-
lati an természetes emberi szívnek rokonságát.

Az igaz-gyöngyről sz ó ló példázatban egy kereskedő szerepel, olyan
ember, kivel a gondosabb nevelés megismertette az élet ideális javait,
szivében felébresztette azoknak vágyát. Ö drágaköveket keres, a régi
kereskedők médjára beutazza értük nagy fáradsággal az egész világot.
A drágakövek képviselik az élet ideális javait, a minő k p. o. a tudo-
mány és müvész et. Ez a kereskedő 'bízonyára sok drágakövet látott

utazásai közben, sokat meg is szer ze tt s mindenesetre elég jártassága'
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volt abban, hogy az igaz-gyöngyöt a harnisról megkülönböztesse. Élt
, \

azonban szívében egy titkos vágy, melyet összes eddigi kincsei nem
elégítettek ki. c Végre talál egy igaz-gyöngyöt' s ekkor eladja összes
kincseit és megveszi 'azt. A fáradságos kcr eskedést természetesen abba
hagyja, haza megy, megnyugszik; igaz-gyöngye birtokában boldognak
érzi magát!

A kereskedő példájából azt a tanulságot vonhatjuk, .hog y az élet
közönséges idealis javai a tudomány és művész et, birjuk bár, azokat
még oly nagy mér té kbe n,' szivünket teljesen kielégíteni nem tudják.
Szivünkben folytonosan él egy titkos vágy, melyet egyedül Isten orszá-
gának igaz-gyöngye elégíthet kis csak e vágynak kielégítésében
találunk megnyugvást, igazi békességet és boldogságot.

Megismerhetjük azután, a példázatból az élet közönséges ideális
javainak igazi értékét és jelentőségét is. És ez abban van, hogy azok
szivünket és lelkünket müvelve, felébresztik és fejlesztik bennünk álta-
lában az ideális javak iránt való érzéket, felébresztik és öntudatossá
teszik nevezetesen az Isten országa után való vágyódást. Becsüljük meg
tehát e javakat is, törekedjünk a tudományos ismeretek szerz ésére s lel-
künknek azok által való müvelésére. De másrészt ne engedjük magunkat
azok fénye által megvakíttatni. Ne feledjük, hogy ha még oly tökéle-
tesen ismerünk is, mégis csak rész szerint való a mi ismeretünk s ne
feledjük, hogya legtökéletesebb ismeret is csak eszköz Isten országa
legdrágább kincsének megszerzésére sebben szivünk leghőbb vágyá-
nak kielégít.ésére! Bancsó Antal.

-,-t\z alsó-büki evang. gyülekezet orgona-felavatási
ünnepélye.

- lS92, évi deczember hó lS-án.-

Léle keme lö ünnepély nek volt az alsó-büki ev. templom szinhelye
1892. évi deczernber l8-án, midőn új és diszes orgonáját a gyülekezet
lelkésze nagy számu közönség előtt felavatta. Az új hangszer a büki
gyülekezet hitbuzgó és áldozatkész közönségének Önkéntes adakozása
folytán jött létre; külőriősen az áldásosan műkődö nöegylet versenyzett
az összeg mielőbbi összegyüjtésén.

A gyülekezet vezérférfiai : Gu o t h Ignácz úr, a gyülekezet ér de-
'mekben gazdag felügyelője,' Fa f kas Elemér, közszeretetnek örvendő,
deréklelkésze, Hajas Kálmán, fáradhatatlan tanítója. megadták' a
helyes irányt, mely biztos czélhoz vezetett. Alig néhány éve, hogy
nemesen érző szívének sug al latá tól ösztönöztetve Hajas Kálmán úr az
orgona-alapot 10 frtos adományával megkezdte s ime a kivánt összeg
(1'300 frt) olymeglepő gyorsasággal gy ült össze, hogya kitüzött czél
immár megvalósulhatott.
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készítő műve, mely úgy kűlsö kiáll itásár a mint művész í összeállitására
nézve a kiv á nt követelményeknek teljesen megfelel, kellemes hangjával
pedig a hivek kivánságát teljesen kielég iti.

Az ünnepély napján' délelőtti 9 órakor már nagyszámu közönség
lepte el a templomelőtti tért s a tanítói lak udvarát. S midőn 10
órakor a lobogókkal felékesitett toronyban aharangok megszólaltak, '
a különben elég tág~s; felékesített csinos templom, zsufolásig megnépe-
sedett, alig levén képes befog adni.az összesereglett hiveket. Az ünnepély
kezdetét vette. Elhangzott az első alkalmi ének orgonakiséret nélkül,
melyet a gyülekezet tanítója ez alkalomra szerzett. A~ ének el hangz.ása
,után Farkas Elemér lelkész úr lépett az oltár elé, Herints Lajos farádi
lelkész és Borbély Gyula büki segédlelkész urak kiséretében, nevezett
lelkész társai által k őrülvéve mondta el szivből jövő, szivhez szó ló,

magasztos felavató beszédét, -méltátva a remekrnüvet, az új hangszert,
s kitüntetve a nőegylet áldásos müködését, eiismerve a hivek áldozat-
kész ügy buzgóságát.

A felavató beszéd rövid vázlatát adom a következőkben. (Alapige :
Fil. 4. r. 4--8). Sion a te királyod jőn! Advent. első ' vas~rnapjának
ezen örömhire, nem különben advent negyedik vasárnapjának ez üdvöz-
lete: "Örüljetek az Urban mindenkor, ismét mondom örüljetek" --
bennünket arra köteleznek, hogy követve a szent ének felhivását :
"Ösvényét készítsétek e drága vendégnek, Utját egyengessétek mint
fejedelemnek", - készüljűnk a lelkek fejedelmének, a szivek kírályának
Jézusnak méltó fogadására .... A készülésberi örömmel mondhatjúk,
hogy nincs hiány! Itt áll, mint karácsonyi ajándék Jézus számára, a
mi vallásos buzgóságunk jelvénye, ez a szent mű, ez a magasztos hang-
szer, ez ú] orgona. S hiszszük azt, hogy a mint kedvesen vevé a jászol-
nál megje!enő bethlehemi pásztorok tisztelgését, a mint nem utasitá
vissza a napkeleti bölcsek által neki felajánlott aranyat, tömjént és
mirhát, a mint' nem űzte el magától Jeruzsálem ama lelkesült lakóit,
kik e városba való bevonulása alkalmával virágot, pálmaágat hintettek
ösvényére s ruháikat teriték lábai elé; úgy _kedvesen veszi mi tőlünk
is ezen ajándékot, mely hivatva lesz, az ő utját egyerigetni sziveinkben,
országát terjeszteni közöttünk . _ . . . ,

Hogy czéljának megfeleljen, s \ne legyen holt, léleknélküli alkot-
mány" de igenis szent eszköze a mi üdvösségünknek s a Te dicsősé-
gednek, Te avasd fel mennyei atyánk a Te szent lelked, megszentelö
erejével ' kinek áldását buzgó imában e képen kérjük

, le reá. (Következett az ima).

Az ima elhangzása után áldást mondott Farkas Elemér lelkész úr
a következőképen: .És most felavatlak s átadlak immár rendeltetésed
czéljának szent mű, magasztos hangszer, új orgona - az: atyának, a
fiúnak,a szent lélek Istennek nevében. Allj sokál vl-Iangod megrázó
erejével téritsd a tévelygő bünösöket, keltsd hitre a hitetleneket; lán-
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goló lelkesedésre a közönyös lelkeket. Állj soká! Hirdesd az Istennek
dicsőségét! Terjeszd az Istennek országát e gyülekezetben nemzedékről
nemzedékre" .

Az oltár előtt a második áldást mondta Hérints Lajos farádi
lelkész úr, a következő szavakkal: "Áldván emelem én is feléd kezemet
az Atya, Fiú és szent Lélek egy Istennek nevében, buzgó áldozatkész-
séggel emelt új orgona; emlékezvén Esaiás próféta azon szavaira: .az
igazaknak ékességek a hálaadó éneklés". A te zengzetes hangod min-
den zendülésévei gyujtsa lángra s lobogtassa fennen az Isten iránt
tartozó hálaadásnak szent tüzét s a midőn a te hangjaid kisérete mellett
buzgón csendül meg s száll fel Istenünkhez a hivek ajkairól a hálaadó
szerit zsolozsma, szálljon a buzgó zengedezőkre az urnak áldása s. a
buzgó éneklés nyomán találjon a hivek lelke békességet, nyugal-
mat s boldogságot, hogy igy légy ne csak ékessége e szent háznak s
a te hangjaid mellett zengedezőknek, hanem az áldásnak is eszközlője
minden időben. Amen.

Ezután Borbély Gyula büki segédlelkész úr mondta a harmadik
áldást a következőkben: "Ne azokra nézzünk a melyek láttatnak, hanem
a Iáthatla nokr a ; mert a melyek láttatnak időszerint valók, de a melyek
nem láttatnak örökké valók (II. kor. 4-18.) Pál apostol eme szavainak
igazságára taníts meg bennünket emberi kéz alkotta, de lelki buzgóság
szerzette orgona, imáink kiséröje, énekeink vezetője, mély és magas
hangjaiddal az ég felé ragadva lelkeinket.

Istennek ajánlunk, az Ő dicséretére szentelünk most fel. Az úrnak
irgalmát énekeljed, az ő dicsőségét zengedezd, valamig hangod el nem
fogy~tkozik. Éljen és szóljon te benned a mi buzgóságunk. a mi isten-
félelmünk, a mi lelki áldozatunk, az Atyának, a Fiúnak, a szent Lélek-
nek dicsőségére. Amen".

Erre a felavatott új hangszer megszólalt s először ha.lla.tta lél ek-
emelő kellemes hangját .. Az egybegyült hivek sokasága megtelve az
öröm édes érzelmeivel nagy buzgósággal énekelte Farkas Elemér lel-
kész úr alkalmi énekének negyedik versét, a mire nevezett lelkész úr a
a szószékre lépett s átérzett magvas beszédében, szokott szónoki ékes-
szólással adta elő ünnepi alkalmi beszédét, a. mit áhitatos imával
bejezett be.

Az ünnepi szónoklat bevezetése után Borhély Gyula segédíelkész
az orgonához sietett, s eljátszotta az általa szerzett "Örül e kis sereg"
kezdetü buzgóságot keltő éneket, a hivek vele együtt nagy lelkesülten
énekeltek.

Az ünnepélyes szertartást a főének 5-i k verse fejezte be, mire a
hivek az úrnak házát boldogságuk érzetében elhagyva, magukkal vivék
a boldogságnak szent tüzét,

**
A H. Mózes 36. r. 1-5. v.-re alapított szószéki beszéd rövid kivo.

natát kőz lörn a következőkben:
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Óseink 100 évvel ezelőtt felépiték e hajlékot s hog y czéljának
megfeleljen, minden áldoz~tot meghozának. Oltárt, szószéket készitteté-
nek, orgonát szerzének bele. Mi e- templomot, mint legdrágább kincset
örököltük tőlük. De őrő k őltük-e vallásos buzgóságukat,' áldozatkészsé-
güket? Örömmel mondhatjuk, e nemzedék buzgóságának nyomaival
találkozunk e hajlék falain k ívűl és belől. Kivül az azóta emelt isk o-
laban, megnagyobbított gyülekezeti be lsöség ben, ~talakított, torony,
tanító és lelkész lakban. Belől a gyülekezet gyöngye, a nőegylet által
létesi tett változtatásokban, új oltárkészitésben, diszes gyertyatartók ban,
magasztos oltárképben, ékes csillárban s mindezek koronájában, az
ujonnan beszerzett orgonában .....

Minő hivatás vár az orgonára templomunkban? Hogy legyen: 1.
maradandó, emlék, 2. szent eszköz, 3. ébresztő harsona.

I.

Mint Izrael népe a szent sátort, mi ez új orgonát kizárólag hivei nk
áldozatkészségének adományaiból emeltük. Ifjak, öregek, -szegények,
gazdagok, .íérfiak s nők rakták le megtakaritott filléreiket az úr oltárára.

Különösen nőegyletünk fejtett ki nagy buzgóságot követve tagja}
Péter apostol e felhívását; asszonyok ékessége ne legyen kűlsö, mely
vagyon arany viselésében, szép palástok öltözetében, hanem a tiszta
lélek romolhatatlanságában .. - . igy füzzék 'női erényeik koszorujába a
legszebb virágot". Meghajlunk ma előttetek s elismerjük gyül. nöeg y let
tagjai, hogy Isten után tietek a legfőhb érdem, hogy e mü létesült ...
Ha idegen-jő hozzánk s kérdi: meg vari-e őséink buzgósága bennünk,
hosszas beszéd helyett elég lesz elvezetni ide, beszél helyettünk ez,
"hisz ez a mi áldozatkész buzgóságunk emlékoszlopa ".

De félre e d.icsek véssel, ha az úr nem épiti a házat hiába fárad-
nak az épitők. Övé a legfőbb érdem! Ó benne dicsekedjünk igy szólva;
.Nem 'nekünk, hanem a te nevednek adjuk a dicsőséget". Ez az új
orgona mig'a mi buzgóságunk, addig másrészről az ő dicsőségének
emlék oszlopa.

II.

Az ég és föld között a keresztyének számára összekötő hid az
ének, mely mig merészen szárnyal az égre, a földet közelebb emeli a
mermyhez, azeg7t közelebb hozza a földhez. Csodás erő van az ének-
ben; az örömöt fokozza, a bánatot enyhíti, a csüggedést oszlatja, a
halált megédesíti.

A pacsirta háláját énekbe önti, hogy kis szive örömét és boldog-
ságát fokozza.

Az üldözött Dávid énekel, hogyenyhadó balzsamot szerezzen a
vérző sziv sebére.

A Neró, a Diokletíán által börtönbe, vér padr a, máglyára hurczolt
keresztyének énekelnek. " Az ének: felderiti börtöneik sötét éjjelét ,
elüzi a halál borzalmait, hóhéraik gúnyhahotáján keresztül feléjük han-
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gozUltja az édes bi zta tá st : légy hü mind halálig s neked- adom az élet
koronáját.

Luther énekelve megy Vorms felé. Ez énekból merít erőt: "Erős
várunk nekün k az Isten".

Gusztáv Adolf bajriokai énekelve rohannak a harczmezőre s győ-
zelemre juttatják zászlóikat.

Látni akarjátok az ének csodás varázserejét ?

Figyeljétek meg a legfásultabb szivü embert, midön útja a templom
közelében visz el, honnét a hivek éneke az orgona da llarnos akkord-
jaival vegyülve hangzik ki ... Nézzétek, ha nem többre egy perczre
elérzékenyül, -egy sóhaj kel ajkán. A hivő, ha bánat is honol szivében,
midőn megjelenik a templomban, az ének s az orgona hangjaira egészen
megváltozik, elfeledi buját-baját, s ha könnyek csillognak is szemében,
e könnyekben· tükröződő szivárvány már azt hirdeti, hogy eloszlott
bánata s megnyugvás honol keblében. Mi reájuk nézve az ének, az
orgona? Szent eszköz, mely őket a javulásra ösztönzi, Isten gondviselő
szeretetében hitre kelti.

Légy ily szent eszköz mi reánk magasztos hangszer, új orgona!
A kesergőt emeld fel Istenhez e szent énekben: Ha az élet terhe
csüggeszt . , ...

A csüggedőt bátorítsd: Ki csak Istenre dolgát hagyja ... Ha
bünös áll meg e szent falak k őz őtt, dörögd fülébe ébresztőleg: Vigyáz-
zatok s felkeIjetek .

S ha drága kedvesük kihült tetemeit hozzák ide a gyászólók
hangoztasd vigasztalólag a koporsó fölött: Istenfélők mily boldogok
vagytok .....

Te lég'y a mi hitünk, a tökéletesség ösvényén való haladásunk
iránytüje, szeretetünk, reménységünk á polója, Isten országának. épitö
eszköze.

Ill.

Legyen új orgonánk ébresztö harsona, Isten keg yelmébö l egyhá-
zunk érdekében eddig sikerrel munkálkodtunk .... De megtettünk-e
mindent. már? Ne m ! A haladó kor igényeinek hogy eleget tehessünk,
hogy egyházunkat a virágzás tetőfokára emeljük, - mire lesz szükség
továbbra is? A hithüségre s áldozatkész buzgóságra. Ezt ápolni lesz
hivatva az új orgona, mint ébresztő harsona. Óh felelj is meg e hi va-
tásodnak! Ha buzgóságunk lelohadni készülne, ha az önzés, a közöny
akarna gyökeret verni sr.ivűnk ben, ... mint a tárogató riadó szavával
az alvó táb or t, - -te rázz fel bennünket a fásultság. s kábultságból,
mint ébresztő harsona.

De ne csak minket, hanem midön mi már nyugodni térünk, az
utánunk jövő nemzedéket is te tanitsd, .vezesd, lelkesitsd hüségre
Istene, egyháza, vallása iránt, mint ébr esz tö harsona.
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Midön a mi ajkunk megnémul, te szólj hozzájuk ser ke ntö le g,
Midön a mi karjaink megbénulnak, te buzdítsd őket munkára, tettre
egyházunk érdekében.

, De hogy mi boldogok lehessünk s egyházunk virágozzék, a te
kezedbe teszszük le úgy a magunk, mint egyházunk sorsát jó Istenünk,
hogy irántad való szeretetünknek jelét adhassuk ezután is, ápold a
buzgóság tüzét és szent egyházunknak szerelmét továbbra is keblünkben.

Fodor Miklós,
ev. tanító.

Mi az?
Alabástrom edény, a melybe az Isten

Ültette az égnek legszebbik virágát.
Szegénynek, gazdagnak ennél drágább nincsen;

Bámulni rajt' körül föld részei állják.
Vir.ága mindjobban kinyitja kelyheit,

S kelyheiből több-tö~b illat repül széllyel.
Győzni, bajt s szenvedést szent illata hevít;

Nevét kimondani egy lsten nevével.
Mi hát az az edény, mondd meg ember fia?

Házad drága kincse: az olcsó biblia.
Tóth István.

Az igazság útja.
"Az igazság útjában vagyon az élet és az

ö ösvényének útja halhatatlan".
Példab. XII. 27.

"Egy nemzetség a más nemzetség ellen támad, egyik ország a másik or-
szág ellen". Az emberiség élete egy óriási forradalom; népeknek támadása és
enyészése, nemzetek küzdelme a létjogért, országok veszte és diadalma váltják
folyton egymást. Hatalmas patriarcháival, bős nemzetségeivel elárasztja keletet
Ábrahám népe; Juda, a fiatal párducz bölcs Salamonokat, Dávidokat nemz, kik
fényes templomot emelnek Jehovának és Hebronban összehordják a Kelet minden
ragyogását. Ám Salamon temploma összedől, Hebronnak gazdagsága, fénye porba
hull, Judának dicső népe rabigába görnyed A bős nemzedék fölött a Fáraók ostora
suhog, kardforgatás helyett köveket czipelnek Egyptom guláiboz. És emelkednek
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a kő6riások, hirdetve a fárá6k jelszavát : rnilliök egy miatt l De lanyha szellő kél
s "v4konyka porréteg marad, hol elszáll egy évben e por csak néhány vonalnyi,
egy század évhen már néhány könyök, egy ezred év s a gúlák már elásva". Por-
lad6 múmiák álmodnak csak régi dicsőségről, a hatalom új világrészbe lép át,
felvirágzik Áthén utána R6ma és R6ma után . . . ki tudná elsorolni ....

Szük szobáinkban, a mult könyvének poros lapjait forgatva, késő kor gyer-
mekei mi, eltünődünk: miért ez örök változás, miért ez örök küzdelem, hol lesz
megállapodás? .... S a porlepte lapok megadják a feleletet: Juda népe meg-
hasonlott, a fára6k elkorcsosodtak, Áthén elromlott és R6mát megölte a fekély.
egy kérlelhetlen angyal lebeg a népek története fölött, kezében láng-pallos, fel-
emel és sújt. támaszt és eltöröl a föld szinéről és nem fog nyugodni. mig diadalt
nem arat. A neve: 1gaz s á g !

Az igazságnak útjában vagyon az élet
és az ő ösvényének útja halhatatlan.

. . . És valami földöntúli láz ragadja magával az emberiség egy részét,
külön világot alkotnak maguknak. abban élnek, nem e földről valók. Vonja őket
a mély, vonja őkl3t a magas, leszállnak a föld méhébe és megbolygatják a csil-
lagokat, Az egyik a multba tér, a másik a jövőbe vág Nem kimélnek semmit,
feláldoznak mindent: ifjuságot, élveket és magát az életet is. 4 z egyik mérget
iszik, a másik köreit félti és nem a maga életét, a harmadik lánghalált hal
philosophiájáért, a negyedik diadalmasan kiáltja oda az inquisiti6nak: és mégis
mozog a föld! Sokrates, Archimides. Giordano Bruno és Galilei pedig még
koránt sem merítik ki a tudomány martyrjainak számát. áh, mert a tudománynak
a tudásnak ára nagy, az a földöntúli kéj, mit a f6liánsok adnak búváraiknak, nem
jár ki ingyen; az agyvelőből, a szivből, a tüdőből kéri ad6ját, sok lemondást,
6riási lelki erőt követel, szorgalmat a bölcsőtől a sirig. odaadást, szeretetet,
sz6val: egy, egész életet. Mig Plát6 philosophiáját61 az emberiség Kantig emel-
kedett; mig Aristoteles csillagászata megtette az utat Flammarion Camil "Ura-
niájáig"; mig az aranyat csinál6 alchimisták babonás és szélhámos üzelmeiból
kibontakozott a modern chemia gazdag birodalma; az első, fatörzsből vájt csol-
naktol a mai emeletes tengeri g-őzösig; az első, döczögő járműtőI a mai express
vonatig, a nyers erőtől a gőzig, a gőztől a villanyig s a villanytél a jövő század
csodájáig, ki tudná megszámlálni : hány elsorvadt élet, hervadt ifjuság, lázban
virrasztott éjszaka és lázban átgörnyedezett na.p adodott és fog még adódni a
tudományért?

'S ha itt újra megállunk kérdezni: miért az örök küzdelem, miért e tenger
áldozat, hol lesz már megállapodás? ... maguk az eredmények, a vívmányok
felelnek kérdésünkre : A tudomány szakadatlan munkássága, ft haladás művei
felett egy Géniusz lebeg, szárnyakat adva hiveinek, mélyre csalva, "agy magasba
segítve, világosságot gyújtva, jutalmat osztva. N em fog pihenni, valamig egy'
kétely létezik, nem fog nyugodni, mig egy zúg sötét leszen, diadalra akarja ve-
zetni a világosságot, a neve: 1 gaz s ág! ...
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A z igazságnak útjában vagyon az élet
és az ő ösvényének útja halhatatlan.

~.

Öröktől fogva vagyon. Mikor az ember megszületett, keresni kezdé.
És ő megmutatkozott neki a tűzben, vizben, napban és a csillagokban. S az
ember érezve büvös hatalmát, leborult imádni a tüzet, vizet, napot és a csilla-
gokat. Majd bálványokat faragtak s ő a holt bálványokba életet lehelt, uralkodva
a lelkek milli6in. A Ganges és az Indus mentén r61a daloltak csodás regéket,
az Olympusr6l mennydörgő Zeus képében kormányzá a világot, R6mában villámló
Jupiter volt a neve s a hatalmas Jehova, ki M6zest küldé, ki átvezeté népét a
tengereu és megsegítette a pusztában, ki megboszulá az apák vétkeit a fiakban
harmad és negyediziglen - ki lett volna más, mint ő, egyedül ő? És végül
Isten képében leszállott a földre, itt járt- kelt az emberek között, hogy kinyilat-
kozt~ssa magát az ő legtökéletesebb alakjában, hogy meg váltsa az emberiséget
és megalapítsa az ő dicső országát. Az emberek megköpdösék, megcsufolák és
keresztre feszitették a gyalázatnak helyén, latrok között. De feltörte sírját, ho-
zsána közt feltámadott. Lerombolá a gazságnak műveit, diadalt vett a bűnön és
halálon és meghódítá a világot. Évezredek múltak el s az6ta minden évben, minden
nap hányszor, de hányszor megcsúfolják, megfeszítik, eltemetik és ő minden évben
minden nap újra feltámad fénynyel, diadallal. Évezredek fognak elmúlni és minden
évben, minden nap újra és újra meg fogják feszíteni - de nem veszithetik el,
élete öröktől fogva örökké való s ha vannak pillanatok, vannak életek, melyekben
úgy látszik, hogy ő az elbukott, hogy ő a vesztes, ne feledjük, hogy az csak
parányi látszata a hosszu időnek, az örökké val6ságnak és hogy a küzdelem ki-
menete bizonyos. Mert mulandö és könnyen rothad6 minden hazugság, képmutatás
és erkölcstelenség, akármivel kendőzze is magát. Mert mégis sarkköve, örökké
való alapja az életnek, a világnak az Iga z s á g, mely túl éli az egyes embert
és diadalt arat az utódokban akkor is, míkor már a silányság maga magában
régen elrothad ott .

Az igazságnak útjában vagyon az élet
és az ő ösvényének útja hallhatatlan!

Mutamur.
Ha ügy egy kopors6nál állunk,
Azt hiszszük: mindenünk oda,
Hitet, reményt, üdvöt temetve
Csak Golgotha vár, Golgotha .

, Éskínos, nagy vezeklést kezdünk
A frissen ásott hant körül
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S mig hull a köny, csak hull a rögre,
Megnyugszunk észrevétlenül.

Szívünk lassanként hitet, reményt,
Mindent, de mindent visszasir,
Az évek szállnak . : . . hant beomlik .
S már azt se tudjuk: hol a sir . . .

Vojtkó Pál.

Gondolatok.
Semmi se okoz a világon annyi bajt, mint a hazugság, a

mely az tgaasághoz hasonlit.

A ki a:z:önz és t lekü:z:dte magában, a valódi nagyság, s
igazi boldogság legnagyobb akadályát győxé le. Eötvös.

"Egy könyv lehet jóvagy ros s z, nem azért, a mit
tartalmaz, hanem a mit sugall". Mme Stael.

A sajtó az értelmiség ura, az értelmiség pedig a vi-
lág ura. Constant Benjámin.

Inkább végezd a lehető legcsekélyebb munkát, de ne ke-
veselj egy fél órát sem. Goethe.

Az életben kétszer legjobb a:z: ember: midőn ide jön és
innen kilép. Tompa.

A természetben minden czél, ha elértük, újabb czélck
eszköze. Jeán Paul.

Ki az önbecsülés nemes tulajdonát birja, még inkább fogja
birni a becsültetés vágyát. Fáy András.

Vannak tudósok, kik mindent tudnak, csak azt nem a
mit az életre tudniok kellene. Fáy András.

A természet erőszakot nem ezen ved, s a mesterség csak
azon tulajdonainka t fejtheti és mű velheti ki, miket a termé-
szettől belénk plántálva talál. Fáy András.
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Aesopus v.éleménye szerint minden emberen két, tarisz-

nya van: egy elől, egy hátul; az elő t te levőbe a mások
hibáit, a hát ul s ó b a a magáéit rakja, minek következtében
a maga hibáit nem, csak a másokéit látja.'

A külsö-somogyi ev. tanító-egylet őszi gyüléséböl,
Fentnevezett egylet tagjai által több izben nyilvánult az óhaj,

hogy az egylet támaszkodva az alapszabályok adta jogra, őszi gyüléseket
is tartson, s miután a ta vasz i, junius 29·én tartott gyűlésen ezen óhaj
jegyzőkönyvileg is kifejezést nyert, az ujonnan választott elnök, Mester-
házy Sándor, ns.-pátrói lelkész úr az őszi gyülést november 25-ikére ki
is. tűzte - Porrogra. Az-ért ilyen későre, hogy az egylet világi elnöke,
Andorka Gyula, esp. felügyelő úr is - ki hivatalos elfoglaltsága miatt
csak azon napra igérhette megjelenését - résztvehessen abban. (Ugyan-
akkor meg a Zsinaton kellett lennie!) Késő volt az idő egy kissé; erős
téli időben a gy ülés helyétől napi járóföldre lakó kartársaink
megjelenésére - sajnosan -- uern is számíthattunk. Jelen volt annak
daczára az egylet tagjainak 3/4 része, k őztük Sz a lóky Elek surdi, és a
'helybeli lelkész, Balogh István urak. Agyülés főbh mozzanatai:

1. Elnöki megnyitó. Elnök ú r megköszöni az egyleti tagok bizal-
mát a tavaszi gyülésen, honnét ő családi ügyek rrüatt távollenni volt
kénytelen, történt elnökké válasz tásáért, s hosszabb beszéddel elfoglalta
az elnöki széket. Felidézi lelkében azon időt, midőn iskolába ment,
midőn iskolába járt, s az elismerés és hála adóját nyújtja volt tanítóinak.
A tanítók - ugymond - missionáriusok. a gyermekvilág megtérítői
a gyermek lelkében homály ül, s ama homályt eloszlatni a tanítók
feladata az ismeretek nyujtása, a vallásosság ápolása, fejlesztése által;
visszapillant a reformáczio bajnokaira, kik a tanítói pályán szent lelke-
sedéssel vitték előre a világosság fáklyáját, s megvetétték alapját a
népiskolának is. Majd szól a jutalomról, a lelkiismereti jutalomról, s a
a nép részéről eredőről, mely hálával emlegeti a jó tanítók emlékét
De hogy a tanító feladatának sikerrel megfelelhessen, szorgalmas
ta~ulásra, önképzésre van szüksége j mert ki ezt nem teszi, a gyorsan
haladó kortól elmarad. Lessingre történt hivatkozással bizonyítja, mil y
sokra viheti valaki s zorg almas önképzéssel. A szorgalmas önképzés
egyik eszköze a tanító-egylet is, s mint ilyen ügyeinek felvirágoztatása
érdekében tehetségével teljes készséggel járul; s agyülés müködésére
Isten áldását kérve azt megnyítja.

2. Következett ezután Záborszky Kálmán, szt.-királyi helyettes tanító
gyakorlati tanítása a beszéd ért. gyakorlat köréből : a kőzség lakosai



56

foglalkozás, nyelv és vallásra nézve. A tanítás végeztével, több oldalról
hozzászólás történt. A felvett leczke félórai időre sok; megértetés,
begyakorlás nem vihető keresztül; a beszéd ért. gyakorlatoknál alkal-
mas példabeszéd, k őzmondás, vagy er kőlcsi versecske s annak karban
való mondatása s igy begyakorlása kivánatos; a tanító előadás alatt
ne járkáljon szünet nélkül fel-alá .. 1, ne mondja azt gyermekeinek:
"minden vaIlás egyforma jó". Ilyen s még némi kisebb tévedések, hibák
daczára, a birálat eredménye nem kedvezőtlen. Annak összegezése:
Előadó nyugodt modora, szelid bánásmódja, k észűltség e s tárgya könnyed
kezelésével a tanítás eredménye dicséretes. Ezzel kapcsolatban eszme-
csere folyt a felett ig: a helybeli tanító tartsa-e a tanítási gyakorlatot;
vagy idegen? Készüljön-e a tanító a tanításhozelőre, illetőleg előkészít-
heti-e a tanító a növendékeket vagy sem? A tanítási gyakorlat felada-
tának úgy vél agyülés meg fe lelhetni, ha idegen tanító tartja azt; igy
nem válhatik a tanítás ügyes k ik ér dezéssé, ügyes feleletek elmonda-
tá sává, CA tanítónak, hol az előadás tartatik. nincs tudomása arról,
hogy kartársa meJy the mát választ~t~) A tanító mindenesetre készüljön,
de a tanítási tervezet benyujtását és igy annak birálatát a gy ülés feles-
legesnek tartja.

3. Az isk. vizsgálóknak az egyházmegyeí gyülésen már előadott
jelentését a gyülés utólagosan nem kivánja felolvast.atni, - napirendről
levétetik.

4. Az ev. néptanítók és az új nyugdij-törvény czim alatt ifjabb
Héricz Sándor adja elő a törvénynek bennünket komoJyan érdeklő
-- a nyugdij-összeg megállapítására vonatkozó rendeletét. - Annak
kapcsán agyülés eltogadja előadó indítványát, hogy t. i. kerestessék mey az egy-
házmegye m. t. vezetősége s közgyülése, miszerint az mondia ki: a) hogy evang.
tanító'inak kantori jövedelmét csak a különféle ceimeken kapott stólák, offert
adományok képezik, más egyéb pénzfizetés, a termények, földjövedelem pedig tisztán
tanítói fizetés, vagy b) az összes különféle csimeken kapott tanítói javadalom
10%· a kántori, a többi tisztán tanítói fizetésne,1c vétessék, s kegyeskedjék odahatni
hogy ezen határozat a magy. kir. ministerium által elfogadtatván, - tanítóinak
nyugdijösszege ennek megfelelőleg állapíttassék meg.*)

5. Ugyan ő ismerteti az "Ev. népiskolában" megjelent, pártolásra
serkentő czikkek nyomán az alakítandó kerületi tanító-egylet vajudó
állapotát: s midőn kijelenti, hogy a maga részéről sem táplál ug yaa
vérmes reményeket a megalakulható kerületi tanító-egylet tevékenysége,
illetve az abból folyó tanügyi vivmányok iránt, de mert annak meg~
alkotását pártolja, - mert az elmondottak szerint: "nekünk ev. taní-
tóknak nemcsak általános, de különleges helyzetünknél fogva különleges
intézményre, mint a kerüteti taníró. egyesület, hol az egyházilag ben-
nünket érdeklő dolgokat közös megbeszélés utján fejleszthetjük, s

*) Indokolást tek. szerkesztő úr engedelmével más alkalommal. . H. J.
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a tanüg-y és saját magunk érdekeit előbbre viendő k őz ős, egyesült
erővel lehetünk képesek - szükségünk van" - tekintve azon jóakaratu
kűzdést, melyet az eszme előharczosai kifejtettek: nem tartaná méltó-
nak, hogy egyesületünk a küzdés elöl teljesen el zárkózzék, s azokat
tudomásul ne vegye, annyiban sem, hogy mélységes hallgatással mel-
lőzze a megindított mozg~lmat. Ugyanazért felveti a kérdést: moudja
ki az ' egylet - miután a ker. egylet nek elvben való pártolását a ta-
vaszi gyülésen kímondta -- akar-e a meg alkotáshoz pénzáldozat hoza-
tallal hozzájárulni; és pedig gyütést indítsunk-a, vagy az egylet adjon
bizonyos összeget, vagy helyezzen kilátásba a megalakuló első gyülés
alkalmára ?

Az egylet pénztárnoka azonnal utalványozni akar bizonyos pénz-
összeget, de többek hozzászólása után abban állapodott meg agyülés,
hqgy egyleti pénzt a nevezett czélra ez idő szerint nem adhat; ha azonban
a kerületi tanító-egylet meg tud alakulni s agyülés összehivható lesz,
képviselöjet - mert a megalakulást csak azon alapon képzeli - el
fogja oda küldeni. Jóllehet tudatában van annak, hogy a 'gyülés tartá-
sának helyetölünk minden esetben a legnagyobb távolságra leend, kép--
viselőjének esetleges fuvar s napidijár ól saját .kebelében gondoskodik.
Arinak felemlítés ére, hogy némelyek sz er int a "kerület fogja megalkotni
a kerületi tanítóeg~letet, az egyházkerületi tanítók végtelen szégyenére!"
egyes kartársak sem végtelen szégyent, sem nagy szerencsétlenséget
nem látnak, Mert szerintük a kerület, ha megalkotná azt, szükségképen
kellene, hogy gondoskodnék agyülések megtartásához szükséges anyagi
eszközökről is.

6. Mult gyülés jegyzőkönyve némi pótlások után hítelesíttetik;
5, pontja értelmében a k ő ny vtár i bizottság, mely hivatva van évenkint
10 fr t áru könyvet kiszemelni s az egylet könyvtára számára megren-
delní - ennek n.eg téte lér e felhivatott, (Folytatólagosan megrendeltetik
évenkint a "Föld és Népei" CZÍmü s Ribáry F. "Világtörténetének" egy-
egy kötete becses müve k ).

7. Egyleti énekarunk szer vezése megkiséreltetik; a kijelölt énekek
azonban az idő előrehaladott volta miatt begyakorolhatók nem voltak;
megbizatott karmester, Mikler Győzö, légrádi k art ár: ,' hogy szabad
választása szerint még egy éneket a műsor ba telvegyen, a megfelelő
szóllamokat kinek-kinek küldje meg, hogy a tavaszi gyülésen a begya-
korlás minden nehézség nélkül történhessék meg.

Miután a jövő gyülésre (melynek helye Lég rád, túl a Dráván) a
jelen voltak k őzül Csatáry Kálmán, pogány - szent-péteri, Nagy János
ih.-berényi kartársak és alulirott munkahozókul jelentkeztek, s a
jegyzőkönyvet hitelesitő tagok kineveztettek, a gy ülés b ez.ár a tott.

ifj. Héricz Sándor, egyl. jegyző.
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Könyvismertetés. .
•Lehr- und Lesebuch " für die IV., V. und VI. Classe der Volksschul en

und fül' Wiederholungsschulen. Deutsch bearbeitet von Karl Frühwirth. Kapi
Gyula és Papp J őzsef "Olvasó- és Tankönyv" -ének német nyelvre átdolgozott
kiadása. Kiadja: Mehner Vilmos, Budapest, 1893. Ára 70 kr.

Népiskolák számára kézikönyvet szerkeszteni nem oly könnyü feladat, mint
a minőnek első tekintetre látszik. Annyi minden.éle szempontnak kell itt tekin-
tetbe jönni, hogy majdnem lehetetlen valamennyit folyvást szem előtt tartani;
azért gyakran megtörténik. miként egyik, vagy másik könyv némely tekintetben
kivánni valót hagy hátra. Ily szempontok a többek között: a megfelelő terjede-
lem, az átgondolt tervszerűség, az anyag módszertani helyes csoportosítása és
feldolgozása; a hazafiúi érzület, az általános mííveltség, a gyermeki önálló gon-
dolkozás, a vallás erkölcsi érzés, a kedély, értelem fejlesztése és nemesítése; a,
könyv legyen továbbá gyakorlati, szórakoztató, a gyermek fogalom köréhez mért,
de azért nem ízetlen; ébreszsze az érdeklődést, nevelve oktasson, edzőleg' hasson
az akaratra ; a nyelvezet egyszerűsége mellett a gyermek korához mért, képző,
szivhez szölö, értelmes, nyelvtanilag helyes sth.

Hogya fenntjelzett ,.Lehr- und Lesebuch' megfelel-e az általános szem
pontoknak. úgy fogunk róla meggyőződést szerezhetni, ha azt közelebbről megte-
kintjük,

Meg kell vallanom, a könyv terjedemét illetőleg, rám nézve az első pilla-
natra nom a legkellemesebb benyomást tette; sőt a meglehetős vaskos kötet
rám szinte megdöbbentőleg hatott, azon gondolkozva, miként lehetséges, vag,y
egyátalán lehetséges-e falusi iskolában eme betürengetegen két télen át, keresztül
hatolni, hisz ez gymnasíumi használntra is untig elég volna. De aztán szemembe
ötlött a könyv táblájának külsejére ragasztott czirn lap. mely tudtomra adá, hogy
a tankönyv olvasókönyvvel van egybekapcsolva, a mi némikép megnyugtatott,
mert ennek folytán a betanulandök valószinüleg a könyvnek felét fogják csak
képezni. Ebből bátorságot meritve a könyv tartalmán végig egy futolagos pillan-
tást vetettem s valamint gyorsvonaton utazó egyént a gyors egymásutánban fel-
's eltüuő szép vidék; ép oly kelleinesen lepett meg engem is a könyv tetszetős
kiállítása s aszámos szebbnél szebb illusztráczió. Érdeklődni kezdtem a könyv
iránt s most ismét elölről kezdve valamivel részletesebben tekintettem át s
rájöttern hogy - a mint később ki fog tűnni - a könyvnek még terjedelmesebbnek
kellene lenni némi részben; sőt hogya beosztást illetőleg is nagyon csalódtam
feItevésemben. A czimlap után itélve azt kellett hiuuem, hogy az olvasókönyv
bizonyára az elso, a tankönyv pedig a második részt fogja képezni, vagy meg-
fordítva. Azonban nem igy áll a dolog, az egészen másként van berendezve és
pedig oly formán, hogy az egyes alkalomszerű, illetve tárgyszerű olvasmányok a
tananyag közé vannak felvéve s ahhoz alkalmazkodva, annak néhol mintegy beve-
zetéséül esetleg kibővitéséül s másutt magyarázatául szolgálnak, s bár a könnyebb
felismerhetés kedvéért. rendes en kisebb betükkel is vannak nyomatva. Ily for-
mán a hány a tárgy, annyiféle egyszersmint az olvasmány is.
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A felvett tantárgyak a könyvben következők: imák, bibliai történet, melyet
kiegészit a biblia isme s a szentfö-ld ismertetése, egyház történet, földrajz,
magyarok története, alkotmány tan, természetrajz, gazdaságtan, és természettan.
Vannak tehát benne bibliai, egyház történeti földrajzi, történeti, alkotmánytani,
természetrajzi, gazdaságtani, s természettani olvasmányok; ezenkivül egy külön
olvasmáuyi rész, melyben valláserkölcsi olvasmányok vannak összeválogatva. Ily
dicséretes gazdagsága és sokoldalusága az. olvasmányoknak ritka olvasókönyvben
található fel. Az egyes olvasmányok a hozzátartozó tárgygyal oly szeros össze-
függésben állnak, hogy sokszor az olvasmánynak a tulajdonképeni tárgytól való
megkülönböztetése néhol nehézségekbe ütközik. A tantárgyak ellenben oly elbe-
szélő formában vannak szerkesztve, miszerint. azok akármelyike is olvasmányként
vehető. Az anyagnak ilyetén feldolgozása tankönyvirodalmunkban egészen szekat-
lan és új dolog, de egyszersmint igen helyes. Az egész könyv inkább olvasó-
könyvnek tekinthető, melyben a fősul.V az értelmi képzés, az öntudatos és helyes
gondolkodás elömezditására van fektetve s a beemlékelendő anyag a lehető leg-
csekélyebbre van redukál va.

A nagy méltóságu vallás- és közoktatási miniszter által kiküldött, legjele-
sebb tanférfiakból álló országos közoktatási tanács, a hirlapok közlése, szerint a
népiskolai tanterv revísioját illetőleg a miniszternek azon javaslatot tette, hogy
az elemi iskolákban a tankönyvek egészben véve meJlőztessenek s a tanulandó
realiák az olvasókönyv nyomán tanittassanak; a mi valószinüleg accepnáltatni is
fog, minthogy népiskolai tanitásnál igen előnyösnek mutatkozik.

A Kapi-Papp-féle s Früwirth Károly által átdolgozott .Lehr- und Lesebuoh"
valamint annak már korább kiadott magyar eredetije, az "Olvasó- és Tankönyv",
egészen megfelel az ersz. közoktatási tanács eme javaslataban foglalt intencziók-
nak s csak örömünknek lehet kifejezést adnunk, midőn látjuk, hogy evang. egy-
házunk vezérlő tanférfiai ennek czélszerüségét nemcsak rég átlátták, hanem e te-
kintetben mindeneket megelőzve uttörőként s zászlóvivőként szerepelnek.

Csak egyről történt itt is, ott is megfeledkezés; s ez az, hogy ily tanítás
mellett a népnek tetsző vizsgát a tanitó nem adhat, mert ily közlés mallett a
gyermek kényszerülve van a folytonos gondolkodásra, minek folytán még a rövi-
debb feleletek is rendszerint vontatottakká vájnak, a mi a hallgató s hozzá nem
értő közönségre nem lehet kellemes. Ezt elkerülendő ajánlatosnak mutatkozik az
eddig szokásos nyilvános vizsga helyett a tanévet csupán pogrammszerü záröüu-
nepélylyel fejezni be; a tanító szorgalmáról s munkája eredményéről pedig állá-
sánál fogva ehhez értő s hivatott iskolavizsgáló bizottságnak számoljen be, mely
a felsőbbségnek a tapasztaltakról jelentést tehetne.

A tananyag előbb jelzett csoportositása mellett azonban a könyv hasonló a
jól kifent eszközhöz, melylyel ugyan sok hasznos dolgot lehet végezni, de nagyon
kell vigyázni, hogy az azzal foglalkozó magában kárt ne tegyen vele. Ügyes ta-
nító a könyvet jól alkalmazva, azzal nagyon szép eredményt érhet el; mig ellen-
kező esetben, úgy belebonyolódhatik, hogy minden jőigyekezete daczára sem lesz
képes zöld ágra vergődni s a gyermek elméjében az egész anyag egy ohaesszá
válhatik, mely esetben a kitüzöttczél általa el nem érhető. Ennek -elkerülése
czéljából igen czélszerü lett volna, ha a szerzők a könyv használatát illetőleg
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előszóként egy kis utasítással szolgálnak,*) mivel ők maguk leginkább ismerik
azon elveket, melyek a könyv irásánál szemeik előtt lebegtek; a könyvet hasz-
nálö tanítónak pedig azokat úgy kell kitalálni s ha nem találja ki és el, czél-
vesztett lesz egész murikája. Ezen azonball még, egy külön ívre nyomatott s a
könyvhöz csatolandó melléklettel, mindig segíteni lehetne..

És most lássuk a könyvet részletesebben. A könyv bevezetését különféle
szebbnél szebb imák képezik, melyekből az iskolai életben előfordulni szokott
minden alkalomra találkozik egy-egy. Az első általános tartalmú, ezt követik a
szorosabban vett alkalmi imák, van köztük az iskolai év kezdetére, a tanítás
kezdete és befejezésére szánt délelőtti és délutáni, vizsga elötti és utáni, valamint
az iskolai év befejezésére szóló ima.

A tulajdonképeni tárgysorozat az ó- és ujszövetségi bibliatörténetekkel kez-
dődik, melyeket azonban a bibliának rövid ismertetése előz meg. Némelyek ugyan
fölöslegesnek tartják a népiskolában a bibliának külön ismertetését; megelégesznek
annak olvasásakor eszközölt magyarázat eredményéből azzal, a mi a gyermekre
úgyszólván ráragad, s némi előszeretettel történik hivatkozás arra, hogy paeda-
gógiai könyvekben a bibliának külön ismertetése nem hangsulyoztatik, minek
tehát a tantárgyak szaporítása, úgy is túlsok azok száma. Én a magam részéről
e nézetet nem osztom, nem tartom elegendőnek a biblia ilyetén ismertetését, mert
az ily ismeret idővel úgy elpárolog, mintha nem is lett volna, nem lehet azt a
gyermektől számon kérni, minek folytán ismétléskor .a magyarázat nagyrészben
újra kezdődhetik. Ellenkezőleg, mint minden tárgynál, úgy itt is szükséges, hogy
a magyarázat veleje röviden a táblára irassék, honnét azt a gyermek leirván, az
neki a jövő órára betanulandó feladványul szolgáljon. A táblára való felirógatás
pedig időt igénylő, fáradságos, s sokszor hiányos voltánál fogva is, nem háladatos
munka, ezt pótolni van hivatva, valamint minden népiskolai tankönyv, úgy a
biblia ismertetése is. Hogy a bibliaismének külön tanítása hangsulyoztatnék vala-
mely paedagógiai műbeu, azt magam sem olvastam. igaz, az ellenkezőjét sem,
de az életszükséglettel kell főként számolni, mely körülmény különösen a mai
materialistikus áramlat ellensulyozása czéljából kétszeresen is figyelembe veendő
s azt hiszem, utóbbi az elűh binél sokkal inkább bir döntő sulylyal. A tantárgyak
száma is csak látszólag szaporodik, mert a bibliaolvasás a népiskolában már nem
mostani s annak ismertetése ezzel együtt jár. A különbség csak az, hogy vezér-
fonal mellett a tanító sokkal biztcsabban, könnyebben, számbavehető idömegta-
karitással haladhat s mégis sokkal nagyobb eredménynyel, mint e nélkül. A mit
tehát látszólag vesztenénk a réven, azt bőven megnyerjük a vámon. Nagyon
helyesen tették tehát szerzők, hogyatárgysorozatba a biblia ismertetését, noha
nem ártott volna ezt valamivel bövebben tenni s az evangelisták s apostolok
életéből néhány vonással megtoldani, miután a gyermek nemcsak szereti, hacsak
némileg is, ismerni azt a kivel foglalkozik, hanem szükséges is, hogy legalább
leirás után ismerje némileg, ez érdeklődésére csak fokoz61ag hathat, melynek
felköltése itt is a legelső teendők közé tartozik.

*) Az eredeti magyar kiadásuál van ilyen utasítás, mely a t.anitót teljesen tájékoztatja.
Szerk.
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Különben azért megfelel czéljának, mert a gyermekek részére a legszüksé -
gesebb tudnivalókat magában foglalja, a mutatkozó hiány pedig könnyen pótolható.

Az ~lső rész a bibliáról általában szól; a második az ó-szövetségről, a
történeti, tanítói és költészeti könyvek s azok iréinak elősorolásával. A harmadik
rész az új-szövetséget tárgyalja a legszükségesebb tudnivalókkal ; rámutat annak
felosztására,röviden tartalmára sannak iróit megnevezi. A negyedik rész a bib-
liának régebb és újabbi kiadásáról szól sekettő között annak megszerezhetésére
nézve némi összehasonlitást tesz. Az egész, Lutbernek a bibliáról szóló igen szép
költeményévei záródik.

Ezt követi asi e n t föl d r ö vid le ir ása Krisztus idejéből, melynek
felvétele szerzők körültekintő figyelmére vall, mivel ez a biblia és abibliatörténetek
tanításainál elmaradhatlan. Ismerteti akkori helyrajzi, politikai és vallási viszonyait
az általánosból baladva a részletekre, szem előtt tartván, bogy rövidsége mellett
is magában íoglalja mindazt a mit a gyermekeknek tudnia okvetlen szükséges.
Kár, hogy térkép nincsen mellékelve, mindamellett, bogy az újabb kiadású újtesta-
mentumokban az feltalálható.

A talaj ilyetén elkészítése után következnek az ó- és újszövetségi b i b l i a-
tör t éne tek a gyermek által könnyen érthető modorban megirva, melyek közül
némelyik után, igen helyesen,' a szükséglethez képest odavágó és alkalmas bibliai
és énekversek találhatók. Igy a többek közt Dávidról szóló bibliai történet után
annak zsoltáraiból. bölcs Salamon után pedig annak moudásaiból stb. yan néhány
szemelvény bemutatva.

A könyv Ill. része. az egy ház tör t éne t e.t foglalja magában, melyről is
csak elismerőleg lehet nyilatkozni.

Ha valaki valamely tárgygyal egész a legapróbb részletekig bármely tisztában
van is, még nem következése annak, hogy azt akként tudja a hallgató val közölni
a főbb részek kidomborítása által, miként az a tényálladékról magának teljes,
összefüggő és maradandó képet tudjon atkotni s hogy azt necsak a tényálladékról
világosítsa fel, hanem arra a kitüzött irányban meggyőzőleg is hasson s azt a
végczél felé szinte magával ragadja. Pedig ez fődolog. Fődolog még egy kis
elbeszélés elmondásánál is, meanyivel inkább világra szóló esemény ecsetelésénél.
És mindamellett hogy fődolog, az iskolai oktatásnál némely részről épen erre
lesz rendes en a legkevesebb suly fektetve; minek aztán az a következése, hogya
tanító minden erőlködése daczára sem képes a gyermekkel úgy értetni meg a
tárgyat, hogy az azt sajátjának mondhassa. Ez a magyarázata annak, hogy a
kitünő tanulób61 nem mindig válik ugyanoly tanít6, mert ha a tárgy a kisujjában
van is, nincs tisztában annak közlési mödjával, vagyis csak mázol eosetelés helyett
A szóban levő egyháztörténet a legszebben felel meg mindezen kellékeknek ;
nemcsak a gyermeknek teszi érthetővé a tárgyat saját gondolkozásmódja szerint,
hanem a tanítdt is rávezeti a közlés m6djának belyességére.

Az egyháztörténet Jézusnak, a ker. vallás megalapítójának rövid életrajzával
kezdődik, mely, egymagábanvéve is már kompakt egészet képez. Ezt követik az
apostolokról s az első kel'. egybáz mégalapításairól szól 6 fejezetek. Pál apostolról
külön fejezetben emlékszik meg leveleinek egyik legszebb, a szeretetről szóló
részletét csatolja hozzá. Ezután megemlékszik az első keresztyének életéről, azok
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sorsáról a pogányok között, kiemeli a kel'. vallás diadalát, mely után áttér a
keresztyénségnek Magyarországon val6 elterjedésére szt. István uralkodása alatt.
Megemlékezvén a Szentföld visszafoglalására irányul6 keresztes hadjáratról s a
ker. egyház rornlásárél , a reformáczió előharczosainak adja röviden életrajzát.
Ezt követi a reformálzi6 nagyalakjainak, Luther, Zwingli, Kalvin élete és müködése
a protestantizmus későbbi harcza a katoliczizmussal külföldön, a passaui béke
stb., továbbá az ágostai hitvallás kivouatban, Gusztáv Adolf önfeláldoz6 tevékeny-
sége a protestantizmus ügyéért, a Gusztáv Adolf egylet s a magyarhoni evang.
gyámintézet szervezetének és eséljának ismertetése.

Ezután tárgyalja a reformáczi6 terjedését Mag y a ro r s z ágo n, megemlék-
szik annak törhetleu terjesztői s hathatos pártíeg öiröl, u. m.. dévai Bir6 Mátyás,
Sztárai Mihály, N ádasdy, Perényiről , Beythe Istvánról, mint a két prot. egyház
szakadásának ref. részről val6 sz6vivőjéről. Ezt követi a protestantizmus harcza
a katoliczizmussal, melynek előharczosaít Bocskay Istvánt, Bethlen Gábort, Rák6czy
György fejedelmeket sikerült arczképben is bemutatja. Megemlékezik a magyarhoni
ev. egyház leggyászosabb korszakáról, annak ismét életre ébredéséről, továbbá
II. J6zsef türelmi rendeletéről, melynek főbb pontjait be is mutatja. Tárgyalja
továbbá a protesánsok vallásszabadságának fokozatos javúlását a legujabb időkig
s végre az 1868. évi 53. t.-cz. főbb pontjait ismerteti. Ezután megemlékszik a
magyarhoni ágo egyház szervezete az egyházi év beosztása s a különféle keresztyén
felekezelekről s az egész egy lendületes imával záródik.

Az egyháztörténet 56 lapra terjed, ft mi első tekintetre népiskolai czélra tán
k-ssé soknak tünif fel, de ha számbaveszszük. hogy a tanterv szerint két évfolyamra
osztand6, sannak tulnyom6 része mint olvasmány nyujtand6 a gyermeknek, úgy
az népiskolai használatra teljesen megfelelőnek, sőt czélszerünek jelezhető, melyből
a gyermek a reformáczi6 történetéról úgy kül- mint belföldön teljes és maradandó
képet nyerhet. (Foly tatjuk.) -áro

Irodalom.
Tanügy czimmel Vad a y J 6 zs ef szerkesztésében, . Békésen, új tanügyi

orgánum indúl meg, tanít6k, iskolaszékek, ügybarátok számára. Az új lap czélja:
társadalmi téren kultiválni a tan ügy és a tanítók érdekeit, hogyatanügy és a
tanítok érdekében maga a társadalom köréből indúljának ki a mozgalmak.

Hivatalos Közlöny czim alatt a m. kir. vallas- és közáktatásügyi minisz-
terium foly 6 évi január l-étől kezdve havonként kétszer, szükség esetén többször
is, hivatalos lapot ad ki, meLy közölni fogja az ügykörébe eső általános rendele-
teket, az elvi határozatokat, a személyi hireket és a hivatalos pályázatokat.
Előfizetési ára egész évre 2 frt 50 kr., egyes szám ára 10 kr. Kiadja Lampel R,
Budapest, Andrássy-út 21. sz. Szerkesztőség a vallas- és közoktatásügyi minisz-
teriumban, V. ker. holdutcza 8. sz.

A Protestáns Szemle f évi 1. füzete következő tartalommal jelent meg:
1. Adalékok az elkeresztelési vita megvilágításához, Várnay Sándortól. 2. Fáy
András mint protestáns, Rácz Kálmántól. 3. A profetizmus lényege és jelentősége
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Pukánszky Bélától. 4. Képek Pázmány és elleneinek polemiájából, dr. Szlávik
Mátyástól. Továbbá érdekes közlemények vannak e rovatok alatt: missiöügy,
történelmi emlékek, könyvismertetés, irodalmi szemle.

Kis Tükör, képes családi hetilap. Ára egész évre 2 frt Kiadja Hornyánszky
Viktor Budapesten. Felelős szerkesztője K e c sli: e m é th Y 1 s t v á n. főszerkesztője
Sz ő ts Far kas, ki a Prot. Egyházi és Iskolai Lapot is szerkeszti. Részünkről
ez új vállalatot, mely népies irányánál s hihetetlen olcsóságánál fogva protestáns
népünk családi lapjáúl kinálkozik, melegen üdvözöljük.

Történetek. n.v czim alatt fog megjelenni legközelebb Vo j tk ö Pál t ö I,
lapunk jeles muukatársátöl, 12 önálló rövid elbeszélést s rajzot tartalmazó csinos
kötet. Ára 1 frt lesz Az előfizetések szerzőhöz, Kolozsvárra (Egyetem) küldendők.

Vegyesek.
Kitüntetés. A vallás- és közoktatási m. kir. miniszterium Sch mir m und

János kalaznói (tolnamegyei) ev. tanítöt a magyar nyelv oktatásában kifejtett kiváló
buzgalma elismeréséül 25 frtnyi jutalomban részesítette. Részünkről gratuláluuk a
kitüntetésbez sóhajt juk, hogy a magyar nyelvnek minden nem magyar ajkú isko-
lában ily derék apostola legyen, mint Schmirmund János úr.

A, néptanttek mozgalma. A magyarországi tanítók országos bi-
zottsága nyilt felhivást intézett az ország tanítóságához, hogy kerületenként kérje
fel az országos képviselőket a 600 frtos tanítói fizetés kieszközlésére,
a val lás- és közoktatásügyi miuiszterhez beadott memorandumot tájékoztat6 levél
kiséretében megküldi minden egyes képviselő nek, hogyatanítóság anyagi érdekeit
támogassák. Az országos bizottság határozatot hozott a [kántortanítók fizetésé-
nek kedvezőbb rendezése ügyében is. A kereskedelmi niniszternél pedig a portómen-
tes levelezést kérelmezi a hivatalos tanító testületek számára. - Abr ass ó megy ei
tanító-testület a képviselőházhoz intézett kérvényében azt kivánja, hogy az állami
és községi tanítók az állami tisztviselők fizetésének szabályozásáröl szóló törvény-
javaslatban a Xl., illetőleg a X. rangosztályba felvétessenek ; ha pedig ez nem
volna lehetséges, a rendes tanító fizetésének minimuma 600 frt, a segédtanítóé
400 frtban állapittassék meg.

Éhenhalt tanttócsalad. Pilsen városában egy 41 éves, Förster Ágost nevü
altanító 400 Irtnyi fizetéséből nemcsak feleségét és gyermekét, hanem gyámoltalan
öreg anyját is eltartani volt kénytelen. November 1-én kapta meg 32 frtnyi havi
fizetését, ebből 27 frtot mindjárt kifizetett lakbér fejében, a megmaradt 5 Irttal
pedig eltengődött valahogy a hó feléig. Aztán belállt a nyomor a legijesztöbb
alakban, Előbb felesége, majd a gyermeke vesztek el éhen; utóbb pedig őmaga
is a nyomor áldozata lett. A cseh lapok izgatottan tárgyalják az esetet. (, A mi
otthonunk " után).

Zsínatunk harmadik időszaka f. é. február 7-ik napján nyilik meg; főtár-
gya a legkegyelmesebb királyi válasz tudomásúl vétele lesz.

Gyümölcs- és vörösbor-pecsét fehérnemüből legkönnyebben kivehető, ha
a pecsétes helyre egy pár csepp szalamia-szeszt öntünk s aztán tiszta kútvizben
kimossuk. ("Szőllőszeti és borászati lap ").
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Pályázat. A prot. orsz. árvaházban a meglevő három mellé új tanítói állás
szerveztetvén, erre pályázat hirdettetik. Pályázhatnak oly protestáns vallásn nőtlen
okleveles tanítók, kik németül is tudnak. Kötelessége: az árvák oktatása és neve-
lése, a mi végből al tanító a tanítási órákon kivüli idejét is az árvaházban tölti.
Hetenként kétszer van szabadság ideje. .T avadalma: 400 frt évi fizetés, szabad
lakás az intézetben és teljes ellátás (élelmezés, fűtés. mosás, világítás). A kellőleg
felszerelt kérvények f. hó 20-ig Brocskó Lajos igazgatóhoz (Budapest, VII. ker.,
Szegényháztér 1) küldendők. Az állást folyó évi márczius l-én kell elfoglalni.
Budapesten, 1893. február 2.

Műtrágyázási pályázat. A "H ung ari af' m ü t r ágy a-, kén s a v- é s
v e gy i-f p a r részvénytársaság (Budapest, váczi-körút 21), a tavaszi árpa
termelését és míítrágyázását megfelelő adatok gyüjtése által elősegítendő, ezennel
két eze rar any kor o n it pályadíjat tüz ki, melyet az erre felkért országos
magyar gazdasági egyesület a beküldött hitel f'S adatok alapján azon gazdának
oszt ki, a ki az 1893. évi termelési évadban a nevezett gyártóI beszerzendő
"Hungaria" árpa trágyának tavaszi alkalmazása után legkevesebb husz kataszteri
hold (a 1600 Oöl) területen (a melyből az összehasonlítás végett tiz mütrágyával
látandö el, tiz hold pedig trágyázatlan marad) tavaszi kétsoros sörárpával a leg-
nagyobb eredményt mutatja föl. Az adatok összegyűjtését, azok megbirálását és
a dij megitélését és kiadását az erszáges magyar gazdasági egyesület vállalja
magára. Az egyöntetü eljárás végett az országos magyar gazdasági egyesület
. külön utasítást dolgozott ki, a melyet a kisérletre vállalkozók szorosan betartani
kötelesek, ellenkező esetben a pályadijra igényüket vesztik. Ezen utasítást kivá-
natra az országos magyar gazdasági egyesület titkári hivatala, vagy a .,Hungaria ~
mütrágya-, kénsav- és vegyi-ipar részvény-társaság ingyen és bérmentve küldi meg.

Szerkesztői üzenetek.
Sz. L. Tokorcs. Czikke olyan hangon van irva, hogy lapunknak s az általa szolgált

ügynek méltösága nem engedi meg annak közlését; különben is máshova vág, mint a hova
néz: a ker. tanító-egyesület őrve alatt a soproni ev. tanítóképzőt támadja alaptalanúl, oly intéz-
kedésért, mely kis mértékben minden hazai képzőnél kezdettől fogva fennáll, s melyet néhány
éve nevezett intézet is jónak látott megszorított mértékben alkalmazni. Különben legyen
meggyőződve és megnyugodva, az a néhány növendék, a ki felvételi vizsgálat útján jut be
évenként az intézetbe, a maga osztályában a legjelesebb ek közé tartozikB. Gy. Liptó-Kokava.
Habár a lap anyagi ügye nem juttatott még eddig azon helyzetbe, hogy bárkinek ingyen pél-
dánynyal szolgálhassak, mindazáltal - tekintve az önképzés terén való 'szép törekvését - egy
ide ig szívesen megküldöm a lapot. H. S. Nemes-Pátró. A nyugdíjügy rendezéséről szólő
czikkét csak a jövő számban közölhetem. Köszönöm az "Evang'. Népiskola" ügye iránt nyilvá-
nított érdeklődését; fájdalom kevesen vannak az ily meleg en érdeklődök. Nekem is régi ideám,
hogy a lapot két hetivé tegyem, de az csak költségtöbblettel járna, s azt a kassza nem birja.
L. E. Kukmér. M. K. úrnak ment a lap, mert ő nem nyilatkoztatta ki, hogy az előfizetők
sorából kilép; beeses előfizetését pedig, - a köztük levő viszonyt nem ismerve, - természe-
tesen nem czim-cserének, hanem új akvizicsionak tekintettem. Most már a esimkérdést elintéz-
tem. A többit majd M. K. úrnak levélben. Addig is üdvözlet! P. J. Hidegkut. A szép s kimerítő
dolgozatot köszönöm. A magyar kiadást Méhner úr által majd kezéhez juttatom; nem is
gondoltam, hogy azt nem ismeri. N. V. Bony. A lapot szivesen küldöm; a kivánt hiányzó
számmal, sajnálom, nem seolgalhatok. V. P. Kolozsvár. Igéretét örömmel veszem tudomásúl ;
jövetelét szivesen várern. K. L. Torzsa. Előfizetése rendben van 1892. végéig. H. D. Veszprém.
Nem tudom, hogy jól értettem-e a megbizást!? L. G. Uj-F.-Varsánd. A volt kiadőnál semmi
nyomára sem akadtam a mult év második felére vonatkozó előfizetés teljesítésének ; kérem ez

•ügyben becses nyilatkozatát, hogy a küldött összeg mely időre számíttassék L. J. Vadosfa.
A czimszalagok rendben tartása a mult év közepéig Litfass K. eddigi kiadó .feladata volt, tőle
vettern át a kérdéses czimet is. Köszönöm a felvilágosítást ..


