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A millennium és népnevelésünk.
Ezer év valóban ritka kor a nemzetek és államok életében.

M(,!tóbb a Ikalma nemzeti "örömüunep ülésére. nagyobb oka a Gondviselés
iránti gyermeki hálára a magyar nemzetnek és államnak még nem volt,
mint a minőt ezer éves fennállása ezen év folyamán nyújtott. - Pedig
ennek a népnek tiz század kiállott viharja már elég sok alkalmat nyújtott
az örömre, de még többet Istene iránti hálara l E ritka alkalmat tehát
méltóan kell megünnepelnünk ; méltóan az alkalomhoz, de méltóan ön-
magunkhoz is.

Vajjon IIIagas korunk egymagában elégséges volna-e az. idegen
nemzetek tiszteletének kivivésahoz ? Nyugodtak lehetünk. nemzetünk élete
nemcsak hosszú) hanem tartalmas is volt. -- Elég tartalom már magában
véve az is, hogy megvédtük a Nyugatot a Kelet pusztitó árja ellen és
így lehetövé tettük kulturéjanak zavartalan fejlesztését; de fokozódik
ennek a tartalomnak értéke akkor, ha tudjuk, hogy amiért mi minden
pusztító árnak áttörhetetlen gátat vetettünk, jó szomszédaiuk, - a mikor
csak szerét tehettek, - szabadságunk ellen törtek. Miért tagadnók: ezer
éves multunk idejének legnagyobb része abban telt el, hogy megvédtük
a Nyugatot a Kelet ellen, önmagunkat pedig' a Nyugat ellen. Ezek'
dac~ára emelt fővel mctathatjuk be kulturánkat; a május 2-án megnyilt
országos kiállítás tanubizonyságot tesz mallettünk arról, hogy mi a kard
forgatása közepett fenmaradott csekély időnk daczára, a kulturáról sem
feledkeztunk meg és hogy, ha nem kelhetünk 'is a kultura élén haladó
nemzetek kel versenyre, szégyenkezésre nincs okunk.

A milyen nagy hiba volna, ha a Gondviselés nyujtotta e ritka al-
kalmat meg nem ragadnék il végböl, hogy öröm- és hála-ünnepet üljünk,
oly fokú könnyelmüség lenne, ha átenged ve magunkat ezer éves fennállá-
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sunk szülte örömünknek, nem mérlegelnök elöhaladottsagunk valódi mér-'
tékét és nem gondolkodnánk a további haladás, sőt hátran mondhatjuk
fenmaradás, biztosítékairól. - »Elvész az én népem, mivel hogy tudomány
nélkül való.; Elvész a mi nemzetünk, ha a gaz.dasági és kulturális viv-
mányok terén az előrehaladottabb népekkel lépést nem igyekszik tartani.
»Minden állam fennállásának talpköve a tiszta erkölcs ;« a magyal' állam
további fenmaradasénak talpköve ....azonban az erkatcs lllellett polgárainak
lángoló hazaszeretete is! '

A fenmaradásnak ezen biztosítékait pedig' egyedül a nép nevelése, a
nép olktatása által lehet megalkotnnak. Ki merné állítani, hogy erőszakolt
a milíennium és a népnevelés között ilyeténképen felállított kapocs ~ Nem
én álltottam fel: maga az állam kormánya millenniumi törvényjavaslatában
létezőnek elismerte azt, jövő fennállásunk egyik feltételét négyszáz elemi
iskola felállításával maga a törvényhozás teremtette meg. Tehát maga a
törvényhozás ismerte el a népnevelést jövő fennállásunk legbiztosabb
alapjának. ,

Valljuk be, hogy nagyon sok kőre van még szükség ezen alap tel-
jes kiépítéséhez. -- Kell-e egyebet emlitenem annál, hogy szép hazánkban
még mindig 600,000 tanköteles gyermek nem részesűl iskolai nevelésben,
oktatásban? Itt nem 400, hanern legalább 4000 iskolára és ennél is
sokkal több tanítóra volna szükség, ha az iskolázás jótéteményében (ha
nem jogában) a magyal' állam minden leendő polgérát akarnák részesí-
teni. Ez a statisztikai adat kétségtelenül a rnillenniumnak legsötétebb
foltja. - Önigazolasunkra ugyan felhozhatnök azt, hogy nemzeti létünk
biztosítása mellett nem volt időnk kulturális fejlődésre, hogya felmutat-
ható eredményeket is mesés gyorsasággal biztosítotluk : de nem mentege-
tődznün k, hanern tennünk kell! Államnak, egy háznak és társadalomnak
váll vetett munkája biztosíthatja csu pán a népnevelés hathatós tovafej-
lesztését.

A sürgős és legsürgősebb teendőkkel foglalkoznak országszerte a
tanférfiak, sőt foglalkozik ezekkel (lehet, hogy csupán a millenninm alkal-
mából) a kozvélémény is. - Egy-kettőre magam is rámutatok.

Először is az összes óvö- és tankötelesek iskoláztatásáról kell
gondoskodnunk, tehát elegendő óvodát és iskolát .kellene állítanunk,
Ezen feladat megoldása csaknem egész sulyaval az államra háramlik,
előle kitérnie tovább nem lehet, nem szabad. Ott vannak a már meg-
alkotott, de végre nem hajtott törvények, vagy ha szükséges al kotandók
tíj és megfelelő törvények. - Második teendő az iskolákba tanítókat

- állítani. De honnét' veendő a hiányzó 8-10 ezer tanító?! Valóban, a
tanítóhiány nemcsak legégetőbb, hanem eg-yútta llegnehezebben megoldható
tanugyi kérdésünkké lett! Egyetlen egy mödja volna a megoldásnak:
a tanítói állás anyagi és erkölcsi emelése; de mikor épen ezt negy
módot kerüli minden iskolafentartó ! Ha oly szomoni. ne III volna, nevet-
nünk kellene azon, hogy a tanugyi kormanyhoz 115zel, álló egyének meg-
oldási médnak a 400 frtos minimum kötelező behozatalát emlegetik. -



143

Ilyelén minimummal nemhogy a tanítóhiányon nem lehet segíteni, hanem
a tanítóképzés olyaten tervbe vett szabályozása sem valósítható meg, hogy
annak átlagos s?Jintája emeltessék. - Pedig nemcsak az átlagos sziutáj
emelését, hanem az állami és egységes képesítés megoldását sem szabad
tovább halasstgatnunk. - Korántsem merítettem még ki a teendők sorát,
ha it népiskolának a közoktatás keretébe való he1yes, mint mindenkire
kötelezö alaptagozatnak beillesztését, az ismétlő oktatás kérdésének meg-
oldását, a szakszerű feliigyelet behozatalát, a tanítóság szolgűlati és fegyelmi
szabályzata törvényes megalkotásának elodázhatlan szükségét felemlítem.

E kérdések azonban egyetemlegesen megérlel ve nincsenek, a tanító-
ságnak 6ekre nézve állást foglalnia módjaban még nem volt. - A mil-
lennium ezt az alkalmat is meghozta. A lI. országos és egyeteme') tan-
ügyi konqresseusra vár ezen nagy fontossagu feladat. - Ezen kongresz-
szus összes- és szakosztályi ülésein a magyar családi- és köznevelés és
oktatás összes fontosabb kérdései tárgyaitatni fognak és bizonyára nem
becsülöm túl a kongresszus fontosságát, ha azt' állítom, hogy ez hivatott
lerakni azon alapokat, amelyeken hazánk jövő .kulturajanak épületét
kell majd emelnünk. Oly munka lesz ez, a mely legelső tanugyi munká-
saink tevékenységét fogja igényelni, _ oly alkalom lesz ez, a melyet a
tanítói kar minden tagjának meg kellene ragadnia a végből, hogy tudá-
sával és tapasztalataival az alapot lerakni ő is segítsen, - Az érdek-
lődés a hazai tanítóság minden rétegében valóban mutatkozik is. Ott lesznek
e munkaban az egyetemi tanárok tól kezdve a kisdedek óvói-ig minden
fokozatú iskolák tanítói, sőt a tanügy Iegmagasabban álló munkásai, leg-
első kultur politikusaink is. - Nem fognak hiányozni a hazafias, főbb
felekezetek emberei se111.

Az evangelikus egyház a népnevelés terén reá háramló kötelességek
teljesítésében mindig legelül járt, multjával és tradicziöíval jönne ellen-
tétbe, ha. ez alkalomból épen az ő veteményes kertjénea munkásai hiá-
nyoznának. - Nem hihetem, hogy ebből a nag'y alapvető munkából
csak mi nem vennők ki a részünket ; bizonyára ott lesznek lelkesebb-
jeink ép azért kétszeres kár volna, ha nem tömörülhetnénk hitfelekezetünk
zászlaja alá, - Igaz, hogy így is lenditünk a közügyön, de nem len-
ditünk a magunk ügyén! - És kit ér majd a szemrehányás, ha az ev.
országos tanítőgyülés létre nem jön? Talán az egyházi Nhatóságok is
gondolkodhatnának ezen kérdés felett, a mely elvégre is őket érdekli
legelső sorban. .

A magyar faj szivós . életréje és Istenünk védő karja eljuttatták nem-
zetüllket élete második évezredének küszöbéhez : rajtunk, népnevelökön a
sor, hogy nemzetünknek egy második évezredet biztosítsunk. Fel a hon-
erősítő munkara l Miként a multban tettük, úgy a jövőben is vállal-
juk e nagy munkának oroszlánrészét magunkra; csakis így leszünk
méltók egyházunk mult jához, csakis ez esetben alkalmazkodunk egyházunk
trad icziói hoz.

Mohar József. '
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Eszményiség .a tanítói hivatásban.
Az' egyik muló ezredév alkonyán, a következőnek hajnali pirka-

dásán ki-ki visszapillant a múltra, hogy átélt tapasztalataiból tanulsá-
gokat gyüjtve vezérlő szövétneket gyujtson ajövöre. Jól te sz szű k mi is
tanítók, ha a mult tapasztalatain, o k úlv a, a mi jó Ile rnes, fenséges,. a mi
lelkesíteni tud, ami a köznapiság fölé emel, min d-rn ind összegyüjtjük,
hogy abból őr ő k becsű, vezérlő szövétneket gyujtsunk magunknak.--
Másold-alról hagyjuk' el a rni nem jó, feledjük azt "ami olykor-olykor
lelki-életünk egyensulyát meg-megbontani törekszik, ami zúgolódni,
elégederlenkedni k észt, Emelkedjünk ki a köznapiságból ama világba,
mely j~l eső megelégedést nyujt nekünk, mely lelki é letű n k egéről el-
sepri a 'zúgolódás elégedetlenség felhőit.

, Még -ifjú k oromban két nagy elme jellemző mondása ragadta meg
lelkemet. A magyar népnek immár, megboldogult atyja Kossuth Lajos
a mi .munkásságunleról ezeket mondotta: "A tanítók_munkája o ly an
mint a- harmat, leszáll a legkisebb s legutolsó füszá/lra is j ember ember
után Jletapodja, pedig a harmat nyomában áldás leszen." Sokat elgon-
dolkoztarn már ezen igék felett, éltem pgyik-másik nehéz órájában min
dig vigaszt maritettem belőlük, .esz me i tartalmuk kibékített sorsommal.

Nehéz a mi sorsunk ... rögös a mi utunk; csekélyke javadal-
mazásunk ból csak tengődünk napról-napra, egy börtönsz"olga, gyakran
iskolánk szolglja nagyobb anyagi javadalmazásban r ész esűl mint mi, ...
e mellett a nagy többség szemében csak tanítók vagyunk. Am dp. lássuk
az érem másik oldalát, gondoljuk csak, meg hivatásunk magasztos vol-
tát; magasztos, mert miként a letapodott harmat, úgy a, mi lelkiisme-
retes műk ődésűn k nyomában JS mindenütt á ldás terem. KÜ,zdünk
lenézetünk de min d ez nem tá n t or ít ':ll, mert munkánk nyomában
mint az áldásthozó harmatéban áldás terem. Ez a tanítói állás egyik
eszményi fensége. Aki hivatásának. eszmei magaslatára tud emelkedni,
annak .éppe n eme es z mei tartalom lesz ama forrás, melynek cseppjei
felüdítik mindenha csűg g edö lelkét, jól eső eg-yensúlyt hoznak érzelmi
életébe, lelkesítő kitartást ad'nak a további küzd,elemhez, eme e s zme i
öntudat emeli fel Lelkünket a k ő zna pisá g fölé, e magaslatról bölcs
megnyugvással moso ly ogjuk meg a hivalgó vélt nag yság ok gyarló
lenézését. '

A ki saját' hivarásának eszmei magaslatára nem tud ernel k ed ni, -
a kinél az álJás eszközzé a lacson yú l, a tulajdonképeni czél pedig csupán
kényelmes kenyér, annak lelkiilete alacsony szárnyalásu röghöz kőtött :
mint ilyen, érzelmi életében csak folyron elégedetlen lehet.

Tanítói hivatásnnk eszmei tartalma ny í lván ul Jókai 1\11ór eme sza-
vaiban: "Magyarországot újból meg kell hódítani s e had viselés a
magyar tanítókra vár." A hazát újból 1l)eg kell hó dttani, most még nem
a mienk, nyelvét, egységét belső ádáz alattomos ellenség iparkodik
meggyengíteni akna munkájával. - E nagy munka reánk v.i r magyar
tanítókra, Nem politikusok furfangosan kigondolt tervei, nem száz.
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ezrekre haladó hadserege~ sivító golyót, bömbölő s romboló ágyui, ha-
nem a mi szerény - lenézett, de ellenállhatlan erővel ható mükődé-
sűnk re vár a nagy horderejü munka ,

Hát nem eszmei magaslat ez, lehet-e magyar tanító. e hazában,
kit az eszme lelkesíteni ne tudna, lehet-6 kit eme tudat büsz.keséggel
ne töltene el ? Miként az óriási sxiklatőrnbő kbe hatoló vizcseppek las-
san-lassan de biztosan végzik porlasztó munkáikat, akként kell nekűnk
is tönkre' tenni a haza alattomos ellenségeit nevelés-tanításunk műve-
lödési hatásai va l.

Évszázadok mutatják s bizonyítják, mily csekély eredményt. értek
el azok, kik hivatva voltak arra, hogy hazánkat egységes magyar· szel-
lemíi állammá tegyék!

E mul a sz.tá st helyre kell hozni!
Reánk vár e munk a, - reánk, Magyarország néptanítóir a.
Kezeinkbe van letéve a jövő nemzedék nevelése. Tanítsuk rá, vés-

sük szivébe, lelkébe, hogy ez a föld, amelyen született, amelyben maj-
dan örök álmát aludnia kell, magyar; az a tej, mely édes anyja emlői-
ból első táplálékúl szolgált, magyar fölel termékeiből al kult; az a víz,
amelyet iszik, az a kenyér, me ly mindennapi eledelét képezi, magyar
föld adománya; szóval minden, minden a miv el birunk a: bölcsőtől a
kopor só iq . magyar. Tanítsuk r á, véssük szivébe, lelkébe, hogy ezt a' f51~
det, mely szű l, táplál s majdan porladozó tetemeinknek biztos rryug he-
Iyűl szolgál, szeretni, ügyeit híven s.zolgálni, érte áldozni első szent
kötelesség.

Ily irányban lassan, de biztosan haladjunk a czél felé, hogy 'a jövő
ezred folyamán elmondhassák rólunk: .Magyarországot újból meg kel-
lett hódítani s e hadviselést a tanítók' dicsőül fejezték be."

Ezen munkásságunk fontosságánaktudata hivatásunk egyik fenséges,
lelkesítő eszménye, ha gondolkozunk találni fogunk hivatásunkban még
sok sok lélekemelő eszményi magaslatot. Hivatásunkban annyi a fen-
séges, annyi az eszményi, amennyi egyetlen más hivatásban sem ta-
lálható,- épen ezért nem csupán anyagi szempontokból ke ll állásainkat
mérlegelni; másrészt pedig az esz mény iség ne k mind ig .dladalr a kell
utnia; az erkölcsi siker maga után hozza az anyagít is, eljő' az idő,

I I
mikor ezen szempontból is kellő sorozatba jutunk.

A muló ez.redév alkonyán a következőnek hajnali pirkadásán emel-
kedjünk hivatásunk eszményi magaslatára, ez legyen lelkesítő megelé-
gedést nyujtó, hív munkára serkentő vezérlö szövetnékünk.

Eperjes. SimkóEndre.

A gyámold-a és a tanítók.
(Válaszúl Bándy János úrnak.)

Bizonyos animozitassal emlékszik meg Bándy János tir e becses
lapok áprilisi számában dunántúli egyházkerületünk m. é. közgyűiésében
hozott azon határozatról, (136, jk. p.) melynek értelméhen .az 'egyház-

",
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kerület ))"ct népiskolai tanítóknak - kik -különben is az állami nyttgdij-
intézet tagjai - a gyámoldai tagok közé való felvételét 1896.' (s nem
1895.) ianuár 1-től kezdve beszűntetettnek nyilvánítja 1(,.

A mi czikkír6nak fáj, azt czikke értelmében összefoglalhatjuk a
következő pontokban, amennyiben az t. i. az egyházkerület kifogásolt
intézkedésére vonatkozik. lVIegütközik czikkíró abban, hogy az eg-yház-
kerület

1. . »minden alaposabb megokolás nélkül- hozta e sérelmes hatá-
rozatot, még pedig

2. a lelkészek és családjaik számára »a gond' nélkül való megélhetés
jövőjének (!) biztosítása« végett s '

3. a nélkül, hogyanépiskolai tanítók véleményét, illetve bele-
egyezését kikérte volna, pedig nagyrészben ők »vetették meg a gyámolda
tökejének alapjate s » nagyrészben ők emelték véres verejtékükböl össze-
adott filléreik segítségével oly tekintélyes össsegre«.

Nemcsak hogy czáfolgatva helyreigazítsam Bándy János ~úrn~k alap-
tal an állításait, de hogy a szükségtelenűl felizgatott ..kedélyeket a tény-
áll~s higgadt feltüntetésével 'inegnyugtassam, mint a kerület számvevője,
kötelezve érzem magamat a következő sorokban való válaszadasra, becses
figyelmébe ajánlva a közleményt mindazoknak, kik czikkíró kifakadásait
figyelmükre méltatták.

, Az 1. pontban felhozott ellenvetés valóban felette merész állításon
alapúl. 'Olvassa el B. J. úr még egyszer' az idézett 136. jkvi pontot.
E szerint a gyámoldai igazgatóság - mint néhány évtized óta évről-
évre -, ismételten kiemeli a gyámolda aggasztó hanyatlását, ennek

'számszerű kifejezést is ad s az évről évre fokozódó nyugdijteherre való
utalással) a jövedelem szaporítását, esetleg a kiadás csökkentését nyoma-
tékosan sürgeti. E czélböl tesz' részletes javaslatot, nevezetesen a jöve,
delem gyarapítása s a kiadás apasztasa végett, ez útóbbi czél érdeképen
indítványo.zván azt, hog')' a népiskolai tanítók, kik az állami nyugdij-
intézetnek tagjai) a gyámoldaba jövőre fel ne vétessenek.

Ha mindebben az ))alaposabb megokolás II nyomára nem talál czikkíró,
felette sajnálom. De még az esetben is, ha a kérdéses jkvi pontban it

kifogásolt határozatnak »alapos « igazolasát nem találta. is, kötelessége
lett volna, mielőtt- a nyilvdnossag terén panaszos szivét kiönti, az egyház-
kerületnek állítólagos jogtalan intézkedése miatt kissé tudakozódni az
iránt: nem merültek-e fel már a mult években is oly jelenségek, melyek
az egyházkerületnek a .kérdéses végzésben kifejezésre jutó álláspontját
megokolják ? Hisz a közgyűlési jkvekben is {L continuitás, a fejlődés elve
érvényesül. Ha önkényesen kiragadok belőlük egy pontot s szándékos
vagy véletlen mellőzésével annak, a mi állításommal ellenkezik, mutatom
fel a tényálladék ot nem ismerő társaim előtt, könnyen sikerül hangulatot
ébreszteni li a való látszatának nymbusával körülsugározni azt a merész
állítást, mely saját téves felfogásomnak kinyomata,
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Ha B. J. Lll' felvilágosításért fordul abeavatottakhoz, megtudja.
hogy rnár az 1886-ban életbelépett új alapszabályok előkészítése alkal-
mával felmerűlt a kérdés: nem volna-e tanácsos ar, állami nyugdíjinté-
zetbe belépő tanítókat jövőre a gyámolda kötelékébe fel nem venni ~
Akkor, eltérőleg az eredeti szabályok tói, megszüntette az egyházkerület
a tanítókra nézve a gyamoldába való belépés kötelező voltát. A tapasz-
talás igazolta, hogy ez helyesen, a ·tanítók akaratának megfelelőleg történt, /
IIIert azóta az újonnan alftalmazott tanítoknak fele sem lépett be többé
intézetitnk kctelékébe. MeggJöződhetett volna B. J. Lll' arról is, hogy
visszaélésekre szolgálhat alkalmul az, ha valamely tanító két) hivatalos
úton létrejött intézetnél is biztosíthatja magát, viszonylag csekély befize-
téssel s oly összeg erejéig, mely oseees tanítói javadalmazását meghaladja.
Nem az a csuda, hogy az egyhézkerület .a tanítókat az általa fentartott
gyámoldába 1896-tól. kezdve többé fel nem veszi, hanem az, hogy ezt
csak 26 évvel az állami tanítói nyugdijintézet életbelépése után mon-
dotta ki. Most is csak' azért kellett ezt határozatilag elrendeinie, mert
kényszerhelyzetben volt.

4- tanítók tomeqee nyugdiJ'azása néhány év óta oly nyugdíjterhet ró
gyámoldánkra, melylyel az alapítók nem számolbattak S' mely - ha ez
irány ban intézkedés nem történik - az intézet fennállására nézve végze-
tessé válhatik. Lám a középiskolai s tanítóképző. intézeti tanárokra- nézve
az egyházkerület azonnal intézkedett, hogyagyámolda kötelékéböl -
befizetésük egy részének visszatérítése mellett - eibocsossa, mihelyt az
országos nyugdijintézetbe felvétettek, sőt az 1894. 27. tcz, 3. §-a,
tekintettel arra, hogy hivatalos forrásokból folyó nyugdij a tényleg élve-
zett fizetésnél nagyobb ne legyen, ezt követeli is.

Minderről csikkíró értesülhetett s az állítólag »alaposabb. megokolás«
nélkül létrejött határozat. előzrnényeiről is tudomást vehetett volna, ha a
mult évi közgyűlésí jegyzőkönyveket is s az évről-évről minden gyámoldai
tagnak, tehat a tanítótagoknak is, rendelkezésére bocsátott pénztári' kimu-
tatast figyelmére méltatja, illetve tájékozásért az illetékes közegekhez
fordul vala. I '

A 2-ile ellenvetés a fent kifejtettek alapján tárgytalanná vált. A
gyámolda fentartasának érdeke tette 'szükségessé a kifogásolt intézkedést.
A néptanítók számára az állam biztosít nyugdíjat s ezért hoznak egyház-
községeink nagy, azon évi jaruléknál sokkal nagyobb áldozatot, melyet
eddig a lelkészek, - tanárok s tanítók javára fizettek, ezután pedig csak
a lelkészek és theol. tanárok érdekében fognak beszolgáltatni. A lelkészek
esutan sem fognak nagyobb nyugdijat élvezni gyámoldánk terhére, mint
eddig, t. i. csak évi 21,52'50,105, illetve 210 frtot. Valjon biztosítja
ez számukra a megélhetéS jövőjét (I)? Valóságos ironia rejlik ez állí-
tásban, tekintve azt, hogy a néptanítók meg 300-400 frtnyi nyugdíjra
tarthatnak számot. Nem a méltányossági tekintet tette-e szükségessé az
állítólag sérelmes határozatban kifejezett intézkedést? Diffícile est satyram
non senbere.
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/A 3-ik' pontban foglaLt okoskodás' meglepetésszerű hatással volt

reám. Oly tájékozatlanságot árul el czikkíró, mely - ha recriminatióínak
jóhiszeműségéhen is kétségeskedném - a válaszadás 'kötelezettsége alól
íelmentene. '

Czikkíró szerint is van egyházkerületünkben 389 tanító. Minden
egyes tanító után fizet a fentartó egyházközség évi 12 frtot az állami
pénztárba. Ez tesz évenkint 4668 frtot.- Gyámoldánk pedig kap az összes
tanítók, lelkészek s tanárok nyugdijigényeinek kielégítésére ar, egyház-
községektél évenként 1,700 frtot, S mégis méltánytaJanság miatt panasz-
kodik B. J. űr!

Az által, hogy az egyházkerület a tanítók véleményének s bele-
egy~~ésének igénybevétele nélkül intézkedett, jogtalanságot nem követett
el. O alapította az intézetet, ö tartja fenn, ,6t' illeti jogérvényes határo-
zatok értelmében .az intézkedés jog-a mindazon kérdésekben, - melyeket
alapszabályaink nepi kontemplál nak, vagy melyek az alapszabályok mödo-
sítását ozélozzák. Erdeket sem sért mult évi határozatával, mert a kik a
tanítók közül belépésük. által jogot nyertek gyamoldánk irányában, azok
jogát a kérdéses végzés nem csorbítja. Az által pedig, hogy valamely
testület jótéko1f,ysági korét szűkebbre vonja) hogy eddigi közhasznű mUD-
kásság4t a jövőre is -, habár korlátoltabb mértékben ----c biztosítsa,
senkinek jogotpanaszl'a nem szolgáltat. , I

Mert gyámoldánk - mint czikkírónk gondolja -~ nem részvény-
társaság; tulajdonosai nem a tagok s így vagyona nem a taqoké, hanem
azé az egyházkerületé, mely alapította s mindeddig fentartotta. Hisz'
megköszönném B, J. úrral együtt én is, megköszönnek velünk együtt
a többi tagok is) ha az egyházkerület reánk ruhazna át a gyámolda
tulajdonjogát s vele a »jelentékeny tőkét«, de a még J'elentékenyebbterhet
is. Adna nekünk ajandékúl egy 100000 frtos házat, melyet egy 200000
frtnyi jelzálogkölcsön terhel! ,

Idéztern számot. Hadd bízzam most már teljesen a védő harcz foly-
tatását ezekre az apró kis nagyságokra, gyenge szavamnal hatalmasabban
fogják B. J. urat felhívni önmegadasra. , '

Czikkíró szerint nagyrészt a tanítók vetették meg Ct jelentékeny tőke
alapját) az ő filléreik emelték nagyrészt oly jelentékeny 'összegre. Más
szóval: . a gyámoldának 100000 frtot. meghaladó tőkéje nagyrészt a
tanítók járulékaiból kerűlt ki. .

Keressük a tőkék ezreiben - akár Diogenesi lámpával - a tanítók
meg·a többi tagok által fizetett járulékokat is s a keresés eredménye
egy nem zeró) hanem egy óriási minus-összeg.

Azon 50 évben, a mióta s a meddig a gyámolda fenáll , t. i.
1846-1895. végéig', befizettek az összes tagok, beleszámítva a beiratási
dijat, az alapszabályi könyvek árát s a hátralékok után fizetett késedelmi
kamatot is: 191543 frtot. Ugyanez időben fizetett a gyámolda tagjainak
nyugdijűl 405283 frtot! A tagok fizetéseiből tehát nemcsak hogy nem
tőkésíttetett egy kray'czár sem, hanem az intézeti tagok nyugdijigényeinek
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jövedelmeiből fordított 213740 frtnyi,
J'óval meghaladó összeget.· Haebböl
részletet, az egyházkerület erre nagy

kielégítésére más forrásokból nyert
tehát az összes tagok befizetéseit
Idvánja valamely tag a . reá eső
örömmel megadja az engedélyt.

De hát ne bolygassuk az 50 évre terjedő adatokat, a jubileumi
számokat! Lássuk az adatokat a mostani nemzedék időszakára, a leg-
közelebbi 20 évre vonatkozólag. . '

. 1875-94-ki években fizetett a gyámolda nyugdíjúl a tagoknak
2791'92 frtot s kapott a tagoktói 97927 frtot, tehát más forrásból
fizetett 181265 frtot, más szóval a tagok 'n-yugdijához járultak magok a
tagok 35Q

/o-al s az intézet 650/0-al!
De a: lehetőség megvan. hogy a tanítók befizetései fedezték a

tanítói nyugdíjakat, sőt tán filléreikböl került tökésltésre is s tán a lel:
készek s tanárok. nyugdijigényei merít ették ki annyira az egyházkerület
erejét. A lehetőség igenis megvan, de a valóság, az nincs meg.

1875-1894., tehát 20 évi cyolusban, volt a gyámoldánakfizető
tagy"aiközött 1. lelkész s tanár kik fizettek 1. osztály szerint mindenkorra
135, évenként 85, II ik _osztály szerint mindenkorra 8, évenként 50,
Ill-ik osztály szeunt mindenkorra -, évenként 18, IV-ik osztály szerint
mindenkorra --, évenként 18, osztályon kívül mindenkorra -, évenként
] 9, összesen mindenkorra 143, évenként 190. 2. nép tanító 1. osztály
szerint miridenkorra 33, évenként 36, II-ik osztály szerint mindenkorra 24,
évenként 62, III-ik osztály szerint mindenkorra 9, évenként 108, IV-ik
osztály szerint mindenkorra 5, évenként 180, osztályon kívül minden-
korra -, évenként 19, összesen mindenkorra 71, évenként 405.

A fizető tagok szám tekintetében ily viszonyban állanak egymáshoz:
lelkész és .tanár 41%' tanító 59%' míg befizetésük tekintetében, ha a
mindenkorrai fizetéseket az évi fizetésekkél azonosaknak veszszük, lelkész
s tanár 62%' tanító 38%'

Allítsuk most a fizető tagok befizetésével szembe a nyugdijasoknak
kifizetett összeget. ugyanazon- időre, t. i. az 1875-1894-ik évekre
vonatkozólag. Nyugdijas tagja volt gyámoldanknak r.L lelkész s tanár
I-ső osztályú 68, II-ik osztályú 29, Ill-ik osztályú 19, IV-ik osztályú
11 s segédpénzes 26, összesen 153. 2. néptanító I-ső osztalyű 17"
Ilik osztályú 42,' Ill-ik osztályú f>2, IV-ik osztályú 84 s segédpénzes
45, összesen 240. Tehát seámeserin; teszik a lelkészek és tanárok a
nyugdíjasoknak 39o/0-át, a nép tanítók pedig 61o/0:,dt. A. részükre kifize-
tett nyugdiy'összegből pedig esik a lelkészékre s tanárokra 60%, a nép-
tanítokra 40%,' .'

Amiből világos, hogy a lelkészek s tanárok, bár a tag-ok által
befizetett összegnek 620/0-áí ők szolgáltatták be, némi hátrányban' vannak,
mert a nyugdijasoknak kifizetett összegből 2%-al kevesebbet, t. i. ak
60-0/oot élveztek. Ellenben előnyben vannak a néptanítók, kík a tagok
által befizetett összeghez csak 38%-al járultak, míg a nyugdijösszegben
két százalékkal magasabb. t. i. dOG/o-nyi kvótában részesültek,.
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a dunántúli egyházkerület számvevéje.
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Azt hiszem elég ebből ennyi! Annyi bizonyos, hogy az egyház-
kerületnek kérdéses határozata sem jogi, sem méltányossági tekintetből
nem kifogásolható. ' ,

Gyámoldánk is jubileumi ünnepet nl ez évben, fenállásinak ötven-
éves örömünnepét. Egyesüljünk oltára körül lelkészek, tanárok és tanítók
s a mult iránt való kegyelet, a jövőbe vetett reménytől vezérelve, áldjuk
egy szívvel, egy lélekkel azt, ki mindeddig oly hívenőrködott szent-
egyházunk s annak intézetei felett.

Faxit Deus!
Sopron, 1896. április hó 24-én.

Tanítói fizetések és akorpótlék.
Sokszorosan megvitatott. de még mindig nem tisztázott kérdést pen-

dítek meg. midőn a tanítói fizetésekről és a kórpótlékról irom e néhány
sort azon czélból, - hogy ügy tanítótársaim, valamint az egyházi hatóság
figyelmét újolag is e fontos ügyre irányítsam.

Gondolkodtam ugyan, ha vajjon időszerü-e ezt a dolgot most a -
remélhetőleg - létre jövő egyetemes tanítói gyülés előtt, hol ugyis
- esetleg megbeszélés -targya leend - szellőztetni ; de aw tán ismét
arra a következtetésre jutottam, hogy ha nem is hasznalnak sokat soraim
az ügynek, de ufóvégre ártalmára sem lehetnek, amennyiben sohasem
lehet az ártalmas, ha ügyes-bajcs dolgainkat, és különösen az életbevágó
kérdést minél gyakrabban fölelevenítjük. És különösen reánk evang. _ taní-
tókra nézve kiválöan szükséges; hogy azt a dolgot meghányni - vetni
soha meg ne szünjünk, hisz e téren - daczára az országos törvénynek
- még nundig ügy vagyunk, mint a Mohamed koporsója, azaz a törvény
és a féltve őrzött autonoruia között lebegtünk és lebegünk most is
fizetéseink rendezése iránti óhajainkkal.

Az 1893. évi XXVI. t.-cz. ngyan a tanítói fizetések rendezéséről
és a korpótlékokról szél, de ez is csak irott malaszt maradt mindezideig,
mivelhogy az egyház intéző körei erre vonatkozólag nincsenek tisztában,
ba vaJjon igénybe vegyék-e az államsegélyt, melynek ellenében egyúttal
ll. kormányunk egy kis beleszólást is kell koncedálniok és ezért várakozó
álláspontot foglaltak el. J

Az idézett t. ez. életbelépése óta írnmar majdnem három év mult
el, de a dolog még mindig csak a. varakozas stadiumában van és azok
a szegény - a minimum fölött sem rendelkezé - tanítók, kik a WI'-
vény által "nyujtott alamizsnaért.is már hálát adtak istennek, az autonómia
féltésbél eredt várakozás miatt tovább is hordhatják a nehéz igát és
nyomoroghatnak tovább bizonytalan időkig.
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Szinte csodálatos és semmivel sem magyarázhat« eljárás ez intéző
köreink részéről, mely előbb-utóbb is egyhazunkra nézve károsodással fog
járni. _.--:-Vagy tán azt gondolják, hogy az a tanító, ki a törvény nyuj-
totta segedelemre rá van utalva, azt meg nem kapván, épúgy fogja a.
reabizottakat ellátni, ép oly lelkesedéssel fogja hiveit és az ifjú nemze-
déket- ev. prot. szellemben nevelni, mint azt a remény fölébresztése el0tt
tette vala. - Mert nem szabad ám elfeledni, hogy az éhség, illetőleg
az étvágy csak akkor ingereltetik föl és nyilatkozik erősen, sőt erősebben,
ha ételt muiatunk, de azt az éhezőnek nem adjuk. - Es ne feledjük el,
hogy az ilyen éhező tanító rendszerint egy - az idegen felekezetek
közé ékelt evang. prot. szigeten van alkalmazvn, hol ép az ő lelkesedése
folytán a számtalan kisértéssel szembe állított hivek is nem szünnek mog
öröklött hitükben' bátran és rendíthetetlenül kitartani.

, Szinte csodálatra méltó,- hogy intéző köreink várakozó álláspont juk
elfoglalása előtt a kérdésnek ezt az oldalát is nem vizsgálták és nem
tekintették azt az esetleges óriási kárt, melyet határozatlanságukkal külö-
nösen a jelenben okozhatnak, mikor a fokozott mértékben mutatkozó hit-
közöny miatt leginkább szükséges az úr kertjében munkálkodók hatványo-
zott munk ásséga.

De térjünk át az ötödéves kerpótlék kérdésére.
Ha már a fizetések nek államsegély ú~ján való kiegészítésénél is vára-

kozó álláspontra helyezkedett egyházi felsőbbségünk, holott ez a dolog
a tanítóknak csak egy töredékének érdeke volt volna; mennyivel inkább
tarthatunk attól az eshetőségtől, hogyakorpótlék ügyében is majd csak
ezt az eljárást fogják követni, minthogy ez mát' nemcsak egyeseket,
hanem az egész' tanítóságot érdekli és így nagy összeget kiván,

A fizetésrendezésnél csak egyes gyülekezetek terheit kellen volna
emelni, ha már az államsegélytől annyira irtóztunk volna, sőt azt a
néhány száz forintot tán a g-yámilitézet .vagy más alapból is fedezhették
volna. - De mi lesz a kárpótlékkal, ha már az államsegélyt, malynek
igénybe vétele bizony nem igen hatna zsibbasztóhig autonomiánkra -
semmtniképen nem szeretjük elfogadni? -- Tán gyülekezeteink viselik
majd azt a terhet, a mit a tanító jogg,tl követelhet, miután e tekintetben
a törvény világosan és félreérthetetlenül intézkedik? --- Sajnos, ez a
vigasz vajmi sovány, különösen ha azt tekintjük, hogyamugy sem gazdag
hiveiukegyhézi adók és járulékok czimén úgyis agyon meg agyon vannak
terhelve! - Tehát a gyülekezetek részéről nem igen várhatjuk jogos-
reményeink teljesülését!

.Pedig a kettő közül valamelyiklől csak elvárhatjuk; hogy azt a
pótlékot a törvény értelmében kiutalványozza, hacsak ez a törvény is
nem amolyan nagy hangon fogalmazott irott malaszt, iuint annyi más.
Es itt önkénytelenűl is fölébred bennem az a gyanu, hogy ez az utóbbi
lesz majd a keserű igazság, mert a gyülekezetek majd bizonyára'" agyon-
terheltségükre, illetőleg szegénységiikre hivátkozvan nem jogják ez ujabb
terhet is elfogadni, az egyházi felsőbbség meg majd húzódoxi k az állam ...



152

segély. elfogadásától, mintbogy ezzel a kcrmanynak egy bizonyos fokú
beleszólási jogot is kellend megadni és így az: antonomlanak egyik sarka-
latos jogáról részben lemondani. - Szinte félek, hogy e téren is megint
csak egy keserű csalódás lesz os:dályrésúink, és szép, de távolról sem
vénaesnek mondhatö reményünk itt is páraként szétfoszlik onajd !

, Adná isten, hogy esalödnék ! '
Még több mint két év valaset el attó! a naptól, mikor a falusi tanító

törvényadta jogánál fogva követel heti kerpótlékát és igy van még' elég
időnk a dolgot meghány ni-vetni. - De éz a tudat ne nyugtasson
ám meg senkit, mert a kérdés nem valami könnyü és nehézkes egyházi
kormapyzatunk tekintetbe vétele, mellett nem oldható meg' rövid idő alatt..

Epen erre vató tekintetből szólaItam fel már most, a tavaszszal
tartatui szokott tanítói gyűlések előtt, nehog-y az 1898. évi oktober 1-je
el(i)bb érkezzék el,. mintsem az ügyet tisztaztuk volna. .

Vegyük fel 'tehát e kérdést is gyüléseink tárgysorozátába; váltsunk
szót erről a dologról is és kérjük az: egyházi hatóságot, hogy erre vonat-
kozóla.gő is kötelező határozatot- hozzon, nehogy azok az amúgy is több-
nyire csak nyomorgó tanítók a halogatás vagy határozatlanság által ettől
a csekély jutalomtél is elessenek, melyet odaadó munkasságukért bizony
százszorosan is megérdemeltek és a mely legalább némileg enyhítené az
ő anyagiakban való nagy szükségüket. Nitsinger Fülöp.

A .néptanítökat Iegközelebbröl érdeklő 1895. évi
kormanyrendeletek.

Törvényről hel\] teszek említést, mert 189b-ben nem lett ol yan tör-
vény hozva, a mely a néptanítókat közvetlenül ér de k e lné.

A .kormányrendeletek k őzül pedig, -eltekintve azoktól, me lye k
taneszközöket ajá nlanak , vagy 'ta nesz kőz ő ket a használatból kitiltanak
~ következőket soroihatom f~l: I

, -
L A kántor tanítói javadalmaknak a tanítói javadalmaktóI való

elkülönítése tárgyában a vall- és közokt, miniszterium által még 1894,
nov. 28án 39,781. sz, a. küldetett az egyházi főhatóságoknak k orrnán y-'
rendelet, me lyet a .mult évi k őz lernényem szerkesz tések or még nem
ismertem, és mely szerint, mivel a kántortanítóknak az országos nyug_
díjintézetbe tőrténö felvétele, illetőleg azoknak nyug d íjazása alkalmakor
nagy hehézséget képez a kántori javadalom nak elkülönítése a tanítói
javadalom tó l, és mivel a kántortanítók. jogos és igazságos igényének
lehető k ielég ítése s a rietáni sérelmek orvoslás a czéljából elkerülhetet-
lenül' szükséges, hogya kántortanítók díjlevelében, hiványában, szóval
alkalmaztatására vonatkozó o kmányában világosan és félre magyarázást
nem tür ö módon ki legyen tüntetve, hogy javadaImából mily összeg
a tisztán tanítói és mily összeg akizarólag kántori illetmény, felkéri
az egyházi föhatóság ot haladéktalan intézkedésre, hogy az üresedésbe
jött kántortanÍtói állomások betöltése' alk alrnával, mennyiben kü lőn
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tanítói és kű lőn ká ntori okmány nem állíttatnék ki, ezután mindenkor
világosan .és egymástól elkülönítve feltüntettessék a kine vezési (al ka l-
mazt atási) okmányban úgy a kántori, mint a tanítói javadalom, összege.

2. u. 'a. minisaterium 1895. január 30/5558. Az 18:68. évi :XXXVIII.
t.vcz, 50 -, §·a -értelméberi főltéclenül mcg í.lleti a polgá.ri k őzséget isrnétlö
iskolák fentartása, e föladat azonban az 1877/18,241. sz. mi·n,Ícsz'ter-iren-
delet értéimében a h itfe.lek.ez e ti iskolában is teljesíthető; de az ismétlő
iskolai tanfolyamok fentartása még abban az esetben is a k őzség i
inrézenények közé tartozik, ha azt .a hitfe le k ezet i iskola tanítója vezeti.
Az ismétlő iskolák három éves tanfolyama az állami, kőzség i, hitf,e1t;l-
kezeti iskolákban egyöntetűen szervezendő. A tautervszerű médszeres
eljárás, melyet az 1877. évi 2(678. sz. rendeletmegáJlapított, az 1879.
évi X VIlI. t, ez. követelményére az ugyanazon évi 17,284. sz. rendelet-
tel k iadot t xanterv szer int a legkiválóbb súlyt fektesse.

. 3. a. 1895. - febr, l d-én 47,421-18~4. Magy.ar ádlam pol g,,ir.0;k, sőt
Magyarországon állandóan letelepedett s kőzségí k őtelékbe felvett
egyének g yerme.kei a tank őtelezettséget kűlíőldi -is.k0Iában jogszerűen
nem teljesíthetik; csakis ideiglenesen lete.lepedett idegen alattvalóknak
engedhető meg, hogy gyermekeiket saját államuk területén dskolé.staasák .

4. u. a. 1895. május l-én 1752. A.z-1887. február 9.én 4957. sz. alatt
kelt azon elvi jelentőségű rendelet, mely szer int a tanköteles gyerme-
kek isko'la mulasztásaiért az 1868. évi t. ez. 4. §.a alapján pénzbirsággal
büntetett cselédszűlöktöl ezen birságok feltétlnnü:l behajtandók, az 188J.
évi 60. t, el. 62. §.ára való tekintet nélkül, - a napszám vagy heti hér
szerint díjazott szülö'kre is irányadónak tekintendő.

5. u. a. 1895. junius 19·én 24683. A tanítókat a kizárólag hivata-
luk után élvezett javadalmaik után az 1891. XV. t. ez. alapján Ca kőz-
ség'ek által) kivethetö 3% pótadó alól -való mentesség az 1886. XXII.
t. ez. 138. §-ának be ke'zd ése értelmében megilleti, mivel ezenpótadóaz \
1891. XV. t. ez. 18. §,ának, 4·ik bekezdésében k őzség'i potadónak minő-
sítteti k és tényleg az 1886. XXII. t. ez. 129. §.ában említett községi
pótadó jellegéveI bir.

6. u. a. 1895. deez. 8·án 3038. ck. Felkérem, hogy a főtiszt. püspök
ur hatósága alatt álló .... felsőbb 'Ieányiskolákban, tariitó- és kisded.
óvónő-képezdékben az osztál y-bizony ítványi másodiatok kiállítását
és kiadását ezentúl közvetlenül az illető intézet ig·azgatójára ruházni
méltóztassék azzal, hogy a kiállító igazgató üg-yeljen,. Hem -forog-e
fenn a visszaélés gyanuja, . ha fennforog, , a bizo nyítvány elvesztésének.
igazolását' követelje. Egy-egy ilyen osztály bizonyítvány-másodlat kiál-
lít ásá ért a bélyegen k ivűl az igazgató részére jár_ó díj megállapítását
a ft. főhatóság bölcs belátása sz er int -meg á.llapítani -méltóztassék.

Fe lkér ern, hogy az elemi iskolai bizonyítványok másodlatainak az
igazg'ató, m'etöleg a helyi iskolai hatóság hozzájárulása n{ellett az osz-
táJytanító által leendő, s a ft. főhatóság. belátása szerint meg állapít andő
díjért való kiállíttatása iránt is intézkedni méltóztassék,
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3. Tanképesítö okmányok ... másodlatainak kiállítását azok esz-
. kőzőlhetik, a kik az eredetit is jogositva vannak kiállítani, köteleztetnek
azonban a kiállítók mind az eredeti .okrnány, mind a másodlat keltét
és számát az illető tulajdonos megnevezésévei a budapesti és a veze-
tésem alatt álló ministerium "Hivatalos Közlöny"-ében közzé tenni. A
kiállítás óvatosságára nézve a már jelzettek itt is irányadókúl szolgálnak

Képesítő okmányok másodlatainak díját a ft. főhatóság saját hatás-
..k őr ében méltóztassék megállapítani.

4. Másolatokat kiá llíthatnak mindazok, a kik másodlatokat adhat-
nak ki. A hitelesítési díj a ft. főhatóságot illeti.

7. u. a. 1895. nov. 23145,254. Kérem, hogya főhatósága alatt álló
iskolaszékeket . utasítani méltóztassék" hogy az iskolamulasztások
körüli eljárásokban az illető közig. bizottságok által a 45,254. sz. a.
kőrrerideletek alapján kiadandó utasításokhoz alkalmazkodjanak.

8. u. a. 1895. ápr. 3-án 18,100. A Kolozsvártt és Debreczenben léte-
sített tanítói fiú- és leány-árvaházakban leendő neveltetés és teljes ellátás
kedvezményét az 1891. 43. t. ez. 9. §-a értelmében első sorban jogosult
teljesen szülőtlen árvák közül ez ideig aránylag oly kevesen vették
igénybe, hogy indíttatva érzem magamat az idézett törvény rendelke-
zésére való tekintettel az á~vaházba leendö felvétel jogosultságát k ite r-
jeszteni oly tanítói árvákra is, kik nem teljesen szülörlenek, sem ilye-
neknek a törvény értelmében nem tekinthetők, azonban életben maradt
szülöjűk és az árva vagyontalansága minden kétséget k iz ár ó alakban
igazoltatik.

Érintett árvák azonban csak oly számban vehetők fel, hogya tel-
jesen szülőÚen árvák elsőbbségi joga korlátozást ne szenvedjen, . tehát
csak a fÖlös helyek számának megfelelőleg.

Oly szülök kéreIme, kik a felveendő árva gyitmpénzén kivül legalább
25 frtot hajlandók évenkint sajátjokból fizetni, első surban fognak figye-
lembe vétetni, továbbá oly árvák, kik be igazolt szellemi képességeik
alapján a szellemi téren való kiképzés tekintetébenbizt-osítékot nyúj-
tanak, és csak másodsorban jöhetnek figyelembe ipari pályára szánt
vagy e téren már tényleg mük ödö árvák.

9. u. a. 1895. decz. 14-én, 66,441: a népoktatási intézetekbell alkal-
mazott tanítók. périzintézeteknél a kőnyvvezetöi teendők végzésére az
engedélyt a közig. bizottságnál előzetesen kérjék ki.

A kőzig. bizottság határozata ellen be adandó felebbezé~i esetek
elbirálását a miniszter magának tartja fenn.

10. u. a. 1896. jan. 30/33,645. és 1895.
Azon káros szokás, mely szerint a tanúló ifjuságot járványos és

rosz időjárású évszakokban testületileg kirendelik a temetésekre, mel-
löztessék . teljesen.
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Ill.

Melanchton Fülöp.
(Vége.)

Ter m ész e t tud o mán y i munkája - initia doctrinae physicae
ló49-ben jelent meg. E munká ban is csatlakozott Aristoteleshez. Azt
állítja, hogy mindaddig, míg a mindenek alkotója módot nem ad arra,
hogy csodálatra méltó munkáinak oká t megtudhassuk, a természetet
tökéletesen meg nem ismerhetjük. Mivel azonban Isten gyönyörü te-
remtményeinek szemlélete magának Istennek megismerésére és az eré-
nyek gyakorlására vezet, a mennyiben a természetből láthatjuk, hogy
mindenben rendet és mértéket kell tartanunk; mivel továbbá nyilván
való, hogy Isten azért áldotta meg az embert s ruházta fel Telkitehet,
ség ek ke l, hogy a természetet vizsgálja, ezért k el.l a természet tárgyait
megfigyelnünk, törvényeit puhatolnunk. A sok bizonytalanságnak, a
a melyre lépten-nyomon bukkanunk, nem szabad' a vizsgálódástól ben-
nünket visszarettenteni, hiszen Isten maga akarta, hogy a természet-
ben öt magát keressük.

Némelyek megmosolyogják .azt a kezdetet, a mit Aristoteles kez-
dett, de ezek gondolják meg, hogy ez csak is a kezdete a természet-
tudományoknak, Ha tehetségcink nagyobba k volnának, -már a gyenge
gyermekkorban kellene a természet ismeretét kezdenünk. Igy taníthatta
Ádám fiának Ábelnek a természettudományokat, a midőn megmutatta
neki az eget, a csillagokat, a száraz földet és a vizeket; igy taníthatta
meg az idő részeire s mindenkor a teremtő Istenre figyelmeztetvén öt,

Figyelmezteti a tanulókat, hogy jól megválogassák azokat az ir ó-

kat, a kiktől természettudományokat akarnak tanulni; használják a
helyes, megfelelő latin kifejezéseket. Ha mindenki új szavakat használ
és alkot, nemcsak a beszédet rontja meg, hanem a legtöbb esetben a
dolgokat se nevezi valódi nevükön.

Az igazságot keressük a helyes úton, ne üzzünk a tudománynyal
szemfényvesztést; csak azért, hogy az emberek csodáljanak bennünket,
keressünk inkább magában az igazságban megnyugvást. A tudományt
alkalmazzuk az .éle tr e.

L éle kt ani munkáját (De anima) 1540-ben adta ki. Azt tanítja
ebben, hogy az ember a kis világ (mikrokosmos) törvényei érvénye.
sülnek. Melanchton e müve volt az első antropolog ia, me ly alélektant
is 'felölelte. A lélektani tünemények vizsgálatánál Platon és Aristoteles
voltak mesterei, ezek tanításába beillesztette keresztyéni meggyőződését.
Az emberi lélekről azt tartotta, hogy ez a testtől külőnböz ö örök, hal-
hatatlan szellem, melyet nyilvánutásaiban ismerünk, de a malynek teljes
felfogására, okai kikutatására földi létünk nem képes. Valótlan szinünek
tartotta, hogy képzeteink és fogalmainkat a külsö benyomások és érzéki

•
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észrevételek nyomán nyerjük, tagadja ennél fogva, hogy a lélek olyan
volna mint a tiszta lap sőt inkább azt állította, hogy az emberi lélek-
ben az eszmék öröktől fogva megvannak. Mik or a gyermek megszüle-
tik, már magával hozza összes eszméit, a külső benyomás csak arra
szolgál, hogy e velünk szűl etett eszméket életre keltse. A lélek mu n-
kája az értelem által nyilvánúl.' Megkülönböztet: felfogó-, itélő. és emlé-
kező tehetséget, ezekkel összeköttetésben van a vágyó tehetség, mely
a külvilág tárgyai irá~t vagy rokon, - vagy ellenszenvvel viseltetik
és a külőnféle szenvedélyekben nyilatkozik. E tehetségek felett áll az
értelem. i').. felfogó tehetség az értelembe viszi az anyagot, az értelem
megfontolja s biztos okok alapján bizonyosságra emeli. - A bölcsészet
három ilyen bizonyossági okot ismer: az ŐS okok általános tapaszta-
latát, megismerését és a si llogisrnust (következtetést). A keresztyénség
ehhez egy negyediket csatol: a kinyilatkoztatást. - Az értelem tárgya:
Isten es a világ. Az értelemmel egyenlő' rangu az akarat. Arra nézve:
vari-e az embernek· szabad akarata, Melanchton különböző időkben
különfélekép vélekedett. Kezdetben azt tanította, hogy az ember akarata
teljesen Istenének van alárendelve, úgy szólvá n már kezdettói fogva
praedestinálva van, mit akarjon az ember mit nem. Mikor azonban a
g yülek ezeteket meglátogatta, maga is megijedt e tanítása hatásától. A
lelkészek támaszkodva e tanításra a hiveknek folyton az evangeliomról
és az Isten kegyelméről prédikáltak, meg sem emlékeztek a bünbánat-
rói és az isteni törvényekről, sőt akadtak, kik azt á llitottá k, miszerint
jó cselekedet nem is szükséges az üdvösségre. E tan veszedelmességét:
átlátta, sokat győtrödőtt felette, akkor aztán azt tanította, mi vei a bűn.
nek oka magában az emberben van, így tehát bizonyos mértékü szabad
akaratot nem tagadhatunk. Végre rájött arra, hogyaszabadakaratot
nem vagyunk ugyan képesek logikailag indokolni, de azért az egys-zerü,
természetes észnek úgy tetszett rninthá a szabad akarathoz sz ó se férne,
ép ezért a gyakorlati életben fel kell tételeznünk. A szaba-d akarat
mellett bizonyit a lelkiismeret .szava is. - A lélek halhatatlanságát
szentirási bizonyítékokkal indokolja, a bölcsészeti okokat csak azért
említi fel, hogy megmutassa mennyire elég te lene k ezek. Azt ál1ítótta
továbbá, hogy az álom megjósolja azokat az eseményeket, a mik ben-
nünket érnek:")

* Melanchton ez állitása sokak előtt nevetségesnek tüník s azt mondják az "Egyptomi
álmos-könyv"-vel: "álom, esős idő magukban elmulnak, csak a gyávák azok, kík ezen búsul-
nak." Én- is azt tartom. r em lehet azonban tagadni azt sem, hogy vannak esetek, midőn az
álmodas és a való közőtt eddig elóttűrik megmagyarázhatlan esetlegességek is fordulnak elő.
Magasztos történet. Elmondom. Nevessenek ki érte. Hat és fél éves gyermekem reggel mikor
felébred azt mondja : Jaj mamám! Azt álmodtam, hogy meghaltam. Jót nevettünk. Elfeledtük,
Nem sokára ismét azt álmodja a kis leány: két foga kiesik. Erre csak azt mondtam: mert
tegnap éppen a két mozgó fogad at akartam kihúzni! Utána meg én álmodom, hogy öreg
cselédünk házat épített, de olyan kicsi volt az ajtaja, hogy valósággal úgy kellett bele bújni.
Mikor kérdezem.: mit akar ezzel a liliputi házacskával, azt feleli: Jólesz Gizika számára. Es
fájdalom Gizika számára, ki ekkor a legjobb egészségnek örvendett, nemsokára házat kellett
épitenünk - a temetőben. Esetleges dolognak tartom az egészet, de hogy néha ilyen esetle-
gesség találkozik, tagadni nem merem .

•



Az et hi kár ó 1 irt munkája (Philosophiae moralis epitome) 1538-
ban jelent meg. Megmutatja ebb_en, mi különbség van a bölcsészeti és
keresztyén ethika k őz őt t, Egy másik munkájában (Ethicae doctrinae
elementa) azon fáradott, hogya theologiai erkölcstan rendszere rét meg-
teremtse.

A polgári életre alkalmazott erk ő lc stant a reformátorok korában
politikának mondották. Melanchton kezdetben kételkedett abban, hogy
a földi hatalom Isten rendelése volna, később azonban elismerte, hogy
a földi hatalom Isten rendelése; s e földi hatalomra még azt is rábizta
Isten, hogy a tévelygőket és istenkáromlókat megbüntesse. Ha az alatt-
valók lelkiismerete ellen való törvényeket alkotnak az uralkodók, akkor
az alattvalók nem köte lese k ezeknek engedelmeskedni, jogukban áJt,
ezek ellen felkelni; de mind annyisz or viseltessenek türelemmel az ural-
kodó iránt, a midőn látják, hogy csak tévedésből cselekedett. A zsar-
nok ot, ha az 'fejedelem, zabolázzák meg a fejedelmek, ha azonban a
zsarnok magán ember, jogában áll bárkinek ellene szegülni, sőt őt meg
is ölni. A kormányformát kőzőny ős dolognak tartotta, a maga részéről
legjobban szeretett volna valamely szabad városban élni. Azt hitte
hogy' egy-jÓl rendezett ~ristocraticus köztársaságban jobban tisztelik. a
törvényeket, mint az egyeduralmu államban, mert a monarchiában nagyon
sok füS-g· a fejedelem szeré plése- és az udvar változó befolyásától.

Az itt felemlített mun kák on kivül maradandó érdemeket szerzett
Melanchton a klaszikusok kiadásával s az ezekben irt magyarázatokk:d
is, a melyekkel czélja az volt, hogy az iskolák minél szélesebb körben
terjesszék a klasszikusok iránt való szeretetet.

A tudományról általában valarnint az egyes tudomány ágakról
. való nézeteit külö~ösen be s z éde ib e n (Declamationes) fejtegette.

Egyik beszédjében (1535) az iga 7. s á g sze r e tet e t (De amore veri-
tatis) fejtegeti. Nagyon sok függ úgymond attól, hogy már kora ifjú-
ságunktól kezdve gyülöljünk minden sophismust, kűlőn ő sen pedig azt,
mely az igazságnak és bölcseségnek látszatát viseli magán. Ilyen sophia.
mák at hirdettek a stoikusok, epikureusok. és az újra keresztelők. -
Vannak olyan emberek is, kik nem arra tőrekednek. hogy az igazságot
keressék és napfényre hozzák, hanem mindenféléről vitatkoznak s töké-
letesen egynek tartják, ha ma mellette, holnap pedig ellene kell állást
foglalniok. Ilyen szemfényvesztésben keresik dicsőségüket s lángeszük
nyilvánulását. Az emberek e fajtájahoz tartoznak a kételkedő akadé-
mikusok és Platon sophistái. A z emberek e fajtái nagyon vesze de lrne-
sek; a mi zabolátlan szeJlemüknek tetszik, egekig rnag a sz ta ljá.k , a mi
nem tetszik földig sárba rántják. Az igazság helyett az igazságnak
csak árnyékát nyujtják, összekeverik, a mik egymáshoz éppen nem tar-
toznak, szétszaggatják az összetartozó dolgokat, folyton játszanak az
ironiáva1. Az ilyen emberek ellen minden jóravaló embernek kérlelhet-
len sz igorúság g al kell eljárni. Azok az emberek, kik a tudománynyal
igazságból tréfát űznek, ép olyan bünösek, mint a kik tudva és akarva
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tévtanokat terjesztenek: Törekedjünk teljes erőnkből az igazság után s
ha megtaláltuk, fejezzük ki a lehet 6 legegyszerübben s legvilágosabban.

Wittenbergi székfoglalójában (1518) a r égi és ú j abb tud o m á-
n y o k k ő z ö t tie IIen t éte t jellemezte. A ristotelest azok a scholastl-
cuso k tették tönkre, a kik görögül nem tudtak, mert Aristoteles mun ,
kái a scholaszticusok latin nyelvén érthetetlenek. A görögöt elfeledték,
a jobbat félrelökték s teljes életökben haszonta lanság ot tanítottak. Maga
is hat évig volt ilyen emberek tanítványa, a kik tökéletes ellentétei
voltak Sokratesnek, ki tudvalevőleg azt állította: csak egyet tud azt,
hogy semmit sem tud; a scholaszticusok azonban még azt sem tudják,
hogy semmit se tudnak. Most azonban a .wittenbergi egyetemen tanul-

. hatják az ifjak az eredeti nyelveken Aristotelestl. Quintílianust, Pliniust,
Ezeken kivül mn thernat ikát, poéti kát, rhetorikát, historlát és igazi filo-
zofiát, Ezek azok a tudományok, a melyekre a lelkészeknek es jogtu-
dósoknak egyaránt szükségük van. A lelkészeknek görögül és héberül
jól kell tudni. Mikor az egyház férfiai e nyelveket elhanyagolták, az
egyház sülyedésnek indúlt s tanaít emberi találmányokkal terdítették el.

, 1536-ban a filozofiáról tartott egy beszédet. Ebb en már nemcsak
a nyelveknek, hanem a filozofiának és a. többi tan_tárgyaknak a tanu-
Iását is ajánlotta; és pedig azért, mert ezek az egyháznak hasznára és
ékességére válnak. A tudatlanság homályossá teszi a vallási dolgokat,
az emberi nemet barbárságra, tévelygésre vezeti. A va llás ís azok közé
a dolgok k őzé tartozik, a mikről folyton világosan és - oly érthetően
kell beszélnünk, hogy senki félre ne érthesse. A theologusnak nem
szabad megelégedni a grammatika és dialektikával, szüksége van. neki
a fizikára, moralfilozofiára, historiára és a kronologiára való tekintetből
a mathematikára is. Az egyháznak már azért is érdekében áll a tudo-
mányok ápolása, mert köztapasztalat szerint a tudomány szerénységre
szoktatja az embereket, a mennyiben minél többet tud valaki, annál
jobban látja és érzi, mennyi mindent nem tud még. Ezzel ellentétben
a tudatlanság s az ebből erdő vakmerőségből az emberiségre és egy-
házra egyaránt veszedelmes dolog származik. Másutt ("Encomium elo-
quentiae" ez. beszédében) ismét azt állítja, hogy a tudatlanság az isten-
telenséggel karöltve jár. Hogy ezt elkerűlhessük, olvassuk a klaszikus
költők, történetírók- és szónokok műveír, gyakoroljuk a prózai és költőí
irásmüveket magunk is.

Mindezek eléggé mutatják, hogy Melanchtont kartársai nem ér de-
metlenül ruházfák fel a megtisztelő .praeceptor Germaniae" melléknév-
vel.' Méltón elmondhatta munkás élete végén : "Az ifjúság tudományos
képzése érdekében megtettem k őtelesség emet, a mint csak tőlem, telett
és a mint Isten tudnom engedte. Az iskola poros levegőjében soha se
kerestem a csillogó, fényes hirt s nevet!"

Perhes János.
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G YAKORL.A T.

A tékozló fiú.
II.

(A tékozló fiú az atyai háznál.)

Kedves gyermekek!
A kis madár megrezzentette szárnyát, a hópehely legördült a szikla

oldalán. Azt már tudjuk, hogy a hópehely nem tudott megállani!
Hát a bűn lejtőjén meglehet-e állni?
E kérdésre fogunk megfelelni, mig tovább haladunk a meg kez-,

dett úton. '
Láttátok a múlt alkalommal, hogy az út j az ártatla~ság. és a bűn

között igen rövid, csak egy lépés, csak egy - g o II do lat !.
Mig példázatunk második r észét (13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 v.)

veletek hasznos tanulságúl megismertetem, jertek, vigyázva lépjetek,
velem a bűn lejtőjére, hogy láthassátok világosan, mint vezetett útja
a ték. fiúnak ezen a lejtőn lefelé, a büntöl a romláshoz ; a romlástól az
örökös halál örvénye széléhez: (13. 14. 15. 16 v.) mint jutott el innen
a megtérés útjára, az igaz bűn bánat hoz ; a bűnbánattól az ujjásaülö
hithez. (17. 18. 19 v.)

Láttátok a bünnek forrását, a gon d o 1a tot: .milyen jó volna,
ha magam ura lehetnék!" Most látni fogjuk, hogy az elharapódzó bűn,
éppen úgy növekszik, mi ut a lefelé 'gördülő kicsinyke hópehely. Látni
fogjuk tehát: a tékozló fiút, k ü n n a nagyvilágban.

Olvasd a 13 v .. "És ott eltékozlá minden marháját:
mivel hog y nag y t é k oz l áss a 1 éln e" ....

Tehát sza bad, a - mag a ura lett a kisebbik fiú. Azt tehette a
mit akart. Barátokat keresett és talált: vig czimborákat. A mulatozás~
nem zavarta többé intő szózat. Ha zavarta volna is, csak azt felelték
volna a felebaráti sz er etet komoly intésére: .Hogy' telik ami időnk
hogy' kezeljük ami vagyonunkat, ahhoz senkinek semmi köze
nincsen". . .. Igy tékozolta el e jó barátok között a boldogtalan fiú .
"m i n den mar háj á t," az az: vagyonát, egészségét, sz el le m i erőit
jóhirnevét, becsületét.

Mikor elhagyja az atyai házat, milyen lön a k isebb ik fiú?
(Szabad.)

Parancsolt-e neki valaki? (Nem.)
A kinek senki nem parancsol, milyen ember az? (Önálló. Az a

maga ura.)
A ki a maga ura, mit tehet? (A mit akar.)
Mit tett a ték. fiú? (Barátokat keresett.)
Talált-e? (Talált.)
Mit tett barátaival? (Mulatozott.)
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Jóbarátok vo ltak-e .azo k ? (Nem.)
Hát csak mik voltak? (Mulató czimborák.)
Intették-e mértékletre a vidám czimborák a ték. fiút? (Nem.)
Ellenkezőleg mire buzdították P (Hogy minél vigabban éljen.)
Miért tették azt? (Hogy ö k is minel többet mulathassanak.)
Mit feleltek volna a komoly intő szóra? (A mit mia mag u n ké-

val teszünk, ahhoz senkinek semmi köze.)
Ebben a feleletben látjuk vig czimborák csalárdságát, a kik a

más é t is mag u kén a k tekintik, hiszen;
A ték. fiú ide je, az ö v é k volt-e?
Hát a vagyon a ? (Az sem.)
E szerint a mulat ó társak csak a nl ag u k idejét és vagyonát

tékozolfák ? (Nem.)
Hát kiét? (A másét!)

\ I

Ime, a rosz barátok, igy hálózrák be a tapasztalatlan ifjút, a ki
aztán eltékozolta "minden~ma,rháját."

Mit kell értenünk e kifejezés alatt "minden marháját ?" (Vagyonát,
egészségét, szellemi erőit, jó hirnevét, becsületér)-

Ezekből láthatjuk, hogy va:gyona, marhája min den kin e k van,
még a legszegényebb -ernber nek is. Ha testi javaink nincsenek, annál
jobban vigyázzunk lelki javainkra, vigyázzunk ba r-á t ain k r a, őriz:
kedjünk a báránybőrbe öltözött ragadozó farkasoktól. . De lássuk
tovább, mint sülyed a rosz társaságban, a bűn lejtőjén a ték. fiú?

Olvasd a 14. v. "M i nek utá nap edi gmi n den eke t f! I-
t é k oz lot t vol n a, t á m a d.a nag y é h ség abb a nat art 'o mán y-
ban é s őm e g kez d e fog y a t k o z ni". . . .

, Tehát megérett a bün első gyümölcse. És ez volt a testi, lelki
. /

erőt fogyasztó - éhség, a k o l d ú s szegénység. Szegény lőn
testileg. Szegény lelkileg. Egyedül maradt a nagy, az idegen világ-
ban, elhagyatva barátaitóI, kik a jó napokban' oly hivek voltak hozzá,
távol az atyai háztól ... egyedül.

Csak testi javait vesztette el ?
Hát milye n javait is ?
Melyek voltak ezek a 'le·lki javak? (Szellemi erő, jö hirnév,

becsület). I

A ték. fiút nyomorában seg ítették e barátai?
Hát mit tettek vele? (Elhag yták.]
Miért hagyták el? (Már nem volt semmije.)
Hcg y an maradt hát a ték. fiú künn a nagy viiágban ? (Egyedül.)
Elpanaszolhatta-e m o s t atyjának b-ánatát?
Miért nem? (Mert távol volt tőle,)
Vissza mehetett volna-e mos t .az atyai házhoz?
Vissza mehetett volna. De lássátok a k o ldús szegénységgel rnindig

együtt jár a koldús büszkeség. - A mikor a daczoló büszkeség-
től elvakítva a bünős m in d e nü t't keresi-a szabadulást csak .o.t t nem,

,
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a hol azt meg találha tná ! Igy tett a ték. fiú is. Fölkereste el t ű nt
barátait,' de fájdalom : az egyik m~g'halt, a másik tönkre jutott maga is,
a harmadik vállát vonogatta. És igy tovább!

I .

Mivé lett a nagy világban tékozló fiú ? (Koldús szegénynyé.)
Mi jár együtt a ko ldús szegénységgel? (A k o ldús büszkeség.)
Mire viszi a bünöst ez a koldús büszkeség? (Arra, hogy mi n-

den ü t t keresi a szabadulást, csak o t t nem ... )
Kinek a példájából látjuk, ezt? (A ték. fiu p~ld.J, .
A ték. fiú hol kereste a szabadulást? Barátainá1.)
Meg'ta.lált a-e a sz a ba du lást P (Netn]
Mi történt egyik barátjával? (Meghalt.)
Hát a másikkal? (Tönkre jutott).
A harmadik mit csinált? (Vállát vonogatta).
Segítettek.e hát az egykori vig czimborák?
Nemsegitettek. De a ték. fiú bár keserüen tapasztalta ezt, még

mindig k.oldús büszkeséggel da ez olt, s a helyett, hogy átyjától bocsá-
natot kérne, ide gen e k hez fordul - koldulni! Hiába ! Hiszen:

Kinek volna kedve magához venni, egy elzüllött fitft? (Senkinek.)
Ki ad alamizsnát egészséges embernek az é h ség idejében?

(Senki.) .
Ki bizná r á 'vagyonát- arr a, ki a m ag á é t eltékozolta. (Senki.)

Lehetett-e eredménye e ték. fiú könyörgésének az. ide gen e k k.özött?
(Nem lehetett).

Pé!dázatunk szavai sz eint, mi történt a szegény fiúval? (Meg
kezde fogyatkozni.)

Mit ér tűnk .e kifejezés alatt: "megkezde fogyatkozai? (Az éhség
mia,tt gyengül ni kedett.)

Csak testileg kezdett gyengi.ilni?
- Hát még hogyan? (Lelkileg is.)

Reményét vesztve mihez közeledett? (Kétsegbeeséshez.)
És lássátok a té k. fiú koldús büszkesége még most sem törik

meg, pedig egy fokkal ismét alább sülyedt a bűnnek lejtőjén. - Ott
vergődik a testi lelki romlás posványába, de azért még most sem az
atyttnak, hanem a világnak s z o l g á l a t á b a n keresi a szaba-
dulást ..

Olvasd a lb. v. É sei ol e n v é n, adá mag á tan nak a tar t 0-
ol á nyn a k egy 1 a k o s á hoz, k i eik Ü 1ct é őte t a z ő mez e ir e,
hogy l e g e l t e t n é a disznókat:'.

Milyen szomorú kép l:
• A gazdag, a független fiú a tartomány egy' lakosához adj a

mag á t mint utolsó rabszolga. Bár iszonyodik a lealacsonyító szolgá-.
lattól, mélyen érezi ballépése súlyos átkát, tisztán látja sülyedése
sz ennyét, mégis el fog adt a a munkát, me ly öt megalázta.

A té k. fiú kihez adta magát? (A tartomány egy Iak osá hoz.)
Ez az ember hova k űldte a ték. fiút? CA mez öre.)
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Miért küldte oda? (Hogy legeltetné a disznókat.)
[) Móz. 14. 8. v. foglaltakból látjuk, hogy a keleti népek kőzűl

sokan tisztátalannak tartották a disznót, húsátói nem' ettek, magától az
állattól iszonyodtak. Igy nem lehetett megvetettebb foglalkozás a
disznö őrizésnél. ..

Vajon a ték. fiú szivesen vá lla lta-e el a disznók őrizését? (Nem.)
Mitől iszonyodott? (A lealacsouyító szolgálattó!.)
Mit érzett mélyen? (Ballépése átkát 1)
Mit látott tiszt án P. (Sülyedése szennyét.)
Megszabadulhatott volna.e, ettől a szennyes foglalkozástóI ? (Igen.)
Hogyan? (Ha vissza meg y atyjához.)
Vissza me nt-e P ' /
Mi nem engedte, hogy vissza menjen? (Koldús büszkesége.)
A tékozló fiú atyjától mit nem akart kérni? (Bocsánatot. Hogy

visszavegye.)
Inkább mire vá llalkozott P
Miért vállalkozott er re a

és eledelt kapjon.
Mit akart elérni meg'szolg ált bérével? (Hogy magát föntarthassa.)
Lássátok. a tékozló fiú nem akart engedelmeskedni a ty j á nak

ésmost kész: d is z n ók a t őrizni. Szabadságot, élveket keresett
és talált: é h ség et és n y O mor t, meg sz é gye II ű lés t és g y alá.
z a to t, Á maga urél; akart lenni: és szolgává lett. Föl akart
eme 1 ked n i a világi dicsőség magaslatára és fo k r ó l.fo k ra s ü l y e ct t

a világ fertöjébe ...
Demindegy!
Kész mindent elszenvedni abban a reményben, hogya szolgaság-

bérével fentar'thatja magÚ." hogy atyjára még sem fog szorulni!
Most ér a lejtő utolsó fokához Most veszi el a makacs büszke dacz
rnéltó büntetését. Most következik az utolsó csal ódás. '

Olvasd a 16. v. "És kívánja vala megtölteni az ő gyom-
r á tam o s l é k 'k a 1, m el y e tes z nek va! a a dis z n ó k, ct e azt
i s sen ki' nem adj a val a in é ki. . .

Ugy van. A világ sokszor megtagadja tőlünk még azt a silány
jutalmat is, melyet véres verejtékünkkel igazán megérdemeltünk. Meny
nyit sirhatott az a szeg'ény fiú, ki midőn este -ha za tér t a nehéz szolg'á."
Iatból, megtörve, fáradtan, éhesen és nem kapott egy k anál levest, egy
falat kenyeret sem ...

Szolgálatáért követelt-e sokat a ték oz ló fiú?
Megkapta-e azt a keveset is a mit kért ? (Nem.)
Pedig megérdemélte volna-e a mit kért? (Me'g.)
Ebből látjuk, hogy a vi lág ban megkapjuk-e mindig a mit

megér demeltűnk ? (Nem.)
, Tudta-e ezt a tékozló fiú? (Nem',)

Ha tudta volna, kívánkozott volna-e a világba? (Nem.)

(Hogy őrizze a disznókat.)
lealacsonyító szolgálatra?- (Hogy pénzt
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Talán ti- sem tudtátok ezt eddig k. Gy! Ok uljatok hát a ték. fiú
példáján.

Mit kívánt a ték. fiú? (Hogy megtölthesse ... )
Meg k a pta.e a mit kivánt? (Nem.)
Mikor még mcslék ot sem kapott, vajjon pénzt szerezhetett e? (Nem.)
Volt-e valamije? .
Semmije sem volt. A nyomorúság mértéke betellelt. A disznók

társaságánál méJyebbre már nem sű lye dhe tett . . Még egy lépés le feJ é
a lejtőn: örökre veszve van!

Igy jutott a ték. fiú a Javinaként növekedő bünnel a romláshoz j
a romlástól az örökös halál őr vér.y e széléhez, melynek mélységeiből
fölhangzik a megrendítő csábító szózat: •Dobd el magadtól nyomorú
életed, zuhanj ölembe és nem fog többé fájni semmi sem .. Á'Ia pedig
éln i akarsz, ne éhezz ] Vedd el a más é t ha kell: éle te /a'rán ís ... "

, A ték. fiú ingadozni kezd ... de íme az égi Irgalom meg áll í t ja: a
b ű n l a vi n á j á t ! S a ték. fiú nem lefelé: hanem: fölfelé: a
megtérés útjára lép.

Ezen ez úton a kegyelemig két állomás van. Az első az igaz bűn.
bánat A második az ujjaszülö hit.

Olvasd a 17., 18., 19. v.
"Mikor pedig mag á ba tért volna" ... rnik or látta, hogy körűlötte

k í v üla világban nincs segedelem :' akkor fordította tekintetét be fel é
önmagába jmiko..- a k ü l s ő nyomor már az éhhalál rémével fenyege-
tett, akkor ismerte fel önmagában abe I s ő pusztulást, a -me ly szomorú
kép megdöbbentő hatása alatt mag á ba tér ... Lám míg az áldás
(a nag'y vagyon) átokká lőn, addig az átok (éhség és nyomor) áldás
kútfejévé változott a ték, fiúra nézve.

Mikor a ték, fiú magába tért, akkor mit látott? (Hogy k í v üla
világban nincsen segedelem.)

Hova fordította ekkor tekintetét? (B ef elé, önmagába.)
Mikor látta a k üls ő nyomort, akkor mit ismert föl önmagában

a ték, fiú? (A belső pusztulá st.)
Ez a szomorú kép milyen hatással volt a ték. fiúra? (Megd öbbentö

hatássa 1.) __
A megdöbbenés hatása al att mit tett a ték, fiú? (Magába tért.)
Ezekből látjuk, hogy az áldás mivé lőn a ték. fiún? (Átokká.)
Az átok pedig mivé változott? (Áldás k útfejévé.)
Igen. Mert a lelki megrendülés hova vezette a ték. fiút? (A meg-

térés útjár a.)
Ezen az úton pedig az e Js ö lépés az igaz bűnbánathoz :/ a b ű n

bei s mer é se: Bűnének beismerésére pedig az vezette a ték. fiút,
hogy magába tért (5 multját összehasonlít otta a jelennél.

A megtérés útján a bűnbánathoz mi az els ő lépés? (A bün
beismerése.)

Bűnének beismerésére mt vezette a ték. fiút? (Az önmagába térés.)
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Mit tett a ték. fiú, mikor magába tért? (Multját ősszehasonlította
a jelenne!.)

Tegyük meg ezt most őhelyette mi.
Hol'volt a multban a ték. fiú? (Az atyai háznál.)
Hol van most? (Künn a nagyvilágban.)
Mi volt egykor a ték. fiú? (Boldog gyermek.)
Micsoda most? (Boldogtalan szolga.)
Kije .volt eg ykor a ték. fiúnak? (Szerető atyja.)
Kije van most? (Szívtelen ur a.)
Mi környezte öt az atyai háznál? (Bö ség.)
Mi környezi most? (Szükség.)
Ugy-e az atyai háznál mindene volt 'a ték. fiúnak?
Mije van most P (Semmije sincs.) -
S rnindez k i n ek a vétke mia tt van így? (A mag a vétke miatt.)
Ezt ismerte be a ték. fiú is. E v vel tette meg az els ő lépést

az igaz bűnbánathoz. I De mikor bei s rn e r t e bűnét : ugyanakkor
é lén ken ére zte bűnének nagyságát. Erről tesz biionyságot a keserű
fe lk iál tá s : ,.Az én atyámnak m e l y sok béresei bővölköd-
nek ken y ere k kel, é n p edi g éhe n halok meg!

A-bűnnek ezen élénk ér.zete a m á s o di k lépés az igaz bün .
bánathoz.

Melyik az első lépés?
Hát a más o d i k ?
De még itt nem szabad megállani. És a ték. fiú nem is állott meg.

Miután beismerte bűnér sannak súlyát élénken érezte, ekkor
megszületett benne asz i l á rd el hat áro z á s, hogy megtér, megjavul.
Nem ingadozik; nem habozik többé, hanem "felkelvén" - elmegy
az ő atyjához!

Mit hat áro z ott ela ték. fiú? (Megtér, megjavul.)
E szilárd elhatározás hányadik lépés az igaz bűnbánathoz ?
Csak ezután a szilárd elhatározás után k ő ve tk ez ik a ne gye d i k

lépés a b ü n n ek bevallása: "Atyám vétkeztem az ég ellen és
te ellened !"

"Vétkeztem" ... Tehát nem mentegeti magát:": mások vittek
k isér tet b e ; ifjúságom, könnyelműségem, termész etern c-> cs á b í tot t;
uern modja, hogy vétke: c sa k hiba, pillanatnyi gyengeség; bevall j a,
hogy vétke az égig ér, tehát végtelen nag y az. Ezért olyan szép é~
megható e bünva lllornás.

Mi követte a szilárd elhatárosást? (A bűnvallornás.)
Mentegethette volna-e magát a ték. fiú?
Miv el mentegethette volna? (Másokkal, ifjúságával stb. .)
Mentegette-e magát? (Nem.)
Éppen ezért mily'en ez a bünv a llomás P (Szép, megható.)
Csak ezután a megható bűnvallás után tehette meg a ték. fiú az

uto I s ó lépést az igaz bűnbánathoz. a me ly lépésben megoyilatkozik
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a legteljesebh alázatosság, ő n rn e g a l á z ó d á s : .És nem vagyok
i m már m élt ó arr a, , hog y t e fi adil ak hivat t ass am: tég y
eng eme tol y a 11 n á, min tat e b ére sei d k ö' z üle gy!" ...

Igy jutott a té k, fiú (a bűn beismerése, élénk érzete, a sz ilár d
elhatározás, bűnvallás, önmegalázódás után) az igaz bűnbánathoz !

Ez a bűnbánat ébre-sztette föl szivében az ujjászülö hitet. - Azt
a boldogító hitet, mely azt -.ug al lott a a ték. fiúnak, hogy az Atya
s zer e tet ét a f i ú nak vétke nem' semmisíti meg; hogy az Atya ke-
gyelme a viI á g minden bűnénél nag y o bb. - Ez a hit adott erőt a
téle fiúnak, hogy megtérjen, hogy - haz atérjen!

Hogy jutott' a ték. fiú a megtérés útján a bünbánatig? (Beismerés
stb ... )
A bűnbánat sz ivéb en mit ébresztett föl? (Az ujjász íí lö hitet.)
Miben, hitt? (Az Atya szer etet ébe n.)
Mit hitt arról? (Hogy a fiú vétke ... )
Miben hitt még? (Az atya kegyelmében?)
Mit hitt arról? (Hogya világ minden bünénél nagyobb.)
E hit mi h ez adott e r öt ? CA megtéréshez.)
A megtérés után hova megy a ték. fiú? (Haza.)
Kedves Gyermekek 1
Láttuk 'a tékozló fiút k űnn a nagy világban. - Ráléptünk a bün

lejtőjére, hogy lássuk világosan mint vezet a ték. fiúnak útja ezen a
lejtőn lefelé, a bűntö l a ro mlá shoz , a romlástól az örökös halál örvénye
széléhez; mint jutott el innen a megtérés útjára, az igaz bünbánathoz,
az ujjászülö hithez. -

A szemetekben fel-fel' csillanó köny arról győzött meg, hogy meg-
sajnáltátok a sz erencs ét le n fiút. -' Ez nemes szívre mutat. Örizzétek
meg szfvet ek tisztaságát. Ha pedig v étk e z n éte k : igyekezzetek a
megtérés utján minél előbb eljutni a bünbánatho z, és az ujjá.szű lő hit~
hez, hogy igy büneitek sivár világából a ték. fiúval ti is - haz a-
térhessetek!

Megelégedéssel látom, hogy a hallottak után ott lebeg arczotokon,
szemetekben a kérdés:

Milyen volt a hazatérő fiú fogadtatása?
Erről majd - jövőre! Ifj. Draskóczy Lajos.

Eze r é ve.
Ezer éve, hogy ez a föld

A magya.rok hazája,
S'(álljon hát föl sziveinkből

Istenünkhöz a hála.
Minden lélek dicséretét

Hordja szét a határon,
Mely en k ivűl nincs, nem is lesz

Más helyünk a világon.

Ezer éve, hogy e földnek
Józsuéja. megpihent,

Hont alkotván hősi vérrel,
S szent törvény nyel ide 'bent.

Magasztaljuk hát az Urat,
Hogy áll a hon s a törvény,

Bár száz vihar küzdött véle.
S tátongott r á Száz örvény.
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Ezer éve, hogy dicsőség
Fényes napja süt le ránk,

Vagy szégyen és bánat éje
Takarja be bús orczán k.

De Istennek legyen hála,
Felemelt az ő k ez e

Bár ellene s maga ellen /
E nép gyakran vétkeze.

Ezeréves ünnepünkön
Kérünk téged jó Atyánk,

Nézd el bűnét, a ki bántott,
. S zabolázd meg, a ki bánt.

Epítsük fel ez országot
.Oly dicső nek s szilárdnak,

Hogy minden szép- s jóban legyen
Példája a világnak.

Ezeréves életünkhöz
Adj újabb at, Istenünk!

.Kezdett útját becsülettel
Fussa végig nemzetünk.

S mig Arpádnak nagy neve él,
Es a mig ös Buda áll,

E hazának sze nt rögéhez
_Kössön élet és halál! Tóth István.

Ima .a ?azáért. *)
Hatalmas Isten, nemzeteknek Atyja, Temagad vésted mélyen a

szívembe, hogy mint szülö ariyámat, úgy szeressem édes hazámat, a
magyar hazát.

Te szent Fiadnak végtelen szerelrne átölel é a széles nagy világot,
mégis szerette drága kis hazáját. Nem mondta ajka, de beszélt a könny
melylyel hazáját sz ívb ő l megsil atta. Nem mondta ajka, de beszélt a
tett, melylyel szánandó népét a sötétség s bűn rabságából a lelki sza-
badság szent templomába óhajtá vezetni. A népek ezrét Ö vezérli -most
is égi igazság sze nt ismeretére, me ly szabadokká tesz mindeneket,

. Vezess, oh Isten, szent isméretedre, hogy tiszta erkölcs, Istenféle-
lem, hűséges munka, törvénytisztelet legyenek pályám ékességei és
e ze k ke l szeressem a hazát, munkálva üd vét s felvirágozását.

Nyomd emlék embe képét a nagyoknak, kik halni tudtak e hon
életéért § kik tudtak élni, éjnap fáradozni hazánkért, észszel, kézzel
egyiránt. Ök legyenek példáim énnekem!

Aldd meg hazámat, népek Istene, az ezredéves sz ép magyar hazát!
Ór izd, neveld, erősítsd e hazáb an a-honfiak k őz t a szép egyetértést, a

. békés rnun kát s szent félelmedet ! S ki itt e földön' képed hordozója,
halmozd el áldásoddal a k irá ly t l Igazság védje ő királyi 'székét! Sze-
retet Iak oz z é k nagy szivében s koronáján ragyogjon dicsőség!

Add, hogy e nép elégedett lehessen s boldog, szabad mi szép.
magyar hazánk! Amen.

Sántha Károly.

*) l\futatválly Santha Károly »Őrangyal" czimü imakönyvéből. Szerk.
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Ezredévi ének.
Kar számára.

Irla : Sántha Károly.
Dallam: Jövel Seentlélek: Uristen.

Trónusodból nézz le, Isten: -
Egy az érzés millJ"ó szívben.
Nemzetünk áld, oseseforroa,
lI1.intha egy szív s lelek volna.
S míg tengerként zúg s morajlik,
A magas ég ránk lehajlik,
S énekünket úgy hallgatja.
Dicsőség Néked, népek Atyja,
S háta, hála mindörökké!

Az emlék tíz - század múlva
A ködös múltból kigyúl ma;
S a mi dicsőt a szív érez,
Mind mosolygó reménynyé lesz.
Te vagy, lsten, reménységünk,
Téged áldunk .s Téged k@rünk:
Ji ényesítsd meq rajtunk· orczád:
.JÍlljon, virúljon Magyarország,
Ezedévről-ezrcdévre!

Értesítés,
az orsz. ágoev. tanítói gyülés ügyében., -

. Van sz erencsénk értesíteni az érdekelt ágo ev. tanító-egyesületeket,
hogy az orsz. ágo ev. tanítói gyülés tárgyában a szavazatok gyűjtését
befejezvén, ennek alapján a hazai ev. tanítói körök tulnyomó többsége
óhajának megfelelőleg azorsz. ágo ev. tanítói gyülés megtar-
tás á tel hat áro z tu k.

A kivitelt illetőleg, tekintettel azon több részről nyilvánított
óhajra, hogy a gyűlést alk a lmasabb volna takarékossági s egyéb
szempontqkból a II. tanügyi kongresszus idejében tartani meg, mivel
ezen az 'ev. tanítóság zöme úgy is részt kiván venni: elálltunk ama
k or á bbi vé lernényűnk tö l, miké'nt az orsz, gyűlés költségeinek fedezésé-
hez, az egyes ev. tanítói kőr ők.rtag-on ként egy-egy forinttal járuljanak,
melyet oda módosítottunk, hogy az egyes tanítók, kik az, orsz. ev.
gy ülésen részt' óhajtanak venni czélszerüségi szempontból lépjenek be
tagul a IL tanügyi kongresszusba a 2 forint tagsági dij . befizetésével,
me ly által részesül vén 'az ez .á lta l nyujtott jogok és kedvezményekben
egyszermint eleget tettek kő te leze tts.ég űk ne k a mi g yű lésűu ket illetőleg
is, mivel az elöleges csekély költségen kivül enek folytán egyéb külőn
kiadásunk nem lesz, ezt bedig a mult években a ker. egyesült czéljaira
befolyt. adományokból lehet fedezni, lévén ennek i~ ugyanazon czélja;
ha pedig megtagadtatnék, kénytelenek leszünk az~al saját körünk
pénztárát terhelni."

Ennélfogva az orsz. ágo ev. gyülés napját a kongresszus tartama
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alatt oly időre fogjuk k it üz ni, a me ly b en az érdeml eges ülést nem tart,
pl. julius 7. vagy 8-án, mely alkalommal eg y b e n., saját külő nleges
ügyeink rendezése felől is értekezhetünk.

Az orsz. ev. tanítói gyűlés tehát inkább bizalrnas, érlekezleti
jellegü lesz s programmja is csak a legégetőbben szükségesekre fog
szorítko zn i, Tárgyai lennének: 1. elnök és tisztviselők választása;
2. javaslat egy orsz. ágo ev. tanítói egyesület létrehozása tárgyában,
kapcsolatban az aíapszabálytervezet bemutatásával; 3. a kántortanítók
sérelmes nyugdijügyének megbeszélése; 4. indítványok.

E két t éte 1 k í do l g o z ása é s bev eze t é s ére a t. kar t á r-
sa kat eze n n ele hel y eni s fel s z ó 1 i t juk s kérjük bennünket
esetleges elhatározásaikróJ e lap megjelenésétől számítandó t iz napon
belől, miheztartás végett értesíteni. Nem jelentkezés esetén pedig kűlő n
fogunk előadóúl eg yn érnel ye ket felkérni, legrosszabb esetben pedig
saját körünkben fog un k gondoskodni a tételek kidolgozásáról.

A többi s már mult alkalommal felemlített s eg-yebek által is fel-
hozott sz in tén fontos tételek az orsz. egyesület remélhető megalaku-
lása után azt hiszs zük a lk a lmasabb an lesznek egyesületenként s együt-
tesen tárgyalhatók.

A fenntiek értelmében legközelebb mind en egyes ev. is k ól.a taní-
tója cz im ér e külön meghivók fognak körünk elnöksége utján szétkül-
det.ni, melyen ez ügyben minden szükséges tudnivaló telles1. található.

A gy ülés helyéül, mint már egyszer említém a budapesti evang.
főgymnasium dísztenne fog szolgálni, melyet Falvay Antal hp esti nép-
és polg. isk. igazgató úr közbenjárására nevezett egyházközség agyülés
czéljair a ingyenesen átengední sziveskedett, melyért e helyen is őszinte

köszönetet mondunk.
Még felemlítem, hogya beérkezett szavazatok k őz ül 18 egyesület

fel t é t l e n ű l csatlakozik az or sz. tanítói gy ülés eszméjéhez; 7 egyesület
fel t éte les en, (t. i. ha 'az a kongresszus idejében lesz, ö k is szivesen
részt venni óhajtanak); 4 egyesület pedig nem óhajt csatlakozni. Nyolcz
he.lyről választ nem kaptunk, úgyiehet azon esperességekben tán nincs
is felekezeti tanítói kör. I

Általában véve azon tapasztalatot tettem, hogy az ev. tanítók egye-
sületi ügyei országszerte többé-kevésbbé r endeze tlene k' s nagyon k ivá-
nat os volna, ha annak rendezését egy orsz. egyesület venné kezébe.

Midön mindezekről /beszámolnL szerencsém van, azon reményben
tekintek a jövő' ele, hogy a nyil vánúlt k iv án a lrna k figyelembe vétele
s az ellentétek ilyetén kiegyenlítése mellett or sz. gyülésünk kellőleg
látogatott lesz s meg fog felelni a hczzáfüzött reményeknek, melyet
megjelenésével emelni minden a k ő z ű g y e k s a tanügy
irá n t b II Z d u 1nit u d ó ev. tan í t óta rt s one r k ö Ic sis zor gos
k ő t ele s ség éne k.

Előre is örvendve a: k őz ő s találkozá-s és együtt rnük ő dés édes
reményének, k ő zsasz nu összejövetelünk s törekvéseink re az ég áldását
kérve maradok a sióvidéki tanítói kör nevéhen s megbizásából kar-, . -
társi üdvözlettel: Polgár József, egyesületi főjegyző.
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Nyilt levél
a "GyáInolda és tanítók" cz irrrű czikk irójához.
E b. folyóirat 4-ik számában jelent meg' egy közlemény, me l y ne k

megirására amennyiben ,én adtam meg az im pu lz ust , tartozom felvi-
lágosítással.a nevezett cz ik k azon részére nézve, mely reám, illetve
reánk vonatkozik.

"Nem taglalom a czikket,. melynek ez éljával fö vo nása ib a n egyetér-
t ek, csak ezen passzusra nézve akarok rövid megjegyzést 'tenni; "hát
ti meg bizott ain k " sat. És itt teljes igazat adok a czikkirónak, hogy,
rólunk "nem sz ól az ének" pedig a szób'.ln levő ügy mellett szót kel-
lett volna emelnünk. "Hát miért nem?" fogja. kérdezni.

Midón én megbizó levelemet kézhez vettem, nagyot dobbant s z i-
vern és ez nem az öröm, hanem a várat'Jan meg Iepet és, még inkább a
félelern dobbanása volt, mert a levéllel járó felelősség- és fela.dat terhe
egész sulyát éreztem vállaimra nehezedni, amelyek elviselésére, pedig.
magamat gyengének éreztem, de el keilett fogadnom a meg b iza tást,
mert meg sem kérdezték tőlem: kell-e, elfogadod-e?

Azóta négy ker. gyülés tartatott; jtz első Győrött a kerületek ki-,
kerekítése tárgyában, a t őboi Sopronban, vagy Ka niz sán és a leg-
utóbbi - a püspök-avatás - "ismét Győrött.

Én, a ka nizsa in k ivül, mindegyik ker. gyülésen jelen voltam; on-
nan azonban a közbejött akadályok m-att el kellett mar ad no m ; és ezt
nem azért hozom itt fel, mintha a fe le lő ss ég et Pa p Ferehez k ar tá r sa mr a
akarnám hárítani, ha t. i. ő jelen volt Kanizsán, miért nem szólalt fel
ügyünk me lletr, mert úgy vagyok értesülve, .hog y a gyámoldai' ügy
tárgyalásakor már ő sem volt jelen a gyűlésen, nem lehetett jelen az
előértekezleten sem, melyen a fe lh oz and ó indítványok tárgyalta.ttak.
"De hát miért nem várjátok ki a gyülés végét?" fogja Bárid y barátom
kérdezni. Mert nincs rá "baksis." Érvényesül itt is, mint minden téren,
hogy legnehezebb az uttőr ökriek. ,

Kerületi szabályrendeletünka folyó évben lép életbe, amikor is
az illető képviselők felszámíthatják a fuvart és napidijakat, ha ugyan
lesz, aki azt kifizeti; eddig azonban me nt a költség mindenkinek saját
zsebére és ez reánk, szer ény viszonyok k őzt élő tanítók ra nézve nem
jelentéktelen, tessék felszámítani ! Az említett "jogos meg várásv.r ó l csak
akkor lehetne sz ó, ha a megbizó levél mellé csatoltatott volna p. o.
ez a nyomós kijelentés: Nézd, kőltség eidet megfizeti a -ke rű letű nkb en
levő 20 tanító egyleti pénz tár ," Anyag nélkül nem lehet repülni!

Hogy feIszólaIni "keJlett volna" ezt aláirom, de ha "nem tehetett"
a fent mondottak miatt; ebbe nyugodjék bele a t. czikkiró és veJe
együtt a többi kartárs, annyival i;? inkább, mert ott nem a di kcz ió,
hanem a számok logikája döntött, mely sz er int 63 lelkészözvegynek
827G.82 krja ellenében kifizet a gyámoluai pénztár 138 tanító özvegyé-
nek és nyugdíjazott tanítónak: 9085.86 kr t. Ez utóbbi összeg a tetemes
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nyug díjaztatás következtében még- jelentékenyen fog növekedni, Emiatt
kellett a gyámolJai tagok számát apasztani, ez a fő ok II miért a leg-
utóbbi ker. gyülés 136 p. ői k kikezdése megszületet t.

A Főt. és Nm. egyházkerület ebbeli jogát kétségbe vonni senkinek
esze ágában sincs, de méltányos-e irántunk kimondott határozatában?
ennek bonczolása nern ide tartozik, valamint azon mellékokok szellőzte-
tése sem, melyek .a z indítvány jogerőre emelésére, mint nevezetes té .
nyezők befoly tak.

Ezeket kivántam megjegyezni felvilágosításúl, és hizelgek maS"am-
nak azzal, hogy most már érti a t. cz ik k ir ó, hogy m i rólunk: "miért
nem sz ól az ének."

Uj-Ma lornsok , 1896. április 24én.
Kartársi üdvözlettel

id, Varga JánoS".

V egyes e k.
Előfizetőinkhez. Az előfizetési 'járulékok,

a hátralékok mielőbbi szíves beküldeset kéri
különösen pedig

a kiadó.

A soproni ev. tanítóképző intézet- millenniumi fái. A soproni
ev. tanítóképző intézet udvarán is el vannak mái' ültetve a millenniumi
fák: négy fenyőfa és középett egy hársfa. Az ünnepélyes aktus alkal-
mával az intézet igazgatója tartott hazafias alkalmi beszédet; ketten az
ifjuság részéről is áldást mondottak az emlékfákra. - Kivánjuk, hog'Y a
csemeték századokon át viritsanak s hirdessék nemzetünk életrevalóságát
és nagyságát.

Millenniumi ünnep a soproni evang. főiskolában. F. é. május hó
9-én a theologia, főgymnasium és tanítóképző intézet, hálaadó isteni tisz-
telet után, következö műsorozat mellett tartja meg együttes ünnepélyét :

1. Szózat, Előadja a három intézet ifjaiból alaktilt énnekkar.
2. ~egnyitó szó. Mondja Poszvék Sándor theol. főiskolai igazgató,
3. ~rpád sirja, Kapi Gyulától. Előadja az egyesített ifjusági énekkar.
i.Unnepi beszéd. Tartja Gombocz Miklós főgyrnnasiumi igazgató.
5. Unnepi óda. Irta s előadja Rozsondai Károly 3. évfolyam. theol.

hallgató. -
6. Honfi-dal. Bajza Józseftől. Szavalja Arndt Gyula 7. oszt. főgymnas.

tanuló. -
7. ·lYIu~l<ács. Bartók Lajostól. Szavalja Pálmai Kálmán 4. évfoly.

tanítóképzői növendék.
, 8.- Záró szó. ,Mondja Kapi Gyula tanítóképző-intézeti 'igazgató.

9. Hymnus. Énekli az összes ifjuság.
Másnap délelőtt a tanítóképző gyak o r ló - isk o laj a ünnepel követ-
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kező tárgysorozatfal : 1. Hymnus. Ének. 2. Megnyító beszéd. Tartja Kapi
Gyula igazgató. 3. Képek a magyar nemzet ezeréves történetéből. Felol-
~assa Papp József kép. tanár s a gyak. isk. vezetője. 5. Arpád apánk.
Enek. 5. Mag'yar vagyok. Pósa Lajostól. Szavalja Thirring Gizella 1. oszt.
tanuló. 6. Mikor imádkoztok. Pósa Lajostól. Szavalja : Rátz Vilma II. oszt.
7. Ezer éve .. Tóth Istvántól. Szavalja : Boór Irén IlL oszt. tan. 8. Ki
volt nagyobb? Tóth Kálmántól. Szavalja : Fuhrmann Emil IV. oszt. tan.
9. A hazáért. Pósa Lajostól.Szavalja.: Steiner Gizella IV. oszt. tanuló.
10. Honfi-dal. Enek. 11. Fogadás. Tannlótársai nevében mondja: Konek
Sándor IV. oszt. tan. 12. Ima. Előmondja : Kjrchknopf Gyula Ill. oszt.
13. Millenniumi ének, Sántha Károlytól.

Felhivás. A soproni evang. tanítóképző intézet növendékei szép
számmal vesznek részt a junius hó elején Budapesten tartandé vor ssag cs
to rnaversenyben. Minthogy azonban nagy részök szegény ifjú, s a ren-
delkezésre álló alapokból sem fedezhetők a több napra terjedő kirandulás
költségei: ezuton is felhívjuk a nagy közönséget sz íves adakozásra.
Nyujtsunk módot leendő tanítóinknak, hogy saját szemeikkel lássák nem-
zeti nagyalkotásainkat s a_látottakból lelkesedést merítsenek szép, dp
terhes hivatasuk betöltéséhez. Az »Evang. Népiskola- szerkesztősége szí-
vesen fogad e czélra bármi csekély adományt s azt nyilvánosan nyugtázza.

Millenniumi alapunk ha lassan gyarapodott is, most már meghaladja
az ötödfél száz forintot. Minthogy az adományok most már gyérűlnek s
a millenniumi ünnepek is elérkeztek, kiváuatos, hogy a g yűj tés t be fe-
j ezzük, nem zárva ki a lehetőséget a megteremtett alap. későbbi ,gyara-
pítására. Felhívjuk tehát iuindazokat, kiknél még a gyüjtés netán folya-
matban van, Vilgy a kik az alapra szánt filléreikkel mindeddig kést.ek,
hogy az adományoka rmáj us h ó v égé ig szíveskedjenek beküldeni; így
talán kiegészíthető lesz az alap 500 frtra. Egyúttal felkérjük a szíves
adakozókat, hogy nyilvánítsák véleményőket az alap hovafordítására nézve.
Vélemény nem nyilvanulass esetén a tanári kar az alap jövedelmét kiza-
rölag a szegény sorsú növendékek segélyezésére fordítja, mint az a gyllj-
tőíveken jelezve volt.

Gyászhír. Takáts József zánkai ágo h. ev. tanító f. évi ápril hó
25-én élte 37-ik s tanítóskodása 17-ik évében jobblétre szenderült, A
megboldogu1tat a hű nő és 6 kiskoru árva síratja. Legyen áldott emlé-
kezete, nyugodjék békével! -

Kimutatás. »'Mi II enn i u mi al a p e-unk a legutóbbi kimutatás óta
következő adományokkal gyarapodott: Takáts Sándor űj-fazekae-varséndi
tanító adománya 1 frt. - Borsody János magyarósdi tanít.ó adománya
1 frt. - Németh Márton ivánegerszegi tanító gyűjtése f) .frt. Ebből az
iskolás gyermekek adománya 2 frt 82 krt tesz). -- Cseri Ferencz gér-
ezei tanító gyüjtése 3 frt. (Ebből 1 frt 25 kr. a hivek adománya, 71
kr. az iskolas gyermekeké, a többi a gyüjtőé.) - Winkler Sándor somorjai
tanító gyüjtése 22 frt, (Ehhez járult Bubb .János urod. számvevő, Csütörtök;
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5 frt., Glatz Lajos körjegyző Somorja 2 frt., N. N. 50 kr.; Hasák Gyöl'gy
Somarja 1 frt, Kunszt Károly tanító 1 frt., Ritter Károly lelkész Sornorja
1 frt., N. N. 50 kr. -Bubb Gusztáv Pozsony 3 frt., Halka Lajos
Somorja 50 kr., Kassberger József Somorja 1 frt., N. N, 30' kr.,
Nika Tóbiás közs. tanító 2 frt 20 kr .. .Jilics Károly. Sornorja 1 frt.,
Neubauer Mária, Somorja 1 frt.," Pártos Károly, Somorja 1 frt., Winkler
Sándorné, Somorja 1 frt.) - Eddigi gyüjtésünk főösszege 470 {rt 42 kr.

Gyurátz Ferencz dunántúli ágo hitv. evang. püspök egyház-
látogatásai. Főtiszt. püspök űr egyházlátogatásait a kerületben immár
megkezdte, még pedig a soproni alsó egybázmegyében apulis hó 17 -én,
a midőn először is a vadosfui gyülekezethez fartozóPotyond, Keresztur
és Zsebeháza leanyegyhazakban végzett. 18-án )(isfaludot és Mihályit,
i9én Vadosfát, 20-án Beledet es - a hozzátartozó Vasarosfalu és Edve
filiakat látogatta meg. Innét másnap, azaz 21-én nient Nerneskérre, 22-én
Szakonyba, 23-án Bükkre, 24-én Nagy Geresdre, 25-én Farádra, 26-áll
Sárkányba és 27 -én végzi SzL-Andráson. Az egyhűzközségek szeretett
főpásztorunkat mindenütt határtalan lelkesedés-el fogadták és a külső-
ségekben is igyekeztek iránta való szeretetüknek .kifejezést adni. Bál' előre
kijelentette főt. püspök űr, hogya költségek et okozó fogadtatásokat nem
óhajtja, mégis amerre csak meut, diadalkapukat. banderiumokat, fehér-
ruhás leányokat ps fellobogózott házakat látott Az egyházlátogatási aktus
majd mindeuütt akként folyt le, hog-y először a gyerru-kek előmeneteléről
szerzott magának meggyőződést, kölönösen :t valláso történele III és szám-
tanból ; azután rendes istenitisztelet egyh:izi beszéddel, a helybeli lelkész
által tartva. Utána közgyűlés főtisztelendő püspök űr elnöklete alatt,
melyet az oltár előtt tartott nagyszabású és eszmékben gazdag püspöki
beszéd előzött meg. A közgyűlés folyamán intézte részint a lelkészhez,
részint a gyülekezet presbyterelhez azokat a kérdéseket, melyek által az
illető gyülekezetnek ügyei felől Üjékozá3t akart magának szerezni .•.Ahol
valamely tekintetben hianyt tapasztalt, ott nyomban megtette a jóakaratú
serkentest a hiányok pótlására. Igy majd mindenütt lelkünkre kötötte és
megigértette ar. illető vezetőkkel, hogy: nösgyletet, ifjúsági egyletet.
dalárdát, felolvasásokkal eg-ybekötött vallásos bőjti - estéket tartanak és
alakítanak stb. És ha ezen -közhnszmi intézményeknek csak egy része
valósul is meg a gyülekezetekben, akkor - is meg lesz az áldásos ered-
ménye, főtiszt. püspök ~ir egyházlátogatásának. Kiss Sándor.

'Ertesítés. Az »Evang. Népiskola « -ból a kiállítás tartama ~1att
- mindíg az utolsó szám - olvasható lesz Lampel Róbert (Wodianer
F. és fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedő czégnek az okt a tás ügy i
c sar no kb a II levő kiállításánál.


