
VIlI. évfolyam. Sopron, 1896. aug.-szeptember M. 8. s 9. szám.

Evangelikus Népiskola.
J::.::re"'Velés-és oktatásügyi ha "'Vifolyóirat.

Megjelenik - a nagy szünídő kivételével- minden hó elején.

Sze r k esz t ö é 5 k iadó: F a p p J ó z s e f_

F órnunkatársak: Bancsó Antal, Bognár Endre, üraskóezy Lajos, Ebenspanger
János, Kapi Gyula, Kovács Sándor, Ladányi, Mohar József, Peth es János,

Polgár József, Sass János, Simkó Endre és Szutter Dánlet.

Kongreszszusi tanulságok.
Az ezred éves ünnepségek egyik maradandó emléke ama szellemi

töke, melyet a 'tanügyi kongreszszus létesített, s mely a hatalmasan
vaskos kötetnek igérkezö »Kongreszszusi Naplóban « lát majd napvilágot.

Addig is, mig e mű a nyilvánosság elé kerül, tekintsünk vissza
a lefolyt napokra; vonjuk le a kinálkozó tanulságokat. -

Bizonyos, a felekezetek iránt irányuló türelmetlenség lengte át
az egész kongreszszust. Felekezeti érdekeket óvni, értük síkraszállni
annyi volt, mint ár. ellen úszni. A szellemi harczosok nagy többsége
még a lelkészi kart is megállamosította volna'; - ha t. i. tehette
volna.

Allamosítan( az oktatást, kezdve a gyermekóvótól fel az egye-
temig. Ezt hallottuk lépten-nyomon.

Sajnos, hogy egy ember nem szakadhat szükség es etén sokfelé.
A tanítóképzési szakosztályon úgy szólván kettcp védték a felekezeti
ősi jogokat, érdekeket; az, is pusztába hangzó szó volt csupán. Elhang-
zott, legfeljebb egy kis nyomdafestéket von még maga után.

Wlassics a miniszter, és Berzeviczy bölcs mérséklettel, nagy
tudással, a tan ügy igaz és meleg szeretetével léptek síkra. Ök is
reformál ni akarnak; de számba véve a viszonyokat, nagyobbmérvű
állami segéIylyel óhajtanak ügyesen terjeszkedni, a felekezetek tan-
ügyi hatáskörét lassan" de biztosan szűkebbre szorítani. ,Az állami
tanítók és tanárok tüzzel-vassal, vilIámos erővel, talán máról-holnapra
szeretnék már meghúzni a halálharangot a felekezeti iskolák felett!
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A türelem rózsát terem. Sok tavasit ér még a felekezetek isko-
lája, bármennyire lóhalálba rohan is az államosítók türelmetlen villa-
mos masinája.

Csak türelemmel nemes hadsereg. Az államosítás éretlen eszme
még, nem lenne tanácsos mesterkélt útakon siettetni megérlelését. -
Aztán hol .a temérdek pénz, amibe az államosítás kerül? Nagy tanító-
s tanár-hiány van. Nemes uraim, -- ha a felekezetek sztrájkolni
fognának - de legyenek nyugodtak, sokkal bölcsebbek, semhogy
erre adják fejöket - az állam tanügyi téren azonnal csődbe jutna.
A felekezeti iskolák tényleges millennáris ünnepet ülnek; az államiak
csak 25 éves jubileurnot ülnek. Jó ezt is tudni!

Hát a- tisztelet hol maradt? Az állami iskolák csecsemők, szá-
zadszoros ükapjuk a felekezet. Hja, az egyszeri ember is nagy tudóssá
óhajtotta nevelni a fiát, az lett a vége, -hogy miután kiakolbólította
a saját otthonából, . megtagadta. Tiszteljétek az öregeket, így maga-
tok is felmagasztalódtok.

- Nem az iskola jellege, de benső szereteten alapuló hazafias
szelleme a lényeg. Jó iskolát óhajtunk mindenek felett, legyen az
akár állami, felekezeti, községi, vagy magániskola. Ha az iskolát fenn-
tartó közeg nem képes jó iskolát állítani, ám jöjjön, az állam, erkölcsi
kötelessége is, hogy jöjjön a jól megérdemelt állami segély. Mi is az az
állami segély ~ Kiadja a jobb kezével, beveszi a ballal; a vámon
elkölti, a réven busásan visszakapja.

Nemes uraim, nem koldulunk rni segélyt, mint a hogy önök
fennen hirdetik. Jogunk van hozzá! A protestánsok voltak a nevelés-
ügy úttörői, zászlóvivói. Ha valaki rászolgált, mi megérdemeljük;
kötelességük, hogy sokszorosan hálás jobbot nyúj~sanak. Sokkal
nemesebb önérzet tulajdonunk, semhogy kolduljunk. Nincs okunk
szégyenleni, hogy szegények vagyunk. Ha balkezünkben a kérelmet
nyujt juk" jobbkezünkben az ellenértékü joggyakorlást kináljuk. Örüljön
az az állam, a melynek oly tiszta, nemes szabadgondolkozást, haza-
szeretetet fejlesztő tényezője van, mint a magyar protestáns iskolák.
Jaj, százszorosan jaj annak az államnak, a melynek csak meghunyász-
kodó, gondolkozás nélkül fejethajtó szolgákra van szüksége.

A tanugyi kongr eszszusnak, a türelmetlcnségig menő államosí-
tási eszme tulságos erőszakolása daczára, sok sok üdvös eredménye van.

Ennek hatása alatt fogamzott meg az ágo hitv. ev. magyar
tanítók országos egyesületének az eszméje is. A dunántúlt illeti a



dicsöség; szíves örömmel járulunk a sióvidéki egyesület elé őszinte
elísmerésünk adójávaI.

Tiszta lélekkel' s szivvel hivei vag~unk a tanítók felekezetnélküli
országos szövetségének. Tagjai vagyunk, szíves örömmel istápoljuk
ügyeit, részt kérünk a munkájából. E mellett, vagy ha így jobban
tetszik, e tágasabb körű fogalom keretén belől, nagyon is szükségünk
van, hogy a saját zászlónk körül is törnörüljünk. Nincsenek titkos
dolgaink; de szükségünk van jogaink férfias nyiltsággal való meg-
védésére. Vannak ügyek, melyeket a szükebb nyiltsággal biró, de
annál melegebb családi tüzhely körül kell megérlelnünk, megtestesítenünk.

Azért e helyről is melegen üdvözöljük azt a lelkes kis sereget,
mely nem kimélve fáradságot, anyagi áldozatot, összegyűlt az ország
szivében, hogy elvesse a magot.

Kevésen vagyunk, ha széthuzunk eltörpülünk , ha egyesülünk
hatványozott munkásságra vagyunk képesek. Legyen szilárd, tánto-
ríthatlan a- mi akaratunk, akkor lesz tettre képes erőnk is.

Nincs kire, nincs mire támaszkodnunk, önerónkre vagyunk hivatva.
Iskoláink legyenek továbbra is édes gyermekeink, ne sajnáljuk ezek-
től a garast. A töke, amit így termelünk, meghozza a maga kamatait.

Országos egyesületünk középponti ....választmánya indítsa meg a
maga munkáját. Adjori irányt, szervezze a vidéki fiókegyesületeket,
öntsön azokba lelkesedést, gyújtsa meg az egyesülés szükségének
szövétnekét.

Mindnyája egyért, egy mindannyiért !
A protestáns szellem fejlesztését a házi tűzhelyen kivül a nép-

oktatási intézetek vannak hivatva fejleszteni. Ezek azok a hajszál-
gyökerek, melyek hivatvák tápot adni a törzsnek. E hajszálgyökere-
ket elvágni hagyni, mitsem téve összetett kezekkel nézni, mint hódít-
ják lábunk alól a tért: annyi, rnint a hanyatlás terére lépni!

Az országos egyesület van hivatva felfrissíteni a csüggedéstöl
lankadni induló erőket. Ne hagyja elaludni a tűzet, a melyet a kon-
greszszus alatt sikerült feléleszteni.

Az eszme, mely ott oly lelkes visszhangra talált, országos tan-
ügyi lappá tenni a soproni »E v an gel iku s Nép isk ol á t«, váljék
valóban testté. E lap lehessen s legyen tényleg azzá, a mit nevében
képvisel; legyen az ágo hitv. ev. magyar tanítók nemes, lelkes szel-
lemi harczának tere, közvetítő közege. Kapcsolja össze hazánk evan-
gelikus népoktatási intézeteinek összes érdekeit. Hozhassa közel azt
is, a ki eddig távol volt!
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Tömörüljünk mindannyian~ az üdvös eredmény nem fog elmaradni;
teremthetlink magunknak a mi érdekeinket képviselő oly szellemi
tényezőt, melynek szava súlylyal fog bírni mindenha. Ez legyen a mi
várunk, mely szilárdan ellent áll az ostromnak, mely mellett ártalom
nélkül rohanhat el a lóhalálban dolgozó államosítók türelmetlen

gépeeskéje.
Az ágo h it v. ev. magyar tanítók országos egyesü.

1et e ki bon to tt a z á szl ó j á t, t ö m ö r űlj ü nk k ö r éje!
Simkó Endre.

Alapszabály-javaslat.
Az ágo h. ev. tanítók megalakuló országos közgyűlés a következő
alapszabály-javaslatot fogadta el s terjesztette föl jóváhagyás végett.

Az egyesület czíme.
t. §. »A magyal' ágo h. evang. tanítók országos egyesülete.«

Az egyesület czélja.
2. §. Az egyesület czéíja ;
a) A magyar kiralysag ágo h. evang. tanítóinak összeségét országos

egyesületbe tömöríteni és bennök az összetartozás érzetét növelni.
b) A tanítás és nevelés elméleti s gyakorlati tökóletesítésén munkál-

kodni; az egyházias szellemet ébren tartani; e~yhá"unk intézményei iránt
a meleg érdeklöc1ést fölkelteni s fejleszteni, lelkészi s más hivatalos ténye-
zői irányában a testvéries jö viszonyt ápolni és fokozni.

c) Egyházi és iskolai életünkben fölmerülő nevelési és közoktatnsi
kérdéseket figyelemmel kisérni, beható tárgyalás alá venni s azokra nézve
véleményt nyilvánítani, megjelölve minden újabg intézkedésnél az evang.
tanítók működési körét ; minden törvényesen megengedett eszközzel arra
törekedni, hogy az ágo b. evang. tanítói kar, úgy egyenként, mint összes-
ségében, az egyházi _alkotmány keretén belül méltó helyet foglaljon el
egyházi, de különösen tanugyi konnanyzatunkban.

d) Ág. h. evang. egyházunk hatóságai s egyéb hatóságok irányában
az evang. tanítói kart s annak mindazon érdekeit és ügyeit képviselni,
melyek önkormányzatunk alapján s egyházi törvényeink szerint . tisztán
csak az ágo h. evang. egyház autonóm hatóságainak hatáskörébe tartoznak,
s melyek tehát az evang. tanítóságnak más jellegű tanítókkal nem közös
ügyeit képezik s mint ilyenek, az egyetemes tanítóság országos gyülésein
nem tál'gyalhatók. - A~ el'ang. tanítók országos egyesülete tehát nem
kivánja elszigetelni az evang. tanítót az ország egyetemes tsnítóségatól,
sőt feladatául tűzi ki, hogy mínt eddig, úgy ezután is híven szolgálja a
hazai egyetemes tanítóság össz8ségének érdekeit.



e) A magyar ág, h. 'evang'. tanítók országos egyesülete a Luther-
társasággal egyetértőleg s azzal kapcsolatban gondoskodik oly népies füzet- .
k.ék megírásáról, kiadásáról és terjesztéséről, ruelyekből úgy a magyar,
mint más nemzetiségű evang. népünk a haza s egyház iránti szeretetre s
egymás kolcsönös megbecsülésére serkentesséle

f) Gondoskodik az egyesület oly szakközlöny fenntartásáról, mely
czéljai megvalósítását előmozdítsa s mindenben érdekeit szolgalja.:

Az egyesület tagjai.
3. §. Az egyesület tagjai lehetnek:
1. Rendes tagok:
a) mindazon ág, h. evang. tanítók, tanítónők, kisdedóvók, hitoktatók

és tanítóképző-intézeti tanárok, a kik évenként 2 korona tagsági díjat fizetnek;
b) a hi vatálosan megerősített alapszabályokkal biró evang. jellegű

tanító-egyesületek, ha' minden egyesületi tag után 1 korona illetéket
fizetnek. _

2. Alapító tagok: azon tanítók vagy tanügybarátok, akik alapítvanyi
összegül legalább 40 koronát egyszerre befizettek.

3. Pártoló tagok : oly tanügybarátok, vagy nem ágo h. evang. nép-
iskolánál működő tanítók, kík évenként 1 keruna pártoló tagsági illetéket
fizetnek.

4-. Tiszteletbeli tagok: a kiket a népoktatás terén kífejtett, vagy a
tanítóság érdekében teljesített kiváló és sikeres munkálkodásuk, avagy más
módon szerzett különös érdemeikért a közgyűlés ilyenekűl megválaszt.

5. Résztvevő tagok lehetnek mindazon evang. tanítók, a kik rend-
szeresttett állást töltenek be és az előbbi 1-4. pont alatt felsoroltak közé
nem tartoznak. '

6. A pártoló tagok kötelezettsége legalább 4 évre terjed s folytatólag
megűjul, míg az illető tag az egyesületból való kilépését egy hónappal a
lejárat előtt be nem jelenti. '

7. Ha valamely tag kotelezetrségét teljesíteni egy évnél hosszabb
időn át elmulasztana. jogában áll az egyesületnek követelését birói uton
is behaj tani. .

8, A közgyűlést a fenti 1-5. pontban említett tagok alkotjék :
részvételi, tanácskozási és indítványozási joggal minden tag bír. de szava-
zati jogot csupán a rendes, alapító és tiszteletbeli tagok gyakorolhatnak.

9. A rendes, alapító és pártoló tagok csak az esetben gyakorolhatják
jogaikat, ha az egyesülettel szemben fizetési hátralékban nincsenek.

10. A rendes, alapító, partoló és résztvevő tagok belépési szándéku-
kat az elnökségnél, vagy titkárnál jelentik be, kik gondoskodnak arról,
hogy az illetők a t;tgok nyilvántartási jegyzékébe beiktattassanak és a
megfelelő tagsági igazolvanynyal elláttassanak.

Az egyesület vezetése,
4. §. Az egyesület összes ügyeit vezetik: a közgyülés, a tisztikar,

a központi választmány és igazgató-választmány.
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A) Közgyülés.
5. §. Közgyűlés, időhöz nem kötötten, az orsz. tanítógyűlések idején,

csak a legfontosabb esetekben tartatik, melynek helyét és idejét a központi
választmány állapítja meg. Közgyülésre az egyesület minden tagja a hi-
vatalos közlöny ben meghivatik. hol a napirend is közzététetik.

6. §. A tagok napidíjra és utiköltségre az egyesület pénztárából
igényt ném tarthatnak, de a közgyülés évében az egj'es tanítói körök
értékezleteket nem tartanak s az azokra eső napidíj- és fuvarátalány ból
fedezik költségeiket.

7. §. A közgyülés hatásköre:
a) megválasztja a tisztikart s a központi választmányt;
b) a központi választmány által tett intézkedések et felülvizsgálja, s

esetleg megerősíti: _
c) a tiszteletbeli tagokat megvalasztja;
d) a költségvetés felett határoz s a pénztari számadásokat megvizs-

gálja s a pénztárost a lefolyt időre óvás fentartása mellett ~ felelősség
alól felmenti;

e) a beadott indítványok felett véglegesen intézkedik;
t) szukség esetén az alapszabályokat módosítja.
8. §. .A. közgyülés határozatképessége nem függ a' megjelenő tagok

számától.
9. §. Az egyesület hivatalos nyelve a magyar, melyen kívül más

nyelven felszólalás nem történhetik,

B) Tisztikar.
10. §. Az egyesület tisztíkara: egy egyházi s egy világi elnök, két

alelnök, egy titkár, két jegyző, egy pénztáros s egy számvevő.
1. .Az elnökök.

11. §. Azelnökök vezetik az összes' üléseket, aláírják a fontosabb
. ügyiratokat, őrzik az egyesület pecsétjét, képviselik az egyesületet ható-
ságok. testületek és egyesek irányában, összehívják a közgyiílést, valamint
! közpon ti választ mányt. .

2. .A titkár.
12. §. A titkár veszi át s kezeli az egyesület . minden ügyiratait.

szerkeszti a feHetjesztéseket,. nyilvános nyilatkozatokat, előkészíti agyülés
tárgyait s előadókról gondoskodik. Az egyesület hivatalos közlönyében
közzéteszi a szükséges közleményeket, számban tartja a tagok illetékessé-
gét s a szükséges köriratokat szétküldi.

3. .A jegy"zők.
13. §. A jegy~ők felváltva vezetik a jegyzőkönyveket, készítik a

kivonatokat s a titkár rendelkezésére bocsátják.
4. .A pénztáros.

14. §. A pénztáros a tagsági díjakat, vagy bármely más úton be-
gyült egyesületi pénzeket rendes könyvvezetés mellett kezeli. Minden év
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január havában az ellenőr által aláírt nyilvános kimutatást tesz közzé az
egyesület hivatalos lapjában a lefolyt évbeli vagyonállapot s levétel és
kiadásokról. A válaszimány a pénztárt bármiko!' megvizsgálhatja, de a
kezgyűlés előtt mindenkor részletes vizsgülatot tartozik elrendelni s a
pénztáros és számvevővel együtt az egyesület vagyonáért felelősséggel tar-
tozik. A pénztáros rendkivüli kiadásokat csak az elnökség utalványozá-
sára tehet. -

Ötven frtnal több készpénz a pénztárosnál nem lehet; a többletet a
számvevővel egyetértőleg azonnal takarékpénztarba helyezi. I

A titkár, jegyzők s a pénztáros a közgyűlés által meghatározandó
tiseteletdf ban részesűlnek.

5. A számvevő.
15. §. A számvevő ellenőrzi a pénztáros működését, ellenjegyzi a

bevétel és kiadásokról szöló okmányokat, joga van a pénztár allésáról'
barmikor meggyőződést szerezni, miért is a pénztáros felelősségében osztozik.

\

C) A kö:z:ponti választmány.
16. §. A központi választmány tagjai:
a) az egyesület tisztikara ;
b) a rendes tagok közül titkos szavazattal választott husz rendes és

tiz póttag. .
17. §. A központi választmány az egyesületi közgyűlés előtt legalább

is hat héttel gyűlést tart, melyben a jelenlevők szótöbbséggel határoznak;
hatasköréhez itartozik : .

a) közgyűlések alkalmával, ha lehetséges, tanszerkiállítást rendez;
b) fontosabb kérdésekben a tanítóértekezletek véleményét kikéri, ösz-

szesíti s megbízottja által a közgyűlés elé terjeszti ;
c) czélszerűnek látszó tanügyi kérdésekben a tanítóértekezletek hozzá-

járulásával a kellő intézkedés életbeléptetéseért az illetékes hatóság előtt
kérvényez ;

d) az egyesület vagyona fölött őrködik s az évi szám adásokat felülvizsgálja;
e) rendkivüli időben is ülésezhet, ha azt az elnökség vagy igazgató-

választmány szükségesnek látja vagy legalább 12 választmányi tag kivánia:
ez esetben a meghivők a tárgysorozattal együtt nyolcz nappal előre min-
den valasztmanyi tagnak- elküldendők,

18. §. Az egyesületi }{özgyülésnek külső rendezését a valasztmány
saját kebeléből kiküldött tagok részvéte mellett működő, de különben tel-
jesen önálló rendező-bizottságra is bizhatja, mely a rendezés költségei re
adományokat gyűjt, Számadásait a választmány felülvizsgálása alá bocsátja,
az esetleges maradványt pedig a pénztárba adni köteles.

19. §. Az orsz. közgyűlést halaszthatlan ügyekben az igazgató-
választmánynyal egyetértőleg összehívja, tárgysorozatát a tanítóértekezletek
meghallgatása után állapítja meg. Oly tárgy, melynek napirendre tűzését
az értekezletek háromnegyede nem óhajtja. a közgyűlés tárgysorozatába
fel nem vehető.

•
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20. §. A központi yálasztmány tagjainakműködési ideje hat évre terjed,
ennek elteltével új választás essközlendő, megszünik azonban halálozás,
lemondás vagy az által, ha az illető három választmanyi ülésről igazol at-
lanul elmarad.

21. §. A kitörült választmányi tagok nevei a választmányi jelentés-
ben közzéteendök, valamint az azokat helyettesítő, behivott púttagok nevei is.

22. §. A központi választmány tagjai a nekik kijelölt előterjesztése-
ket elintézni tartoznak.

D) -Az igazgató-választmány.
23. §. Az igazgató-választmány tagjai: a tisztikar s a központi

választmány által saját kebeléből titkos szavazattal választott három tag.
24. §. Ülést tart, valahányszor az elnökség saükségesnek tartja.
25. §. Hatásköréhez tartozik különösen :
a) a köz- és választmányi ülések határozatait végrehajtani;
b) hirtelen felmérült s halasztást nem türő esetekben, az általa köz-

érdekünek ismert ügyekben saját felelősségére intézkedik, mely esetben
intézkedéséről a választmány útján a tanítóértekezleteket s a közgyűlést
űtólag értesíti;

c) a sajtóban a központi választmány által megállapított értelemben
a választmány nevében közölhet nyilatkozatokat vagy czáfolatokat;

d) üdvözlő-küldöttséget _ szervezhet változasok .esetén, vagy jubiláris
alkalmakkor; továbbá eiulékiratokat s felterjesztéseket szerkeszt;

e) rendkivüli esetekben felelősség mellett az egyesületi pénztárból
50 frtig utalványoz;

f) összehívja il központi választmányt;
g) megállapítja az irodai költségeket ; .
h) fontosabb ügyekben jelentést tesz a központi választmánynak ;
i) gondoskodik arról, hogy az egyesület az általános orsz. tanítói

gyűlésen képviselve legyen.
26. §. Az igazgató-, valamint központi választmány tagjainak hiva-

talos költségei az egyesület pénztárából megtéríttetnek.
Az egyesület vagyona.

27. §. Az egyesület vagyonát s jövedelmét képezik:
1. Tagsági díjakban :
a) a rendes tagok évi díjai;
b) az ala pító tagok tőkebefizetései s ezek kamatai ;
c) a pártoló tagok évi illetményei; ,
d) az eváng. tanitóegyesület évi járulékai;
e) önkéntes adományok.
2. Az· alapítványi összegek és e czélra adományozott összegek képe-

zik az egyesület alapvagyonát, melynek csak kamatai használhatók fel a
kiadások fedezésére.

3. Az egyesület pénzkészlete takarékpénztárilag kezelendő.
4. Az egyesület feloszlása esetén a kimutatott vagyon az ágo h.
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evang. egyházegyetem felügyelete alá jut és annak kamatai evang. tan-
ügyi' ozélokra fordíthatók.

Az egyesület feloszlása.
23. §. Az egyesület feloszlását egy e .czélra összehívott közgyűlés

határozhat ja el kétharmad többséggel.
39. §. Az esetben, ha az egyesület az alapszabalyokban megbata-

rozott czélt és eljárást meg nem tartja,. vagy azoknak hatáskörén túllép,
a magyarhoni ágo h. ev. egyházegyetemnek, valamint a m. kir. belügy-
miniszternek jogában áll az egyesületet meginteni, sőt azt fel is oszlatni .

.A. »Miatyank« magyarázata
dr. Luther Márton kis kátéja alapján.

A káté első főrészéből megtanultuk, hogyan kell Isten akarata szerint
élnünk, a második részből, hogy mit kell hinnünk; a káté harmadik főrésze
arra tanít meg, hogyan kell imádkoznunk. Már eddig is volt ugyan szó
az imádságról (pl. . a II. parancsolatnál) de az imádság' oly fontos az
istenfélő ember életében, hógy vele részletesen és behatóan kell foglal-
koznunk.

Aki imádkozni nem szokott, arról nem is mondhatjuk, hogy igazán
vallásos ember, mert az imádság úgy hozzátartozik a vallásos lélekéleté-
hez, mint a lélekzés a test életéhez. Azért méltan mondhatjuk az imád-
ságot a lélek lélekzet vételének. A lélekzés mindig csalhatatlan jele annak,
hogy a test él; másrészt a lélekzés által új híplálékhoz (levegőhöz) jut
a tüdő, a sziv, felfrissül a vér, egészségben marad a test. Edp igy . az
imádság: egyrészt biztos jele a belső vallásos életnek, másrészt hathatós
eszközül szelgal arra, hogy alélek új erőt nyerjen, felülről a világosság
atyjától, kitől jő minden jö adomány és tökéletes ajándék. Az a lélek,
a mely nem imádkozik, olyan mint az a test, mely nem lélekzik, erőt-
telen, holt.

1. De mia z i III á d s á g~ Hog-y ezt- megmondhassuk, gondoljunk
arra, mit teszünk, midőn imádkozunk. Hiszen imádkozni mái' a kis gyer-
mek is tud. Az iskolai oktatást is imádsággal szoktuk kezdeni és végezni.
Mit teszünk ilyenkor ~ A. tanító összeteszi kezét s vele együtt a tanulók
is. Erre megszólal a tanitó s beszél, de nem a gyermekekhez, nem is
eg')' közel vagy távollevő emberhez, hanern a láthatatlan Istenhez. A gyer-
mekek ugyanazt teszik magukban. Ok is Istennel beszélnek. Tehát az
imádság Istennel való beszélgetés. De ez nem elég. A puszta beszélgetés
még nem imádság. A mit ajkunk kimond, azt éreznünk is kell, át is kell
gondolnunk. Azért tulajdonképpen nem is az ajk beszél az imádságban,
hanem a szív. S a szív megvan győződve róla, hogy Isten hallja az ő
szavát és meghallgatja imádságát, vagyis röviden mondva : hisz Istenben.
A hitetlen szívnek nincs imádsága. Ezért azt mondhatjuk : a z i III li. d fl á g
ahi v ősz í v b esz él get é seI s ten n el. Ezt fejezi ki az a szép
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zsoltárbeli hely is Zsolt. 19, 15. Az én S7 ámnak beszédi és az én
szivemnek gondolatai legyenek a te kedved szerint valók te előtted, öh
Uram, ki nékem erősségem és szabadítóm vagy !

Imádkozni egyedül Istenhez szabad. Az emberek, ha még oly töké-
letesek is, nem méItók arra, hogy őket imádjuk, de még az angyalok sem.
Ezért az evangélmi keresztyének elvetik a szedtek segítségül hivását.
Megvaltönk valóságosan megmondotta: Máté 4, 10, A te Uradat Istene-
det imádjad és csak őtet szelgaljud.

2. Az imádságnak h áro m f ő a 1ak j a van, t. i. a kérő, a hálaadó
és a magasztaló íuiadsdg.

A kér ő i m á d s ág, azon imádság, melyben Istenfől valamit ké-
rünk. Tőle kérünk áldást munkánkra, tőle kérünk segítséget minden szük-
ségünkben. Istentől kérjük általában mindazt, ami testünk és lelkünk
javára szelgal. Mindezt azért tesszük, mert csak Isten adhatja meg, amire
szükségünk van. Csak az ő segitségével és áldásával mehetünk valamire,
nélküle semmik vag-yunk. Sajó Istentől mindenféle adományokat szabad
kérnünk, a melyek igaz javunkra szolgálnak. De mivel a lélek sokkal
fontosabb, mint a test, azért első sorban lelki adományokat kell kérnünk.
A Miatyánkban is csak a negyedik kérés vonatkozik a testi táplálékra,
míg a többi mind lelkijavakról szól. Szép példáúl szolgálhat Salamon
kiraly, ki trónra lépésekor nem kért sem gazdagságot, sem ...dicsőséget,
hanem bölcs és értelmes szívet. I. Kir, 09 ... Egyéb példák: Jakob
segítségért esedezik Ezsau ellen I. Möz. 32, 9--12. Ezékiás egészségért
könyörög II. KiJ'. 20. Űdvö.Itőnk, a halál és a lelki gyötrelem eltávolí-
tásaért imádkozik mennyei Atyjához a Gethsemáne kertben Maté 26, 39.
-' Kérő zsoltárok: a 25., 31., 54., 56., 71., 85., 90 ... zsoltár. --
Kéréseinkben is miudig szem előtt kell tartanunk, a mit üdvözítőnk mond
Máté 6, 33. Keressétek először] az Istennek ·országát és annak igazságát
és mindazok megadatrak néktek.

A kérő imádságban azonban ne mcsak magunkra gondolunk, hanem
másokra is és ekkor az . más o kér t val ó k li n y ö r g é ss é válik.
Igy imádkozik a szülő gyermekeiért s viszont a gyermek szüleiért és
testvéreiért. Igy imádkozunk a templomban a tanítók ért, a lelkipásztoro-
kért, a felsőségért. a kiralyért, a szenvedőkért stb. Az igazán istenfélő
ember, nem is feledkezik meg erről soha, mert mások boldogsága egyuttal
az ő boldogsága. Jézus szavával és példájával arra tanított bennünket,
hogy I még ellenségeinkért is imádkozzunk. (L. 'Máté 6, 44. és Luk.
23, 24). Pál apostol azt mondta I. Timoth, 2, 1-3. Intelek azért min-
deneknek előtte, hogy legyenek könyörgések, kérések. imádkozások, hála
adások minden emberekért, a királyokért és minden méltóságban helye-
zettekért. hogy csöndes és nyugodalmas élettel éljünk, minden isteni féle-
lemmel és tisztességgel, mert ez a jó és kedves dolog a mi megtartó
Istenünk előtt. 5, 15. .

A . ki azonban 'csak kérni tud, az még nem tud igazán imádkozni,
mert a kéréshez hozzátartozik a hál a adá s is. A ki csak kémi tud és
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a vett jótéteményekért köszönetet nem mond, az hálátlan és hasonlít ahhoz
a koldűshoz, a ki csak akkor keresi f~l a jólfevőjét, ha valamire szük-
sége van. A hálátJam'3g jűt dolog. Életünk minden pillanatában elég
okunk van hálát adni az Urnak. Nincsenek-e jó szüleid, kik érted fárad-
nak, rólad híven gondoskodnak; vagy kegyes pártfogóid, kik segítenek.
Adj hálát érte -Istennek. Ha nem is teljesűl .minden öhajtásod, nem adta-e
meg a jö Isten mégis a mire szükséged van, nem adott-e ép testet, egész-
séget, úgy hogy rnunkálkodhatol, nrrn adott-e ép lelket, hogy tannlhatsz?
Nem védett-é meg számtalan veszedelem ellen? Mindezekért hálával tar-
iozol Istennek. Példák: Anna hálát ad Istennek Sámuel születéseért. 1.
S3Jll. 2, 1. Ezekiás visszanyert egészségért Es. 38, l6-19. Nóé az
özönviz megszünéseért 1. Mó», 8. 20. a samaritánus meggyógynlásáért
Luk. 17, 16. Jézus a pusztában az öt árpakenyerért és a két halért
Máté 14, 19.' és az utolsó vacsora alkalmával Máté 26, 27. Hálaadó
zsoltárok : a 34,65; 67,103,104,111,117. zsoltár.

Zsolt. 103, 1, 2. Áldjad én lelkem az Urat és minden belső részem
az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat és el ne felejtkezzél semmi
jótéteményeiről.

Zsolt. 92, 2. Jö dolog az Urat tisztelni és a te nevednek éneket
mondani, óh felséges Isten. .

Az igazán istenfélő ember sokszor elmélyed Isten nagyságának, jósá-
sagának, bölcsességének szemlélésében s szent csodálattal telik el s midőn
ezt a csodálatot szeval is kifejezi, akkor keletkezik a dicsérő vagy m a-
g asz tal ó im á d s á g. Ide szintén számos zsoltár tartozik, pl. 135,
136, 138. stb.

Zsolt 135, 3. Dicséljétek az Urat, mert jó az Úr! Énekeljetpk az
ö nevének, mert gyönyörűséges.

Zsolt. 104, 24. Mily nagyok: a te cselekedeteid Uram! Mindeneket
bölcsen teremtettél: betelt a föld a te gazdaFágaiddal. Róm. 11, 33-36.

Aki ·azonban rendesen szokott imádkozni, az nem úgy imádkozik, hogy
egyszer c s a k könyörögne, máskor C'S a k hálákat adna, vagy magasz-
talná Istent, hanem rendesen míg kér, egyúttal hálára buzdul a már
eddig elvett ió téteményekért és magasztalja Istent, aki hatalmas bölcs és
jóságos. Ezt látjuk a zsoltárokban is.

3. Bizonyára feltünt már mindenkinek, hogy imádságainkat legtöbb-
ször e szavakkal fejezzük be: hallgass »mrg bennünket az Ur Jézus Krisz-
tusért« vagy: »az Ur Jézus Krisztus nevében». stb. Ez arra figyelmeztet
bennünket, hogy az i g a z-k e r e s z t y é n i imádságnak a Jézus
K r isz t u s : nev é b en kell tör t é nni e. Ez minden keresztyén
imádság-ra vonatkozik, ha külön ki nem fejezzük is mindig. Az ilyen
imádságot mennyei Atyánk megbal1gatja, mint Jézus mondja Ján. 16, 23.
Bizony, bizony mondom néktek, valamit: kérendétek az atyától az én
nevemben, megadjr. néktek. I

Mit jelent az> »a Jézus Kriszlus nevében« ~ Evégből gondoljunk
arra, . mikor . szoktuk a kozönséges életben azt a kifejezést használni,
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valakinek a nevében. A biró a király nevében hirdeti az itéletet, az az a
királ y hatalmazta- fel az itélet mondással ; ezért a biró a királyra támasz-
kodik és ügy mondja az itéletet, mintha a király maga mondaná. Hason-
lóan áll a dolog a keresztyén imádságnál. Mi a Jézus .Krisztus nevében
imádkozunk, azaz a Jézus Krisztus meghagyásából és felhatalmazásából,
ő reá támaszkodva R ügy amint ő szokott imádkozni.' Jézus meghagyó
és felhatalmazó szavait megtaláljuk Ján .. 14, 13, 14. és a fent emlitett
helyen, Ján. 16) 23. Nekünk tehát véghez kell vinnünk, amit mennyei
királyunk parancsol, mert különben rossz alattvalók vagyunk. S midőn
Istenhez imádkozunk, nem is magunkra támaszkodunk, hanem Jézus Krisz-
tus ra. Mi gyarló, bűnös emberek vagyunk s mint ilyenek nem léphetnénk
a szent Isten szine elé; de Jézus Krisztus megváltott bennünket; az Ő
érdeméért nem tekinti -az Isten immár bűnös voltunkat, hanem irgalmas
hozzánk. Imádságunkban ebbe vetjük rendíthetetlen bizodalmunkat. Ha mi
gyarlók vagyunk is, szent és tökéletes a mi Megváltónk; az ő érdeme, az
ő könyörgése mellettünk szól az Atyánál.

Róm. 8, 32, 34. Aki pedig az ő tulajdon fiának nem kedvezett,
hanem adta azt míérettünk mindnyájuukért mimódon nem adná ingyen az
ő fiával .nekűnk mindezeket? Kicsoda, aki kárhoztatna? Krisztus az, aki
megholt, sőt aki feltámadott is, ki az Istennek jobbján is vag-yon, ki ese-
dezik is miérettünk.

Önként folyik ebből, hogy aki Jézus nevében akar imádkozni, annak
ugyanolyan lelkiilettel is kell imádkozni, mint Jézus imádkozott. Jézus
imádságában mindenekelőtt az igazi buzgóságot találjuk meg. Ennek meg
kell lennie a mi imádságunkban is. Ha ímádkozunk, ne gondoljunk semmi
egyébre, hanem esüngjünk teljes lelkünkkel, egész valónkkal Istenen. A
buzgóságon kívül megvan Jézus imádságaiban az alázatosság, melynek
annál .inkább meg kell lennie, a mi imadságainkban, mert bűnösök vagyunk)
mfg Jézus szent. Ide tartozik továbbá a kitartás, e rendíthetetétlen bíza-
lom és öumegadás. Ily lelkülettel imádkozott Jézus, így imadkozzunk mi is.

Jeremiás prófétánál (Jev. 19, 13.) azt mondja az Ur: Kerestek
engem és megtaláltok, mert kerestek engem tel jes sz í vet e k b ő 1.
1. Máté 26, 39. Jakab 4, 6. Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az
álazutosaknak pedig adja az ő kegyelmét A farizes és a puklikánus
Luk. 18, 9-14. '

Koloss. 4, 2. A könyörgésekben áIlhatatossak legyetek.
I. Thess. 5, 17. Szüntelen imádkozzatok.
I. Mózes 32, 26. Nem bocsátlak el tégedet- mig meg nem áldasz

engemet.
1. Ján. 5, 14. Ez az Istennél való bizodalmunk, hogy ő, valamit

kérendünk az ő akaratja szerint, minket meghallgat. .
'4. Még két kérdésre' kell megfelelnünk abevezetésben : mik o r és

hol imádkozzunk?
Már fentebb tanultuk azt a szentirásbeli helyet: »Szüntelen imádkoz-

zatok« I. Thess. 5, 17. Ebből az következik, hogy a 'keresztyén ember
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mindenkor kész legyen az imádkozásra. De nem azt jelenti ez a mondat,
mintha mást sem szabad volna tennünk, mint két kezünket összetenni és
különféle imúdsagoknt elmondogatni, hanem azt jelenti, hogy akármit
teszünk, tegyük Isten nevében, soha se feledkezzünk mrg róla, akár dol-
gozunk, akár pihenünk, akár örvendünk, akár bánkódunk. Az az ember,
aki így tölti életét, az teljesíti azon felhívást: »Szüntelen imádkozzatok.«
Az ilyen embernek munkája is imádsággá válik, mert az Isten nevében
végzi. Tirátok is. vonatkozik ez ked ves gyermekek! Tartsátok mindenkor
szem elött Istent; szerezzetek örömet szüleiteknek és tanítóitoknak szor-
galmatok s jó magatokviselete által; még játékaitokban se legyetek rakon-
czátlanok, hanem szelidek. Igy életetek ked ves lesz Isten előtt.

De e mellett meghatározott időpontokra is szükségüuk van, a mikor
szívünket Istenhez' emeljük. Amint a test kifárad, és bizonyos időközökben
nyugalomra és táplalékra szorúl, hogy aztán új erővel munkálkodhassék,
lÍgy a léleknek is időnként szüksége van nyugalomra és táplálékra, 'külön-
ben teljesen kimerűl selsatnyúl. A nap munkái, fáradalmai, sokszor tel-
jesen a földi dolgokhoz kötik az embert, úgy, hogy alig-alig gondolhat
Istenre; azért méltö, hogy legalább napjában néhányszor fölemelje szívét
Istenhez. Erre szinte magától kinálkozik a reggel, a dél és az este. Ne is
mulaszszuk ezen időpontokat anélkül, hogy ne imádk:oznánk. Reggel hálát
adun k Istennek, hogy az elmult éjszakán kegyelmesen megőrzött bennün-
ket s kérjük őt, hogy legyen velünk, az lij napon id, áldja meg mun-
kánka t és óvjon nunden gonosxtól. Délben az Urnak adományaiért mon-
dunk köszönetet. Aki ezt nem teszi', az nem is méltó ezen adorhányokra.
Este midőn nyngodni térünk, fölébred bennünk a hála Isten iránt, hogy
megint egy napon velünk volt, bennünket megtartott, mimkánkat meg'-
áldotta s kérjük őt, adjon csöndes nyugodalmat az éjszakán és takarjen
be oltalmazó szárnyaival, midőn tehetetlenül fekszünk ágyunkon. Aki Isten
nevében kezdi, folytatja és végzi a napot, az sokkal vidámabb és boldo-
gabb, mint aki imádkozni nem szokott. Ezért sohase feledkezzünk meg az
imádságról.

Lehetnek még különös alkalmak, midőn, szívünk imádságra indít
bennünket, Igy imádkozunk, ha munkába fogunk, mert csak Isten adhat
reá áldást; ha IIIun ~ánkat befejezzük, mert az urat illeti a dicsőség; ha
bánat ér, mert az Ur az, aki megsegtthet és megvigasztalhat: ha öröm,
boldogság jut osztályrészül, mert az Ur az örömök adója. Szóval az
igazán istenfélő ember rninden körülményeiben Istenhez siet, mint a gyer-
mek szerető szüleihez.

Zsolt. 88, 14.' Te hoziád kiáltok Uram, és minden reggel az én
imádságom hozzád érkezik.

Zsolt. 4, 9. Békességben lefekszem egyetemben és elalszom; mert
te Uram, egyedül ads? nékem bátorsagos lakást. Luk. 24, 29. Maradj

. velünk; inert immár beesteledik és a nap lehanyatlott.
Zsolt. 50, 15. Hívj engemet segítségűl a te nyomoniságodnak idején:

Megszabadítlak tégedet és dicsöítes» engemet. Jak. 5, 13. Szenvede valaki
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ti köztetek ? imádkozzék. Öröme . vagyon-e valakinek? énekléssel dicsérje
az Istent. Zsolt. 42, 2. Miképpen kivánkozik a szarvas a folyó vizekre,
aképpen kivánkozik az én lelkem tehozzád, óh Isten!

Hol im á d k oz 7, u nk? Ar, apostol erre azt feleli: bárhol. 1. I.
'I'imoth. 2, 8. Akarom, hogy férfiak imádkozzanak ak á r m e 1 y hel ye n,
fölemelvén tiszta kezeket minden harag nélkül és kételkedés nélkül. Isten
mindenütt jelen való, mindenütt lát és hall bennünket. Maga a .Jézus is
a legkülönbözőbb helyeken imádkozott; majd a templomban, majd a pusz-
tai magányban (Luk. ·5, 16.) majd a hegyen (Luk. 9, 28.) majd a sír-
nál (Ján. 11, 41.) majd meg. az utczán (Ján. 12, 28.) De az imádság
helyével éppen úgy vagyunk, uiint az imádság idejével. Amint vannak
bizonyos időpontok, melyek az imádságra, mintegy íölhívnak, ügy vannak
bizonyos helyek is, melyek kiválóan alkalmasak az imádkozasra. Ilyen a
magány, ahol nem zavar semmi, a templom és a családi kör. Máté, 6,'6.
Mikor imádkozol menj be a te titkos házadba és ajtód bezárolva imádjad
a te atyádat, aki titkon vagyon; és a te Atyád, aki reád néz titkon,
megadja néked nyilván, amit kérsz.

Az imádságra legalkalmasabb hely a templom,' mert ez asak az
istentiszteletre szolgál. Itt minden Istenre figyelmestet. Már az is mennyire
emeli áhitatosságunI<at, ha látjuk, hogy mások velünk együtt imádkoznak!
A templomot Jézus is mindig nagyra becsülte. Már 12 éves korában
örömest tartózkodott ott 8S midőn a zsidók megszen tségtelenítették a
templomot, szent felháborodással figyelmeztette őket arra, hogy az ő Aty-
jának háza az imádság háza. Luk.> 19, 46. Szeressuk mi is az úrnak
házát, mint a zsoltáríró mondja: Zsolt. 26, 8. Uram, szeretern a te há-
zadban való lakásomat és a te dicsőséged hajlékának helyét.

A csöndes családi kör szintén kiválóan alkalmas hely az imádkozásra.
Szép és üdvös szokás az, midőn az atya maga köré gyűjti háza, népét
közös áhitatosságra. Ez, által a legszegényebb hajlék is templomma válik.
mert azt mondja az Ur Máté 18, 20. Valahol ketten vagy hárman
egybegyülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
'" Ezek után kérdezhetné valaki: Külsőleg tekintve, hogyan imádkoz-
hatunk leghelyesebben ~ Erre azt mondhatjuk, hogy az imádság helyes,
mely külsőleg is méltó Isten szent nevéhez. Ezért a szavak meg választá-
sánál mindig tartsuk szem előtt, hogy Istennel beszélünk. De azért ne gondol-
juk, hogy az imádkozik legjobban, aki szépen írt imádságo:'> könyvet használ,
hanem inkább arra kell törekedniink, hogy saját szavainkkal is tudjunk
madkozni. S ha szivünk tele van Isten iránt való szeretettel, akkor ct
szavakat is megtaláljuk, mert a szívnek teljességéből szól a száj. Ami a
külsö magatartast. illeti, a térdeplés az Isten előtt való megalázkodásnak
szép jele, az egyenes állás az Isten iránt való tisztelet kifejezése, ar.
összetett kéz pedig a magába szállás és az Istennel való egyesülés külső jel-
képe.' Ha imádkozunk egész valónkkal, külsőleg is kifejeizük, hogy komoly
szent dolgokkal foglaJkozunk, hogy szivünk ünnepet tart. Ami az ünneplőnek
az ünnepi ruha, az az imadkozónak a kölső lllagastartás és komolyság.
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Miután így az imádságról általánosságban széltunk. attérünk tulajdon-
képeni tárgyunkhoz, a ~Iiatyánkhoz. ,

A Miatyánkot az Ur imádságá.nak is mondjuk; miuthogy az Ur Jézus
muga tanította tanítványait erre az, imádságra, amint ezt szépen elbeszéli
nekünk Lukács (ll, 1-4. h. ö. Máté 6, 9--13.) De az Urnak nem
az volt a szándéka, hogy a Miatyánkon kívül más imádságot ne használ-
junk; csak azt akarta megmutatni, milyen formán kell imádkoznunk, ha,
azt akarjuk, hogy Isten meghallgasson bennünket s ennyiben a Miatyánk
a legtökéletesebb imádság, vagyis minta-imádság. Másrészt összekütő kap-
csot is akart Jézus ezen imádság által tanítványai számára alkotni, hogy
bárhol a föld hátán lakjanak, Legyen egy közös imádságuk s gondoljanak
arra, hogy mindnyájan egy Atyának gyermekei, a Jézus Krisztus által s.
egymásnak testvérei. Ne is feledjük ezt soha!

A Miatyánk három részből áll: megszólításból, hét kérésből, és
betejezésből,

Megszólítás.
MiA ty á nk, kiv agy ame n nye kb en! Tehát Istent Atyánk-

nak szólít juk. Erre Jézus Krisztus tanitott meg bennünket. Előtte az
emberek a bűn rabságában voltak s az Istent csak homályosan ismerték.
Még a legjobbak is csak rettegve gondoltak rá s Atyának szólítani nem
merték. Jézus azonban eljött és megmondotta; Isten a mi Atyánk, ki úgy
szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy minden aki hiszen
ő benne, el ne veszszen, hanem örök életet vegyen, Jan. 3, 1G. S Jézus
erre nemcsak tanított bennünket, hanem életét ad ta érettünk, hogy meg-
váltson bennünket a bűn rabságából s valóban Isten fi~ivá teg-yen. Ezért
most már bízvást mondhatjuk Istent Atyánknak. Maga Isten jelentette ki
szent fia által, hogy így hívjuk. Ezért mondja a káté : »Isten ezzel édes-
getni akar bennünket magához, - hogy elhigyjük, mikép ő nekünk igaz
Atyánk, mi pedig igaz gyermekei vagyunk, hogy teljes bizodalommal' kér-
jük őtet, mint szerető gyermekek szerető atyjokat.» Őh mily nagy vigasz-
talás is az, hogy Isten' a mi Atyánk! Ha ezt teljes szívből hiszszük, nincs
az a szenvedés, mely kétségbe éjthetne, Az atya. nem hagyja el gyerme-
keit Egy hajós fiáról beszélik a következő történetet: A háborgó tenger
erősen dobalta a csónako], úgy, hogy a benne ülők már-már félni kezdtek.
Csak egy kis fiú ült nyugodtan' helyén. Midőn kérdezték hogy nem fél-e,
ast felelte;_ »Hogy félnék, hiszen édes atyám ül a konnanyrúdnal. « Ta-
nuljunk mindnyájan e fiútól s. ne feledjük, hogy sorsunk felett mennyei
Atyánk őrködile Ha ezt tudjuk" akkor az irnadsagunkon is meg fog lát-
szani, t. i. teljes bizalommal kérjük őtet,' mint szerető gyermekek, szerető
atyjokat. Isten atyailag szeret bennünket; mi gyermekileg szeressük őt
viszont. Ez a szerétet meg fog látszani azon is, hogy rendületlenűl bízunk
benne. Mert amely gyermek nem bízik atyjában, az nem is szeréti őt
iga7.á.n.

Mi jelelenleg folyton többes számban beszélünk, mert Jézus is arra
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tanított bennünket, hogy azt mondjuk: »Mi Atydnk'!« Isten nemcsak az
én atyám, hanem szüleimé, rokonaimé, minden hivők é, sőt minden embe-
reké. Tehát mindezeket belefoglalom imádságomba, midőn azt mondom,
»Mi Atyánk !- Nemcsak magamért imádkozom tehát, hanem minden fele-
barátom ért (testvéremért). Vis:l,Ont az a testvérem, aki bárhol a föld hátán
a Miatyánkat buzgó szívvel elimádkozza, érettem is imádkozik; úgy, .hogy
a Miatyánk egy családba foglal össze bennünket, melynek feje a menny-
ben van. Ott őrködik a jó Isten mindnyájunk felett.

Erre figyelnieztetnek bennünket azon szavak is: » ki vagy a mennyek-
ben. « A menny az Isten székhelye, ott trónol örökkévaló dicsőségben; de
azért mindenütt jelen való, mert az Isten lélek, Hogy az Isten a mi
mennyei (és nem földi) atyánk, az azt jelenti, hog-y sokkal följebb való
és tökéletesebb, mint a földi atya. A földi atya sokszor szeretne valamit
tenni gyermekei javára, de nem teheti, mert nincs elég ereje, hatalma,
de Isten mindenható. A földi atya sokszor nem tudja, mi szolgál gyer-
mekeinek igaz javára s ezért gyakran téved; nem úgy Isten, mert ő
mindentudó és bölcs. A földi atya elhagy bennünket, mert halandó, de
Isten örökkévaló. Mindez annál inkább' indítson bennünket arra, hogy tel-
jes gyermeki bizalommal forduljunk Istenhez, mint szeretö mennyei
atyánkhoz,

Máté 7, 11. Ha azért ti, gonos7,ok lévén, a ti fiaitoknak tudtok jó
ajándékokat adni, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok ád jókat azok-
nak, akik ő tőle kérik.

,Zsolt. 27, 10. Ha az én atyám és anyám elhagynak is engemet:
az Ur magához veszen engemet.

1. PéL- 5, 7. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja
vagyon ti rólatok!

Győri Én. K. 304. sz.
Boldogságom Istene,
Te vagy fő gyönyörllségem,
Te vagy szívem mindene,
Reménységem s üdvösségem;
Atyám lész, azt fogadod,
S ami hasznos, megadod.

(Folytatása következik).
Pröhle Henrik.

Az egészség fentartása az iskolában.
Mint a növénynek, úgy az ifjú nemzedéknek is levegőre, még pedig

jó levegőre van szüksége, hogy kifejlődhessék. A jelen kerban évről évre
satnyabb ifjú nemzedék hagyja el az iskola falait.

Valjon mi az oka, hogy a régi erőteljes dal iák helyett ma csak
törpe alakokat látunk? Valjon mi az oka annak, hogy a hosszú életkort
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megért ernberek szama oly kevés? Ennek okát abban tal álom, hogy sem
a s z ü l ö k otthon, sem a tanítók az iak o l a h a n, az egészség
f e'n t a rt á s á r a kell ő gon d o t nem fo r d í tan ak.

Egy falvacskába vezetem a szíves olvasót, melynek alacsony, kémény-
nélküli lakházai aprö, kicsi ablakaival egyetemben nem valami kedvező
benyomást tesznek a szemlélőre. S a kicsi falvacskában uralkodó halan-
dóság arról győzi meg az embert, hogy az egészség fentartására e köz-
ségben vajmi kevés gondot fordítanak

Nevezzük e községet Szomorú 'községnek, melynekLeesett, sápadt
arczú, beteges tekintetű lakói ugyancsak szomorú látványnak képei. Tovább
haladva az apró házacskak között, eljutunk egy megviselt házhoz, melyben
első tekintetre felismerjük a község közös tulajdonát: az iskolát. A ház
előtt erőteljes konczert üti meg füleinket, de nem a gyermeksereg víg
danaja, hanem a ház előtt levő bűzös tóban összesereglett békák brekegése.

A szomorú kinézésű udvarról bemegyünk a mégszomorúbb iskolába,
melynek padjain ülő sápadt tekintetű gyermekek a legrosszabbra engednek
következtetni t. i. a szülök és tanitó gondatlanságára. Apró, kitöredezett
ablakai papirossal beraggasztva, az úgyis sötét iskolát még sötétebbé teszik.
Fülledt, dohos levegője) padozatlan földje, nem teszik kellemessé a benne
való tart ózkodást. Mégis pár pillanatig az iskolában marad va szóbaállunk
a beteges tanítóval és megkérdezzük, hogy mi az oka e szomoni lato-
mánynak? És ő kelletlenül a csüggedés és lemondás hangjan adja tud-
tunkra, hogy az egészség fentartásának elhanyagolésa. Es a midön kér-
dezzük, hogy nem lehetne-e eme bajokon segíteni, ő reményt vesztetten
válaszolja, hogy nem lehet, mert a gazdák lakószobái is napokon át nin-
csenek kiseperve és szellöztetve, sőt télen az ablaktáblakat beszegezik,
vagy szalmacsutakokkal elfödik, hogyameleget, de azza] együtt a dög-
leletes levegőt is visszatartsák. Elkeseredik az embernek szíve ezeknek
hallására és ha nem vádolja is nyiltan a tanítót hanyagsággal, de azzal
a lesujtó gondolattal hagyja el Sz o mor ú község iskoláját, hogy annak
tanítója vajmi keveset tett meg a község lakói egészségének érdekében,
midőn a haza előtt levő bűzhödt vizü, dögleletes levegőt terjesztő és szám-
talan betegség csiráját magában rejtő töcsát csak azért sem csapoltatja le
és földélteti be, hogy legyen az ő és a község lakói kacsainak kedvencz
tartózkodási helyük.

De ne időzzünk sokáig Sz o m o r ú községben, melynek görvélyes
lakói szánalmat keltenek szívünkben, keressük fel a tőle egy óra távolságra
eső Boi dog ház a községet.

Az ember lljjá születik, midőn Szomorú községböl Boldogháza falu-
jába lép, vére hevesebb keringésbe jő és örömest áll szöba a község
vidámtekintetil lakóival, kik szívesen hozzák tudomásunkra) hogyeközség
is az előtt vagy tiz évvel oly elhagyatott állaptban volt, mint jelenleg a.
szomszéd Sz o m o r li község, de ezelőtt 10 évvel jött hozzájuk Ügyes
L aj os tanító, ki kertjétől a vizet csatornázás által levezette s addig ser-
kentette a község lakóit, hogy példáját követték s így nemcsak hogy a
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község levegője tisztúlt meg, de földje is haszonhajtóbb lett. Az iskola-
házon nagyobb ablakokat vágatott, az iskolát feltöltette és kipadlóztatta,
értésükre adván a község lakóinak, hogy csak' ép, egészséges testben lak-
hatik ép lélek. Mindezek a dolgok eleinte lassan és nehezen mentek, de
végre is a buzdítás és példaadás átválteztatta e községnek lakóit és lak-
házait, mert a henye életű lakosokból szorgalmas munkásokat alakított,.

, apró hazácskai helyett pedig kőre épűlt, tűzmentes, tiszta és egészséges
lakházakat találunk. Ma méltán megérdemli a Boi dog ház a elnevezést.

De keressük fel Ügyes Lajos tamtot magát! Víg gyermekhang üti
meg füleinket, közbe egy férfinak vezénylö szava: »Vigyázz, jobbra át!«
Még be sem értünk az iskola udvarára, már tudtuk, hogy Ügyes Lajos
tanító katonásdit játszik gyermekeivel s a mint meglát bennünket, »80 ra-
kozz ! « kiáltás után a gyermeksereg egy pillana t alatt dupla sorokban,
egyenes tartásban áll előttünk. Azután az - Indulj! « szöra katonás lépé-
sekben mennek az iskolába. Ugyes Lajos tanító szíves meghivásat elfogadva,
mi is követtük őket az iskolába. S a mint tekintetünk a tiszta piros arczú
gyermekekre esett, egészen fe üdűltünk köztük és meleg kézszorításban
adtunk elismerő kifejezést a tanító szorgalmának. Ki is kérdésünkre elmon-
dotta, hogy itt is ázsiai .állapotok voltak idejövetelekor, de a gyermekeket
lassankint tisztaságra szoktatta, felkereste a szülőket s lelkükre beszélt
nekik, miként gondozzák gyermekeiket. -

Jóllehet ma már arra szükség nincsen, mégis minden héten egyszer
megvizsgálja a gyermeksereget. hogy azok tisztasagaról meggyőződjék. A
tágas, fehérre meszelt világos iskola egyszerre meggyőz bennünket, hogy
tanítójuk nagy gondot fordít az iskolába járó gyermeksereg egészségének
fentartására. Elmondja, hog-y ő télen is kibocsátja gyermekeit egy kis
időre a szabadba, vagy előadás uján vagy előtt kar-gyakorlatokat végeztet
velük s megköveteli) hogy az étkezést otthon végezzék ; hancml az iskola- ..
ban sem tartja gyermekeit 4-5 óra folyásig; délelőtt 3, délután 2
óráig vannak az iskolában. Mégis iskolája megyéjében a legkitűnőbbek
közé tartozik, maga a tanfelügyelő is elismeréssel ~nyilatkozott Ügyes Lajos
szorgalma és jó iskolája felől.
. Ime szíves olvasóm, e két községnek leirásából könnyen megtndhat-
juk, hogy az egészségnek fentartása mily befolyással van (1 fejlődő nem-
zedékre nézve.

Legyen szabad jelen munkám bevezetésében kimondott szomoni ta-
pasztalatra mégegyszer hivatkozom, hogy az évről évre kikerülö satnya
nemzedék fenhangon kiált hozzánk, .miszerint az egészség fentartására
mind a szülöi háznál, mind pedig az iskolában több gondot fordítsunk.
Alulírott már 26 éve, hogy tanítói hivatásának él és 26 év alatt osak
három iskolás gyermeket temetett el, de azok sem örökölt betegségek;
hanem hűlésnek lettek áldozatai.

Engedje meg a szíves olvasó, hogy összegezhessem azon t-endőket,
melyek az erőteljes nemzedék fejlődéséhez megkivántatnak.

Először a szülői otthonban a lakószoba szellőztetése, a g-yermekek



éjjeli nyughelyének s maguknak' tisztántartása, gyakori fürdés es rendes
étkezés. Az iskolanal pedig első sorban a czélszerű építkezés és berendezés,
az előadás után az iskola kitakarítása, a gyermekeknek, ha az idő alkal~
mas, naponkint egy órai szabad idő a játékra, s ha az ídő nem alkalmas,
akkor ar. iskolában szabadkézgyakorlatok. Végűl pedig a tanító szigorú an
megkövetelje, hogy a gyermekek tisztán járjanak az iskolába. Ne szívelje
meg rajtuk a rongyos, piszkos ruhát, mert az vagy szülőí hanyagságra,
vagy gyermeki csintalanságra mutat, mindkét esetben ostorozandó. Nekem
is vannak szegény tanulöim, kiknek szülei napszámból élnek; mégis isko-
lás gyermekeim úgy néznek ki köznap, mintha ünnepi ruhába öltöztek
volna. S ezért a szülők nemhogy zugolódnának, hanem örömmel telik el
keblük, hogy g-yermekeik a tisztaságot megszokták és szeretik. Ha a
gyerlllek a tisztaságot megszokta, később felnőtt korában sem hagyja el,
minek egészsége mellett egyéb hasznot is köszönhet. .

Pataky Béla,

IV,

Kálvin János.")
Kálvin (eredeti családi nevén Cauvin, Chauvin vagy Caul vi n

János született Francziaország Pikardia tartományának Noyon nevü
városában. Atyja Gerard a noyoni székesegyház káptalan ának jegy-
zöje s az égyházi törvényszék ügyésze volt. Anyját Lefranc Johannát
a mély vallásos érzület jellemezte. A szülők János fiúkat az egyházi
pályára szánták. Először Noyonban a Capettről nevezett iskolába
adták, hol gyors felfogása, találékonysága által csak hamar kitünt,
tanulótársai k őr ül. Hogya gyermek a felsőbb körökben divatos szo-
ká so k ka l is megismerkedhessék, szűlöi a' Mommor családhoz adták,
hol a házi tanító a család gyermekeivel együtt oktatta. 12 éves kor á-

ban belépett az egyházi rendbe s ettől kezdve a la gesinei káplánság
jövedelmét húzta, a t onsurát 1521. május havában vette fel. Ámbár
káplá ni jövedelmet húzott egyházi szolgálatot nem teljesített. Felsőbb
hatóságai csak azt kivánták tőle - képezze tovább is magát.

Mint ilyen czímzetes káplán ló23-ban a párizsi de la Marche
gymnasiumba lépett, hol Cordier Mathurin volt a tanítója. Ez iránt az
érdemes tanító iránt Kálvin mindvégig a 'legnagyobb tisztelettel visel-
tetett. Innen az úgy nevezett Montaign kollegiumba lépett s miként
eiőhb a grammatikában, úgy most a geometriában, dialektikában és a
filozófiában társait messze túlszárnyalta.

*) Források: Révész J. Kálvin élete. Pest 1864. Osterlamm (81'. 334 1.)' Schmidt K. Ge-
schichte der Padagogik II. - Lange Albert: Calvin. (Schmid ; Encyklopadie I.)
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Hogy tanúlrnányait tovább folytathassa 1527-ben a st. martevillei
lelkészi állomás jövedelmét nyerte el, 1529-ben pedig a helyett az ennél
jővedelmezöbb a pont l' Cöequei plebánia jövedelmét kapta meg. Hivei
köaőtt ' most sem" fordult soha meg~ hanem folytatta tanulmányait,
tanulta a filozófiát.

Atyja azonban mást gondolt, Azt hitte, hogy tehetséges gyermeke
előtt sokkal szebb jövő áll, ha a jogtudományokra adja magát, mintha
pap lesz. Ráparancsolt tehát fiára, hagyja abban a theologját és filo-
zófiát, tanúlmányozza inkább a jogi tudományokat. Kálvin most az
orleansi egyetemre ment s hallgatta az európai hirű Etoile Peter elő-
adásait. Az orleansi tanárok csakhamar felismerték tehetséget s méltá-
nyolrák is, mert mikor az egyetemről távozott, önként s minden díj
nélkül felajánlották neki a tudori czímet. Ez időben történt az is, hogy
töhb európai tudós között öt is "felszólíto tták, nyilatkozzék arra nézve:
érvényes;e VIlI. Henriknek arroganiai Katalinnal kötött házassága?

Orleansból tá voz va a bourgesi egyetembe lépett. Itt értesült

atyja haláláról. Most visszatért Noyonba s miután családi ügyeit ren-
dezte, ,elhatározta, hogy teljes idejét a kedves tanulmányára, a filo-"
zófia és a theolegiára fordítja, ép azért Noyonból Párizsba utazott. Itt
jelent meg első irodalmi munk ája . "Seneca "d e c l eme n tic a" (a
kegyelemről) magyarázata. E munkát KÜvin 1. Ferencz franczia kir á.ly.
nak ajánlotta. Ezzel az volt a czélja, hogy 1. Ferenczet a protestansok
iránt engedékenységre bírja. A reformátorokkal megismerkedvén,
tastt el-lé le k ke l csatlakozott hozzájuk. Mikor a protestanso k üldözése
Párisban megkezdŐdött, Kálvin is menekülni volt kénytelen; most
kűlőnb őz ö helyen tartózkodott D' Espeville Károly álnév alatt. lf>3f>'ben
Bazelben tal á ljuk, itt irt a s adta ki főmunkáját, a híres "I n st itu t i 0"-
kat, C.institutio christ. relig ionis".) a melyet később folyton javított.
Ugyanezen év augusztus havában több hányattatás után Genfbe érke-
zett, hol,Farel terjesztette az evang eliurnot. Mikor 'Far el artól értesült,
hogy Kálvin Genfben van, felkereste, előbb k ér te s rni kor szavára haj-
lani nem akart, átokkal fenyegette Kálvint, ha nem marad Genfben.

A genfi állapotok ebben az időben nagyon szomorúak voltak. A
lakósok elfogadták ugyan ci. reformatiót, de csak azért, mert azt hitték,
hogy az új tan csak arra való, hogy szabadosságukat el pa lástolja, a
városban mindenfelé rendetlenség, az erkölcsökben a lazaság volt ural-
kod-ó. Hogy e: szomorú állapotokon segíthessenek, keresztülvitték a
tanácsban Kálvin és Farel, hogy Genf minden polgára megesküdjék a
kathechismusban és egy hitvallásban foglalt tanok megtart ásár a. Ki az
esküt -le nem teszi, polgárjogát elveszíti.

Ugyanekkor kimondatták az okt at á s köt ele zet t ség é t, kik
gyermekeiket az iskolától elvonják, e lvesz ít ik polgárjogukat, mert a ki
a k őzok tatás szükségességét és áldásait be nem látja, nem méltó arra,
hogy szabad á llarnnak legyen a polgára.
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Sokan voltak azonban, kik az új rendszabályokkal megbarátkozn!
nem tudtak, másokat a szigorúbbnál szigorúbb büntetések elkeserítettek.
Végre 1538-ban zavargáso'k ütöttek ki s Kálvin és társai Genfból szám-
üzettek. E számüz~tésen épült fel később Kálvin korlátlan hatalma.

Kálvin most Bazelbe me nt, azt hitte, hogy csendes elvonultságában
ezentúl a tudományoknak 'élhet. Mikor a strassburgi ak hallották, mi
történt Kálvinnal, mindent elkövettek, hogy öt főiskolájuk tanárává
megnyerjék. A strassburgiak sürgetésének engedvén, tanársága mellett
a franczia menekültekből alakult protestans egyház lelkészi teendőit is
teljesítette. . '.

A főiskolában hetenkint többször bibliamagyarázatot tartott, előbb
János evangeliuma, később pedig Pál a romabeliekhez irt levele felett.
E bibliamagyarázatokat annyira megkedvelték, hogy nemcsak a tanuló-
ifjak, hanem a felnőttek, városi polgárok sereglettek Kálvin tanítására.

Tanítványaival a legbensőbb atyai s baráti viszonyban élt; mikor
öná 11ó háztartása volt, nehány tanítványát szállásra s ellátásra magához
fogadta, s ezek kiképzésére kiváló gondot fordított. Strassburgi tanár-
sága a nevelés tőrténe ímében már azért ís fontos, mert itt ismerkedett
meg Sturm j ánossal s t a n ításí rendszeréve1, s később e rendszert többé-
kevesebb változtatással maga is alkalmazta. Itt van az oka annak is,
hogy hazánkban az ágost, evangelikusok iskoláik/ berendezésében
Melanchtont, az ev. ref. va11ásuak pedig Sturmot követték; mert maga
Kálvin is Sturmot vette Irányadónak.

A strassburgiak elismerték Kálvin müködésének jótékony hatását
és méltányolták is, a mennyiben polg ár i joggal megajándékozták, Mivel
a városi polgároknak legalább pévleg valamely czéhhez kellett tartozni,
Kálvin a sza bók czéhébe lépett be.

Résztvett a frankfurti, wormsi és' regensburgi gyűléseken. Melanch-
tonnal először Frankfurtban találkozott. '

1540·ben nősült, elvette Stro der János anabaptista özvegyét, / de
Bure. Idelette-t.

Mióta a genfiek Kálvint elűztek, a városban mindenfelé rendet-
lenség, rakonczátlanság ütött tanyát, az erkölcstelenség olyan nyiltan
mutatkozott, hogy a genfiek maguk is elborzadtak tőle. A jobb érzé-
süek belátták, hogy városukat a végromlástóI csak úgy menthetik meg,
ha kormányzását olyan vasmarkú emberre bizzák, mint a milyennek
Kálvint ismerték. Mikor tehát a városi tanács a zűr-zavar és erkölcs-
telenség közepette jó formán fejét vesztette és semmit tenni nem tudott,
Kálvin barátai keresztülvitték (1541), hogy visszahivassék a száműz őtt.

Kál vin azonnal átlátta, hogy Genf lakóin egyedül az egyházi
fenyíték legszigorúbb alkalmazásával s vaskövetkezetességgel lehet
segíteni. Első dolga is az volt, hogy a tanácscsal egyetértve elkészítette
a genfi rendszabályokat, melyben a lelkészek, tanítók, presbiterek és
diakonusok kötelességeit is körvonalazták. E szabályok szerint a tan i-
tó k kötelessége, hogy a híveket és gyermekeket a szt, tudományban
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oktassák, az evangelium tiszta tudományát fenlartsák s az egyház és
az állam számára alkalmas tisztviselőket képezzenek. A főiskolában
külőnősen súlyt kell fektetni a sz t, irás magyarázatra, ezenkívül tanítják
a nyelveket és a dialektikát. . A tanítókat a lelkészek ajánlata alapján,
a városi tanács választja, al. alkalmazás előtt azonban két tanácsos
jelenlétében szig orúan megvizsgáltatnak. Az ifjúság számára heteriként
nyilvános oktatást tartottak, melyen a bibliából egy szakaszt magya-
ráztak népszerű nyelven. E magyarázat tartaImát az ifjaktóI kikérdeztek.
Ez előadásokat kivétel nélkül mindenki köteles volt 16 éves koráig
látogatni s csak azután bocsájtották az Úr-asztalához. Ez, a rendelkezés
az első keresztyének kat ech um e n - i sk ol ájára ernlékeztet b ennűrrket ,

Tévedne a ki azt hinné, hogy Kálvin befolyása s intézkedése
folytán az állami hatalom az egyházi parancs alá került, mert éppen
megfordítva volt: az egyházi és polgári ügyek intézését a városi tanács
teljesítette. A tanácsnak voltak alárendelve nemcsak a tanítók, hanem
a lelkészek is. De azt meg kell engednünk, hogya városi tanács intéz-
kedéseinek vallásos színezete volt s a va llás és erkölcs ellen elkövetett
kihágásokat ép oly szigorúan büntették, mint az ember vagyona és
élete ellen irányozottakat. Kálvin, a lelkészek és presbiterium csak
véleményt, javaslatot terjesztettek a tanács elé s ezen az úton a közigaz-
gatás és a jogszolgáltatás legapróbb részletei se kerülték el figyelmét.
A genfi tanács a szabályzatok és törvények a.lko tásá ban nagy hasznát
vette Kálvin jogtudományi ismereteinek.

Kálvin azonban nemcsak jogtudós és theológus, de nagy politikus
is volt.' Ismerte az emberi gyengeségeket s tudta, hogy ha a tanács
elé valamit terjesztene, lennének, kik a tanács hatáskörébe való avat-
kozásnak tekintenék s már csak ezért is ellene volnának. Úgy irányí-
totta tehát az ügyeket, hogya kezdeményezés a tanácstói jött s ö csak
akkor avatkozott az ügyekbe, mikor véleményét· kérték. Hogy czélját
elérje, a következő eljárást követte: mihelyt elméjében valamely eszme
megszületett, előbb kisebb, majd nagyobb körben kezdte terje sz teni :
minö fogyatkozásai vannak a genfi törvényeknek : nem riada vissza
attól' se, hogy megnevezze az egyeseket, kik esetleg az erkölcs, vagy
a tisztesség törvényeivel semmikép ő ssz e' nem egyeztethető cselekedetet
követtek el, de a kiket a polgári és 'büntető törvenyek hiányossága
mia tt ,megbüntetni nem lehet. A tanácsbeliek így maguk is figyelmessé
tétettek nem egy visszaélésre, most már egyedüli óhajtásuk volt, hogy
ezt megbüntessék. Megkezdették ez irányban a ta.nácskozáso kat, minden
oldalról meghányták vetették. Kikérték Kálvin tanácsát s így nem
Kálvin', hanem a városi tanács kezdeményezte s hozta iegalább 1 á t-
szó la g il. törvényeket s rendeleteket, Kálvin azonban ezzel nem elége-
dett meg. Mihelyt a városi tanács valamely törvényt alkotott, szigoruan
őrködött a felett, hogya városban ne lehessen olyan egyén, ki ezt
büntetés nélkül áthághassa.' Itt aztán sz emély vá log atást, melléktekinte.
tet nem vett figyelembe; ha kellett, legjobb barátját, vagy a leghatal-
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masabb, leggazdagabb embert ép úgy feljelentette, mint ellenségét,
vagy a Ieg nyornor ultabb lakost, Ezt a genfiek jól tudták, ép azért bé-
kével tűr ték a drákói törvények szigorúságát,

Ezen az úton Genfet egy nagy isko lává, sőt több: nevelő-inté-
zet t é alakította á t, hol a nevelési rendszer a theokratiaipaedago-
gián nyugodott. Cz élja : az erkölcsök javítása s a vallásos élet fejlesz-
tése, Genf polgárai később 'maguk is belátták Kálvin intézkedéseinek '
helyességét, mit eléggé bizonyít az, hogy a városi tanács Kálvin halála
után is ép oly szigorúan járt el a törvénysértő k k el szemben, mint
mikor Kálvin élt. Pedig e törvények nagyon szigorúak voltak. Isten
után a s zű lö k , előljárók és öregebbek iránt való tiszteletet követelték
rnind enk it ö l. Mi ly szigorúan jártak el, e tekintetben világositsák meg
a k ővetkez ö adatok: 1863-ban egy leányt, ki anyját szidalmazta, kenyér
és viz mellett három napi börtönre ítélték. Büntetése kiállása után az
ister-i tisztelet végeztével a g y űle kexet előtt kellett bocsánatot kér nie.:

1568-ban pedig egy gyermeket azért fejeztek le, mert apját és.
anyját megverte. E két eset eléggé mutatja azt is, mily szigorú volt
a c sal á d i nevel é s Genfben. Hogya z isk o 1 á k ban ebben a kor-
ban lépten-nyomon ütötték verték a gyermekeket, az úgyszól ván a XVI.
század minden iskolájában általános sz oká s volt s Genf sem képezett
k ivételt ; de Genfben legalább annyit kivittek, hogy a tanítóknak nem
szabad volt a gyermekeket annyira megverni. hogy testükben kárt,
sérülést szenvedjenek. 1563-ban elbocsátottak, nyilvános vezeklésre itél-
tek egy tanítót azért, mert egyik tanítványának a fogát kiütőtt e.

A családok vallási és erkölcsi élete felett a conslstorium őrködött
A lelkészek egy preszbiter kiséretében sorra járták a házakat, vizsgá-
latot tartottak a családtagok hit- és erkölcsi éléte felett s ha valamit
tapasztaltak, bejelentették a consistoriumnak, ha ez azután bünősne k
mondotta az illetőt, bejelentette a polgári tanácsnak, mert a büntetést
az hajtotta végre. Javultak-e e n e v e l é s i rendszer mellett a
polgárok erkölcsei, kevesbedett-e a szigorú büntetések miatt a bünte-
tése k száma, szóval a nevelési rendszer alkalmasnak bizonyult-e Ká lvi n
czélja elérésére? Ezek bennünket kevésbbé érdekelnek. E kérdésekre
különben is Kálvin bartátai és ellenségeitől egymásnak homlokegye-
nes, ellenkező feleleteket kapunk.

Agy e r m eke k neveléséről Kalvinnál olyan nyilatkozatokat
nem találunk, mint a többi reforrnátor nál. Ennek kettős oka van. Elő-
sz őr az, hogy egyetlen gyermeke a sz ületés után nemsokára meghalt,
mostoha gyermekeire pedig éppen az egyház ügyeivel való elfogla It-
sága miatt kevés gondot fordított. Jellemző e tekintetben feleségének,
az a nyilatkozata, mit egyik barátnéjának - kevéssel halála előtt tett:
"Nem kértem meg Kálvint arra, hogya gyermekekre gondja legyen,
mert tudom, hogyha jámborok lesznek, atyjuk lesz anélkül, hogy erre
felkérném ; ha nem jámborok, nem érdemlik meg, hogy érettök kőnyő ,
rögjek." A másík ok a miért Kálvin a kiskorúak és felnőttek nevelése



252

között nem tesz különbséget, abban áll, mert Kálvin' daczára a Jézus
Krisztus érdemei által való megváltás és megigazulásban való tiszta
hitének, abban az ó testamentomi nézetb en volt, hogy az ember .e
földi életben a valódi nagykoruságot soha sem éri el; mert földi éle-
tünk csak arra való, hogy az örökéletre, amaz örökkétartó nagykorú-
ságra elkészülünk. Kálvin nem azon az erasmusi alapon áll, mint Luther
és Melanchton t. i. hogy az egyház reformálását, a gyermekeknél kell
kezdeni; inkább azt vallja, hogy a kiválasztottak .p é J d á j á nak
kell közvetlenü1 a felnőttek, közvetve pedig a kiskorúak tömegére
hatni. Erasmus és Kálvin nézete még ma is fennáll ellentétképpen.
Vannak, a kik a nemzetek boldogulása s mívelődésének alapját a
nép nevel é s ben látják is ezt óhajtják mindenek elő~t rendezni, míg
mások Kálvinnal azt állítják: a világosság felülről.árad s így a, tudo.
mány is. Előbb kell tehát a főiskolákat, egyetemeket réforrnál ni, ezek
reformálása idők folytán éreztetni fogja áldásos hatását a népiskolákra
is. Melyik a helyesebb nézet? Ne vitatkozzunk ezen itt most, hanem
térjünk vissza Kálvin életéhez,

Mennyire belátták és méltányolták a genfiek Kálvin müködésének
fontosságát, elégg-é mutatja a kövekező eset: 1542 őszén kiütött Genf-
ben a dögvész. A városi tanács azt rendelte, hogya papok k őzűl valaki
vigasztalja a betegeket. Önk én t nem ajánlkozott senki. Akik meg akar-
tak bizni, az is mentegetődzött, vonakodott. Szóval minnenki félt a
ragályos betegségtől. Mikor Kálvin ezt látta: jelentette a tanácsnak,
hogy ő fogja a betegségben sínylődőket vigasztalni. Erre a tanács
ráírt Kálvinra, hogy ezt semmikép meg nem engedi, mert öt sem al.
állam, sem pedig az egyház nem nélkülözheti.

1544-ben a speyeri orstággyülés alkalmával, emlékiratot nyujtott
be V -ik Károly császárhoz, ezen kívül ez időben írt egy csomó vita
iratot. Később a genfi libertinekkel gyült meg baja,

1549-ben halt meg neje.
1553-ban égették meg- Servet Mihályt.

Kálvin már jó ideje belátta, mily égető szüksége van Genfnek
egy főiskolára, melyben a lelkipásztorok és más hivatalnokok tüzetesen
elkészülhetnek hivatásukra, Míg azonban Genfben folyton a bel- és
külellenségekkel kellett küzdeni, meg kellett elégednie azzal, hogy a
meglevő, de hanyatlásnak indult iskolákat türhetőekké tegye. E czélja
elérésében ,húségesen támogatta egykori tanítója C ord i e r Mathurin,
(1479-1564) ki 1541·től fogva élete végéig a genfi ifjúság szellemi ki-
képzése körül fáradozott.

Mikor már Genf kül- és belbékéje annyira a mennyire biztositva
volt, Kálvin hozzá látott ahhoz, hogya főiskola is létesüljön. Azonban
sok nehézséggel találkozott. A város pénztára üres, lakósai szegények
voltak. Ezt látva, csak arra kért engedelmet a tanácstóI, hogy a pol-
gárokat önkéntes adakozásra felszólíthassa. Ebbe a tanács örömmel
beleegyezett, sőt ennél még tovább is ment: a jegyzőnek azt adta uta-
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sításul, hogya végrendelet tevőköt buzdítsa, vagy legalább is emlékez-
tesse a főiskola támogatására. Kálvin maga hazról-házra járt - s így
nemsokára 10.024 aranyforintost gyűjtött, ami ebben az időben rengeteg
összeg volt.

Most hozzá fogtak az épitéshez s hat hónap mulva már készen
volt az iskola, melyet 1559 junius 5-én ünnepélyesen megnyitottak.

Az iskola rendszabályai tüzetesen meghatározták mind a tanulók ,
mind pedig a tanárok kötelességeit. A tanulóknak (egész 1576-ig) egy
Kálvin által készített hitvallást kellett letenni, a tanárokat pedig hiva-
taluk pontos s lelkiismeretes teljesitésére, az igaz tudomány hirdeté-
sére megeskették: A hit- és erkölcsi élet ápolása nagy szerepet játszott'
az intézetben. Vasárnaponként hár ornszor, szerd áll pedig egyszer kellett
a növendékeknek templomba menni s mindennap egy óráig gyakorol-
ták a zsoltárok éneklését. \

Az iskola tulajdon kép két részból állott; az egyik volt az előké-
szítő iskola (gymnasium), a másik az akadémia.

A gymnasiumnak 7 osztálya volt. Fősúlyt benne a latin és görög
irodalomra fektettek. Tanították a "dia Iekt.ik át, rhetorikát és a történel-
met. Leginkább Cicero, Caesar. Livius, Ovidius, Virgilius, Isocrates,
Herodot, Xenophon, Polybius, Demosthenes, Homeros munkáit magya-
rázták. Nagy gondot fordítottak a fogalmazásra és az élő szóval való
előadáara. Szerdán volt a kis 'ismétlés. A mit a tanulók nem tudtak,
vagy nem értettek, ekkor kérdezhették meg tanáraiktóI. Szombaton volt
a nagy repetitió, mely az egész heti tananyagot felölelte. Jól lehet a
gymnasium szervezésében Kálvin Sturmot vette irányadónak, de nem
követte mindenben. Anémet gymnasiumokban Terentius játsza a fősze-
repet, Genfben ez teljesen hiányzik, itt a sz ínműve ket nem tanították,
elűadásukat s a szfnielöadások látogatását pedig egyenesen megtiltották.
Nagy a különbség még abban is, hogy Genfben a tör t éne 1em r e
kiváló súlyt fektettek, míg anémet gymnasiumok ezt alig vették
figyelembe.

Az akadémiában a fősúlyt a theologiára fektették. Kezdetben
Kálvin czélja .csa k az volt, hogy az egyház számára alkalmas lelki
pásztorokat képezzenek. Később a theologián más tárgyakat is taní-
tottak. A szr. irás magyarázatát két tanár teljesítette, az egyik az ó-,
másik az új-testamentumi könyveket magyarázta. A bölcsészeti évben
Aristoteles ethikáját magyarázták s Platon s Plutarchon müveit ismer-
tették. A méréstan és a természettudományok ra heti három órát fordí-
tottak. Volt orvosi tanszék, de ez nemsokára megszünt. A főiskola első
igazg-atója, Kálvin barátja: Be z a Tódor volt. -

Ennek _az iskolának 1ó hatása volt a genfi köztársaságra. A kik
nem akartak a tudományos pályára lépni, azok k őzű l is igen sokan el-
végezték a kollegium több osztályát s annyira mindénesetre vitték, hogy
a latin remekírókat minden nehézség nélkül olvashatták. Igy aztán a
kereskedők, gyárosok, iparosok kőrében az úgynevezett humanistikus
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müv e ltség, - a melynek Beza. egyik Jeles harczosa volt, - na~yon
elterjedt. Bátran lehetett közülök a köztársaság tisztviselőit választani.
A közügyek hez alaposan értett a lakosok jó része, a mi aztán a kőz-
társaság felvirágoztatását mozrlította elő. . /

Nemcsak a genfiek, hanem a külföldiek is igen nagy számban
látogatták a genfi főiskolát, angolok, skótok, hollandusok, francziák,

• németek, olaszok é" mag y a r o k mindig voltak. Kálvin nagyszámú
tanítványai között. Volt idő (1580-1f90), mik or az iskolát az angolok
tartották fenn. A főiskola anyakönyvében a magyar nemes ifjaknak
nemcsak neveik vannak beírva, de bele van na k rajzolva czímereik is,

Kálvin hosszú és súlyos betegség utá~ 1564. május 27-én húnyt
el. Május 29,én temették el a p1ain pa1ais nevü k őzteme töbe.' Engedtek
végakaratának : amelyben sz ig orú an meghagyta, hogy felette se ne
harangozzanak, se ne énekeljenek, se pedig gyászbeszédet ne mo ndja-
nak, sírja fölé pedig csupán egy egyszerü fejfát t~gyenek. Ma az ilyen

·végrendeletre bármely felekezet lelkésze csóválná a fejét s legfeljebb
azt mondaná szabadkőmíves volt!

Pethes János.

, Ünnep.

A magasba csap érzelmeim lángja,
A köny szememben büszkeségtől ég,'
Hogy ünnepet ül a magJaI' hazája,
Fennállásának első ezredét,
Sugarasabb az égnek arczulatja,
Mely védve eltakar -
És az egyik ajk a másiknak adja:
Áll Buda, él magyar!

Édes hazánknak első édesatyja
Midőn megalkotá e szép hazát;
Örökségűl a honezerelmer hagyta
Népének, hogy kövesse nyomdokát.
Es ez a nép vért, éltet áldozott,
Amint a sors hozá;
Nem törte meg sem Sajó, sem Mohács ...
Éljen a hon soká!

Átkos pártviszály tüzhordó csóvája
Óh hányszor szárnyalt fölötted, Hazám,
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De feléledt a magyar szívnek lángja
S virágod, Béke! - nyilott nyomdokán.
I}is szirt voltunk mi a uép-oozeanua'
Es megálltok helyünk.
Az ősök lelke, testet öltött árnya
S az Isten volt velünk!

A küzdelemnek most sem szakadt vége,
Mert munka vár bennünk a harcz helyett;
De hivő szivvel tekintünk az égre:
Az Isten óvja ezt a nemzetet.
Im' sugarasb az égnek arczulatja,
Mely védve eltakar,
~ig az egyik ajk a másiknak adja:
All Buda, él magyar! o

\ -.

o Buthy Márton.

A nö hivatása.
(Egyházi beszéd.*)

Luk. 10. 41--42. ),Mártha! Mártha! szoryalmatos vagg és sokra igyek-
szel. De egy a szükséges dolog: Mária pedig ci jobb részt választotta,

mely el nem vétetik tőle« • • •

Tisztelt Hallgatóim! Keresztyén Hivek! Századunk végén, a midőn
az emberi szellem naponként bámulatba ejti a világot egy-egy ujabb, meg-
lepő vívmánynyal, amidőn az ember mind jobban hasonlít Alkotójához ;"
mert szellemével megostromolja a tudás mesés országait, akaratával szol-
gálatába hajtja al; elemeket, éles szemével bel enéz az égbe, hogy gy 0-
nyörködjék a esillagmilliók rendszerén, villámmal ír, napsugárral fest, a
gőz szárnyain repül, összeköti az elválasztott világrészeket, meleget teremt
a télnek, napalla változtatja az éjszakát; Szazadunk végén, a midőn 11í1

emberi ész oly leleményességgel -nyiija meg a kényelem, - jólét, anyagi
erősbödés, megélhetés különböző forrásait; midőn annyi ezer jótékony
intézmény segíti az elesettet, oltalmazza az árvát, gyámolítja a tanácsta-
lant; midőn annyi ezer emberi agy igyekszik "tr világot boldogítani kor-

o szerű eszmékkel, nagyszabású alkotásokkal ; midőn a lázas haladás nap-
jain oly sok a munka, oly kevés a munkás kéz: Szazadunk végén, ebben
a ragyogó, csillogó világban, honnan van az a megdöbbentő jelenség, hogy
az Al fö 1d aranykalászszal rengő rónaságain ökölbe szorúl az éhezők
keze; hogy itt, a bérczek honában legyőzi a fOlTÓhonszerelmet Amerika,
csábító aranybanyéival? . . • Honnan van az a megdöbbentő jelenség,

*) Tartotta a szerző Eperjesen, 1896.·april 2·áll.
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hogy a család, a társadalom körében annyi a testi lelki nyomor, annyi
a vérező seb, a gyógyíthatatlan baj? ... Honnan van az a megdöbbentő
jelenség', hogy úgyazólván naponként kell hallanunk egy tompa zuhanást,
egy pisztoly durranást, mint egy-egy elhibázott életnek szánalmas végét? ...

Ezen kérdésekre csak egy a felelet.
Onnan van mind ez, hogy az emberiség javarésze. férfiak és riők,

tudósok és mnveletlenek.vífjak és felnőttek, a birhatót eladják alompénzen,
a mit aztán kezökbe hasztalan szeritanak ! Onnan van mind ez, hogy
a világ feledi 'az egyet, a mi a szükséges dolog és azután sovárog, a
minek birása áldás helyett átokká változik!

Mi segíthet itt?
Van-é Gileádban idevaló balzsamír ?
Hitemnek teljességével, meggyőződéssel vallom: igenis van! Az

emberiség szervezetén dúló seboketaldasos siklITel kötözgethetik, gyógyít-
hatják éppen az emberiség gyöngébbik feléhez tartozók: a nők: csak-
emelkedjenek fel hivatásuk magaslatára. E meggyőződésemben megerősít
az a derűt híntő kép, melynek keretén belől evangéliomunk oly megragadó
egyszerűséggel festi a romlatlan szív kicsiny hajlékában sürgölődő Már-
that, az Ul' beszédén áhitattal esüggő :Máriát; mely képnek összhatása
oly szelíden int, hogy annak varázsától nem szabadulhatunk. Megállva

. e kép szemléleténél : vessünk egy pillantást a nő hivatásának áldásos
körére ; feleljünk meg a kérdésre: mi az a szükséges dolog, melyet
Mária választott, mely a nőt hivatása betöltésére képessé teszi? ...
Míg ezekről elmélkedünk, gyönge erőmet segitse a ti buzgó figyelmetek.

I.Vázoljuk hát nehány szóval a nő hivatását.
Női hivatás! Ha úgy akarjuk: sz;~k: ha úgy akarjuk : végtelen

eszmekör! Hiszen a!. üveg hasáb nem képes a' nap sugarait annyi színre
bontani, mint ahány, árnyalatban lehet szólani a női hivatásról.

Női hivatás! Uj fogalom ez az emberiség gondolatvilágában, talán
éppen azért oly nehéz behatolni az eszme mélységeibe, melyet e két szó
kifejezni akar. Az ókorban a nő rabszolga volt. Keserű gúnnyal mond-
hatjuk, hogy hivatása volt: tűrni akorbácsütéseket ; vonszolni az igát.
Később Mózes hatása oly erős volt, hogy még a középkor egyik zsinatja
is a fölött vitatkozott: van-e a nőnek lelke? Az pedig éppen érdekfeszítő
tünemény, hogy a lovagiasság, az előzékenység, az udvariasság hazájában
is miként gondolkozott a nőkről a mult század négy lángelméje. Didorot,
az / összes ismeretek tárházának nagy ismerője szerint, a nő, a férfi sze-
szélyeit szolgáló udvaroncs. Woltaire, a társadalmi bölcselő a nőt »semrni-
nek tartja.« Montesquieu a »a törvévyek szelleme ozűuű« munkájában a
nő: szeretetre méltó gyermek. Akarata nincs, sem tettereje. Rousseau egy
végtelén finom, mély megfigyelésről tanúskodó fejez~tben úgy festi a nőt,
mint pompázó virágot, mely elvarázsol, míg hervadni nem kezd. A nagy
forradalom félistenei : Mirabeau, Danton. Robespier éppen az emberiség
felét zál'ták ki a világot boldígító szabadság üdvéből. a nőket!

Hol van itt a női hivatás ~!
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Hol van itt a krisztusi szeretet, mely szerint mindnyájan egyenlők

és szabadok vagyunk? ...
Csak a Jegűjabb időkben látták be a viszás helyzetet a jóknak

jobbjai, akik kezökbe ragadva a női ápolgrosodás zászlaját, rövid évek
alatt akarták jóvátenni századok hibáját. Ma már ezen a téren túlságok-
tól kell tartanunk, mert feledjük a k ölt ö i képet, me]y szerint: a zöl-
delő repkény is csak addig' kúszhátik,· míg a falmagassága engedi, a
melyhez simul, a melyhez élte kötve van) túl nőve rajta, lombját biztosan
vihar tépi meg. A nőiség is csak ott tündökölhetik. hol gyöngédsége,
finom szerkezete, érzékenysége, kedélymelege óva van: a családi hajlék
falain belől . . . .

Itt érvényesül a női hivatás.
Itt fonódik a nő homloka körül az a glória, a melynek birtokában

a nő eszménynyé válik. Lehettek ti nők nagyok, házaitok csöndes körén
kívül is, de nők, nem lesztek többé sohasem! ... 'I'isztelhetünk, csodál-
hatunk titeket, de nem szerethetünk : Hiszen döbbenve látjuk Judi] kezé-
ben Holofernesnek véres fejét. Csodáljuk az orleansi szüzet, hevülettől
fényes arczával és fényes kardjával. Meghatva nézzük a nagy költőnő
Sappho tragikumát. Bámuljuk Zenobiát, Palmiria kiralyanak nejét, ki
fegyverrel terjeszti országa határait s a hatalmas római császárt, Aureli-
ánt, hódolatra kényszeríti. Babérral övezzük Erzsébet fejét, ki Anglia tör-
ténetébe írta be nevét ragyogú betűkkel. Elmetengve régi dicsőségünk
csodás képein, szívesen hallgatjuk a hegedös szavát, a mint ihletett
ajakkal a murányi Vénus tetteiröl : lelkesülten regél. Meglepő a görög
Agnodike tudomány szomja, midőu férfirnhába rejti nőiségét, hogy tanul-
hasson. Tiszteletet parancsol Aretának képe, midőn ott ül az általa írt
40 kötet előtt. Clairont, It francziák legnagyobb tragikáját, kora, mint egy
élő bálványt, rajongó tisztelettel környezé 22 éven át.

Ime, mennyi nagyság, meanyi fény, mennyi dicsőség a nő birtoká-
ban, a családi tűzhelyen kívül L Ime, ezek a nők: megannyi álló csillagok
az emberiség egén, vakító sugarkévéket lövel nek a társadulom minden
rétegébe; de ezek a napok nem melegítenek, mert látunk költőt, művészt,
hőst és bölcseket, de nem látunk n ö t, sehol.

Idézzük csak emlékezetünkbe a szép Penelopét, ki otthon várja hosszú
éveken át férjét s kibontja éjjel, mit nappal szövött, csakhogy szabadul-
hasson kérőitől. Nézzük a weinsbergi nőket, kiknek Ill-ik Kenrád meg-
engedi, hogy legdrágább kincsöket magokkal vihetik az ostromlott várból:
és a leányok kedveseiket. az anyák férjeiket, gyermekeiket veszik válla-
ikra s úgy vonulnak el a győző császár előtt. Nézzűk Kornéliát, ki gyer-

. mekeit vezeti elő, lllidőn ékszereit látni akarjék, vagy azt a nemeslejkű
leányt, ki éhhalálra kárhoztatott atyját, halálbüntetés terhe alatt táplálta
emlőivel ... Nézzük az Abigailokat, Tabitákat, Lidiákat, Annákat, Mártá-
kat és Máriákat s akkor nemcsak lelkesülni fogunk érettük, hanem az ő
képük, az ő történetük szemünkben könnyeket fakaszt, szívünket irántok
soha nem műló szeretettel tölti be; ezek 'a napok melegftenek, mert Sllga.-
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ruk forrása a nőiség kedélymelege. Ez a' nőiség ama -bűvös varázslat,
mely ujjá tudja szülni környezetét, mely biztosítja a férfi hajlamait. Ez
a nőiség ama ragyogó diadém, melynek fénye akkor sem homályosul el,
midőn az ifjúság virágai elhullanak. Ez a nőiség határozza meg a nő
igaz hivatását, mely szerint a nő világa a családi hajlék, élete a házi
gond, reménye, boldogsága, üdve a soha nem muló örök szerétet.

Itt felül mulja a nő a férfiút.
És ez jól van igy. •
Hadd legyen mindakettő páratlan, hadd legyen mindakettő nagy a

maga helyén!
ll. És 'inost vessünk egy pillantást, a nő hivatásának álldásos kerére.
Itt, e szentély bűvkörében is csak úgy lehet a nő nagy, ha egy

pillanatra sem feleledi az apostol szavait: ti asszonyok a ti ,saját
férj e i t ek n ek eng e del m e se k leg y e tek, min tilI ik az Urb an.
»Legyetek engedelmesek II ••• E két szóban nunden benne van, ami az
igazi nőnek feladata, Eenne van it szeretet, hűség, lemondás, tűrés, sze-
génység, engesztelődés, föláldozás ... Hiszen aki az ő féljének engedel-
mes, annak a nőnek nemcsak neve olvad a félje nevébe, hanem akarata
is a félje akaratába, azt irányítja, hajlítja, sugalmazza, sokszor a leg-
válságosabh pillanatban neki ihletet kölcsönöz, de az igaz! nő félje aka-
ratának soha ellene nem szegül. Nem engedi ezt nőiessége, mely a nőnek
egészen más teret iuutat, mmt a férfinak. A nő hivatásának áldásos kö-
rérő] gyönyörű képet tál' elénk a virágok és a női lélek mély ismerője,
az Ur fölkent szolgája, a vallásos kij1M, midőn körül belől így festi a nőt
házi tűzhelyén, az ellentétek összhangba elvadó vonásaival:

A férfi a nagy világ zajában keresi örömét, a nő számára végtelen
világ, annak a kis falunak bogárhatti háza. A férfinak sok szabad; a nő
számára rovást tart'a világ, mihelyt túllépi háza küszöbét, A férfinak,
ba bántják, fegyvere: a nőnek csak könnye van: A félJi magának tartja
fönn a parancsolés jogát, a nőé az engedelmesség és türelem. A férfi
küzd, míg nappal vagyon, a nő akkor van ébren, míkor a lélek harmatja
születik: a köny, a bánat éjszakáján! A férfi lelke viharral küzdő bérczi
sas, a nő mindíg szelíd házias galamb; kinek nem kell egyébb,mint
nyugalom és szerelem. A férfi az, ki sebez; a nő az, ki gyógyíto A térfi
~ vihar; a nő az engesztelő napsugár [1, családi égbolton ...

Ime a családi szentély tündérvilaga, a melyuek jó szellemeli a nő !
Az ilyen hajlék: lombos virany. zöldelő oáz, enyhetadó pihenő hely ar.
élet sivatagán; a nyugalom és a boldogság kikötője az élet háborgó ten-
gerén" ... Ahol ez a jó szellern hiányzik, ott a családi szentély; a pokol
elöosamoka l ...

Az idő. sürget.
De mietőtt elhagynánk a nő hivatásának áldásos körét, még' egy

képet. Az i\let vihara kitör, akit, mint büszke tölgyet a porba siíjt ; az
a férfi. A ki HIr, vár, remél, enyhít, vfgasr-tal, szótlanul szenved, a ki
meghajol a csapások előtt, az a nő !



És még egy képet. Nézzétek! OU a bölcsönél, ott vár a nőre a leg-
magasztosabb hivatás e földöu : az ébredeső hajlamokat irányítani; a réve-
dező tekintetet a kegyelet és tisztelet tárgyaira emelni; a gyöngét járni
tanítani a föld rögös űtain ; a kis kezeket imára kulesolni ; a rebegő
ajkat Isten nagy nevére megtanítani ; a legszentebb eszméket és érzelme-
ket a kebelbe oltani; a zsenge szívecskét a föláldozó szeretet, a törhetet-
len hűség templomáva avatni ... Nők! ... Mínde» reátok vár, hiva-
tásotok áld-ásos körében!

.Ime, a kis körben a nagy hivatás.
Ime, a gyönge női kézben a világnak sorsa.
Ime, az orvosság, a balzsanur az emberiség szervezetén dúló, égető

sebekre. Hiszen a milyenek ti vagytok öh Nők: olyan lesz a ti kis vilá-
gotok: olyan lesz a nagy vilag képe is.

Ill. De hogy betölthessétek hivatésotokat. hogy jó szellemei lehesse-
tek á családi körnek, vigyázzatok, hogy Máriával ti is a jobb részt va,
lassszátok !

» Mártha! Mártha! szorgalrnatos vagy és sokra igyekszel, de egy a
"1' dllSZli (seges o og.« . . .

Mi er, a szükséges dolog?
Erre megtanítanak titeket, azok a szegény galileabeli nők, a kikre

nézve a Krisztus tanában egy lij világ tárúlt fel. - Azok a szegény
nők, a kik közül az egyik fölszegte az alabastromedényt és kitölté a
drága kenetet a Krisztus fejére; a másik pedig az Üdvöznőnek lábait
mosá meg s a női büszkeség féltett kincsével, alaomlö fűrteivel 'törölte
meg az Úl'I1ak lábait ... Azok a szegény nők, a kik a Golgotán köny-
nyezuek, majd lJüséggel keresik a sziklasírt és örömmel hirdetik a hihetetlen
evangeliumct . ., Mi az a szükséges dolog ~ Megtaaítanak erre azok a
szegény nők, a kik gyermekeikből hótisztaságú szűzeket, világgyöző hősö-
ket nevelve, diadalra vitték a Krisztusnak szent ügyét. Azok a szegény
nők, a kik követték az Urat nehéz útján híven, mint követi ar, árnyék a
fényt, a bold a vonzó napot!

Tisztelt Hallgatóim! Ker. Hívek!
Ha élne még közöttünk az é-vilag' szép, hitrégés költészete, akkor

a"t mondanam : Tiszteljétek azoknak a szegény nőknek szellemét az erdei
csermelyben, mely áldást áraszt maga körül, a merre útja elhalad; az
alkonyi szellőben, meIy meg-csókolgatja, megsimogatja a fáradtak és szen-
védők homlokát; a teli holdban, mely világít, ha ránk borúl az éj . . .
Tiszteljétek őket és tanuljátok meg tőlük, hogy ar, a szükséges dolog,
mely mindent pótol és a mit semmi nem pótolhat, az a vallásos hit; az
O; a Végtelen ; ki volt, van és lesz! Az O lelkének áramlata gyújthatja
csak lij lángra az emberiség szívében az önzetlen szerétet és vallásos érzü-
let hamvadó szikráját! Benne bizó hitünk munkás erejével javíthatjuk csak
meg- a romlott világot! .• . Hiszen a ki hitteIjesen ragaszkodik az Isten-
hez, annak ~zívéből soha ki nem hal a Krisztusi szeretet, mely mindene-
ket elvisel, mindeneket elbír, mely a Golgotához vezető úton is talál öröm-

259



260
virágokat A ki hitteljesen ragaszkodik az Istenhez; annak szívében
soha meg nem hervad a gyermeki ártatlanság hófehér virága; az Isten
szerint érez, akar .és cselekszik, utolsó lehelletéig. A ki hitteljesen ragasz-
kodik Istenhez, azt kisértheti a világ, a vér, a test, a bún, az arany,
ezüst, hatalom és dicsöség szomja, - meg nem tántorodik! Mert a hit
valleja ezekkel szemben csak azt fogja mondani: mit használ nekem, ha
mindezeket megnyerendem is, lelkemben pedig kárt szenvedek! ... A ki
hitteijesen ragaszkodik Istenhez, az túllát a föld horizontján, és megcsendűl
lelkében a költőnek szava;

Ki veszt sokat, mindent, mi drága itt,
Hitét ha őrzi: -őrzi őt a hit;
A panasz elhal, tart az ima még,
Mig a föld ködös: fenn, derűlt az ég:
Siralmak völgyén, vad kietlen en :
Hol ember nincs már: Istenmegy'elen!

Igy énekel a költő . . .
Igy találja fel a hívő kebel az élet ellenmondásai, kísértései, csabjai

között amaz eszményi világot, melynek kapuját számunkra az élő hit
nyitja meg. A hol pedig a bit világa a földre száll: ott minden beteg
megtalálja a maga orvosát; ott minden sebre van g'yógyító balzsamír;
hiszen ott a hit szerétetben munkás; hiszen ott a szeretet hitben erős! .. ,
Valaszszuk hát ezt az élő hitet éltünk ösvényén vezérlő csillagul és bizto-
sak lehetünk, hogya: job b ré szt v á 1asz tot t u k !

*
Ez a szükséges dolog. Ezt választotta Mária.; ezt választották azok

a galileabeli nők; ezt válaszszátok ti is K. H.! Legyetek ti is olyan
szegény nök. Egyeensétek magatokban Mária és Márta erényeit. Ne vágya-
kozzatok a tűzhely melegétől ki a fagyos világba, melynek dicsősége is
hideg. Gyógyítsátok az emberiség vérező sebeit, -' és boldog lesz az ott-
hon, melynek ti lesztek őrző. angyalai ; felvirúl az egyház és megtisztúl
minden salak tól a társadalom, melynek ti lesztek újjáteremtői ! .

Lelkesítsen hivatásotok magasztossága.
Jutalmazzon a családi kör csöndes boldogsága.
Ne feledjétek, hogy a férfi a teremtés koronéja ; de a' nő ennek a

koronának értéket adó, drága, fényes gyöngye! Tündököljetek hát! Legye-
tek vezérlő csillagaink! Legyetek nemtői a családnak, egyháznak, hazának
egyaránt! . . • Lelketek fénylő sugarával: tanítsatok remélni. Szívetek
iga7. szerelmével : tanítsatok hinni és szeretni. S ott,az élet sötét keresztje
alátt: tanítsátok imádni a véges let ölén a véghetetlen Istent, - Amen.

ifj. Draskóczy Lajos.
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Könyörgés. t

Mint a gyönge kis madárka,
Száll föl égbe hő fohászom.
Jőjj, segítsed zsámolyod hoz,

"En segítőm, én királyom.
Ott megállni érdemetlen,
Álllde bízik szent kegyedben.
Tőled vette származását
A mi csak van e vilagon.
Szép virág a sík uiezőben,
Kis madár a lombos ágon.
Szívben a hit s hálaérzet,
Ajkon a szó és az ének.

Tőled vettem s birom én is
Életemnek ifjúságát.
Szent kegyelmed adta nékem
Ezt a tisztes földi pályát,
Mely, bár hintve sok tövissel,
Ámde hozzád égbe visz fel.
Áldva áldlak mind e jóért,
Szent Atyám és arra kérlek,
Ép erővel s szárnos évig
Szolgalhassak még tenéked.
~S ha éltem' végezendern.
Ujítsad meg fönt a mennyben.

Tóth István.

Pali öcsémnek. XXX.
(Befejezés.)

Az ezred éves ünnepélyek örörnzajából megtérve csendes magányomba
édes hazánk dicsőségének sokszoros nyilatkozatai emlékétöl áthatott kebel-
lel gondalkodom, 'rlmélkedem legutóbbi leveled tartalma felett. Nevezetes
eseményeket, melyek eg'Y-egy társadalmi viszonynak, hogy úgy mondjam
egy összefüggő drámának kiemelkedőbb, vagy fordulo pontját képezik,
vagy azt épen befejezik, űdvös dolog mélyebben emlékünkbe vésnünk s
összevetve az előzményeket, kutatva az okokat, gondolkodnunk felettűk.
Azért mondja Kölcsynk is .. »Az ki életében sokat .érzett és gondolkodott
s gondolatait és érzeményeit nyom nélkül elrepenni nem hagyta, oly kin-
eset gyűjthetett magának, mely az élet minden szakában, a szerencse min-
denváltosásai közt gazdag taplálékot nyujt lelkének.«

Napjainkban 'ritka ember teszi azt. A legtöbben idegen bálványok
elűtt hajtják meg fejeiket, hir, dicsöség, rang, fényüzés, érzéki gyönyö-
rök és más hasonló pogány istenek felé hajolnak és ezek lázas szolgala-
tában pazarol va el a' drága életerőt, nem jut idejük a lélek üdvéről gon-
doskodni, nem képesek oly' kincseket gyűjteni, melyeket sem a rozsda,
sem a moly meg nem emészt.

Pedig im a bölcs gondviselés a mint gondoskodik a pacsirta életfel-
tételeiről, mielőtt visszahivua a kis vándort a tél zord fagya folytán el-
pusztult földeínkre, ép úgy gondoskodik számunkra tanító mesterekröl,
hogy életünk folytatasahoz szivemelő tudományt szerezhessünk. Meg van
terítve a tui asztálunk is, csak ne sajnáljunk megállapodni kissé minden-
napi munkánkban, hogy -az életbölcseség morzsáit gondosan felszedegessük, I

ne vakítsák el szemeinket az idegen bálványoknak áldozati tüze, hogy
tisztán lássuk, észrevegyük az intést, mely a körülöttünk végbement ese-
ményekből szemünk elé ötlik.
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Itt örömdal és dicsőség üdvriadala. ott gyászhangok egy elhúnyt
felebarátunk sirja felett és egy zajos élet befejeztének szornorú némasága.
Azok a földgöröngyök, melyek Kormos Károly kopcrséjara hullottak, zár-
kövei ennek a drámának, mely szemünk előtt játszódott le, melynek leg-
alább némi részben te magad is szereplője voltál. A függöny legördült, s
azon viszonyoknak, melyek az ö életével összefüggésben voltak, végesza-
kadt. Állju~k meg - e tehát fris sirhalomnál, vetkőzzük le mindennapi kön
tösünket, öltözzünk habár gyászos, de ünnepi ruhába s elmélkedjünk a
mult azon eseményei felett, melyeknek szálai e keresztfához fűződnek.'

Egy korán befejezett élet, java férfikorában elbrinyt felebarátúnk
sírja ez. Első gondolatunk, hogy miért kelle ily rövid élet után el költöz-
nie örökre az élők sorából, mikor még oly fényes pályát igért magának,
mikor még igen sokat akart elérni s ezen vágyainak élt úgy szólván min-
den pillanatban. Igazságtalan a gondviselés. -

De emlékezzünk vissza, hogy mig élt, mig szerepelt köztetek, mennyi
panasz hangzott el ajkaitokon, még több háborgott elhallgatva szivetek
fenekén a miatt, hogy ő elérte céljait oly utakou, melyeken az igazak
járni nem szekták. Hizelgéssel, meggyőződését másokénak alávetve, egyéni-
ségét szűntelen előretol va, a világ szemeibe port hintve, dőzsölő ko~pá-
niákban saját érdekeit hajhászva, csupán pénzért luízasodva, önelvetéssel
szolgálva a hatalmasoknak, ezekkel az eszközök ket jutott gyorsan mind
magasabb polera. Almélkodva szemléltétek gyakran az ű óriási sikereit s
keserüen ébredt fel bennetek nem egyszer a gondolat, miszerint ime, mig
a tisztességes és becsületesen munkálkódó ember jutalom nélkül marad,
el ismerés nélkül huzza az igát, addig az, ki ilyen nem igaz utakon jár
könnyü szerrel emelkedik a magasba. Nem igazságos a gondviselés.

Es most ha 'átgondolod, hogy akik könnyeket hullatnak a· sokszor
irigyelt férfiú sírja felett, nem egyedül az ő halála miatt sírnak, hanem
a miatt is, hogy az ő könnyelmű, pazar életmódja folytán adósságok
hullámai csapva össze feje felett, szégyenérzetet és gondot is hagyott
örökségűl özvegyére és ipára, ha meggondolod, hogy kora halála a dő-
zsölésnek szenvedélyek viharainak s a hitelvesztés feletti kétségbeesésnek
következménye volt: el kell ismerned, hogy van az ember élete folyamában
igazságos törvény, mely kérlelhetIen szigorúsággal osztja és végre is hajtja
ítéletét és ezt kikerülni halandónak hatalom nem adatott.

Daczö öcsémnek élettörténete is be van van fejezve legalább annyi-
ban hogy jellemének és eddigi tetteinek következménye már most teljesen
kifejlődve tűnnek fel a szemhatárom. A zsugorisággal s lelketlen zsaro-
lással össszeharacsolt nagy vagyonnak egy része Konnos sirjában van
eltemetve, az elveszett örökre; A. másik részének saját fia iparkodik minél
előbb nyakára "hágni. Azt már kifejtettem egyik korábbi (XXVI.) levelem-
ben, hogy a fiú szellemi fejlődésének iránya egészen az apa jellemére
vezethető vissza, mint kűtforrasra. Mondottam, hogy ilyen apa nem is
neveJhetett más irányú fiút.

De annak is az apa volt az oka, hogya fiú Korrnos tárSft8ágába



kaveredett s ettől eltanúlta, hogyan kell tékozlással tekintélyt szerezni,
a ki azt más mödon megszerezni nem képes, Kapzsi emberek szivébe
rendesen jó adag hiúság is befészkeli magát, a nyomon követö büntetés
gyanánt talán öntudatlanul is érzik, hogy a vagyon mégsem érdem, külö-
nösen nem arra nézve, ki azt nem tisztességes úton szerezte. Részint valamely
más érdem hajhászása., részint a törekvés kapzsiságinak el fedésére ébreszti s .
ösztönzi bennük a vágyat valami előkelőség, rang, czím után. Daozó e vágyát oly
módon akarta kielégíteni, hogy fiát urrá neveli. De a derék fiúnak oly
nevelés mellett mikép lett volra kedve tanuléshoz. Tudta, hogy őtet úgy
is csak azért küldik iskolába, hogy úrrá legyen. Azt pedig igen hamar
megtanulta. előbb mint a conjugotiókat. hogy az urasaghoz csak pénz kell,
nem pedig grammatica, Pénz pedig van az öreg ládájában; az 887-eSfiú
tehát, mielött logikát tanult, volna, eljutott ahhoz a következtetéshez, mí-
szerint tanulni felesleges, Igy lehetett az álla.pot, mikor a pénzes, bár
neveletlen, de magasra törekvő ifjú Kormos Károlylyal megismerkedett.
Korrnos azt hitte, jó fejős tehenet fogott benne; az öreg Daczó is azt
hitte, jó üzlete lesz Kormossal ; két czélt fog elérni, jó uzsorára adhatja
ki pénzét; és fia előkelő társaságba keveredik. És most láthatja mindenki,
kinek szeme van a látásra, hova vezetett mindkettőnek erkölcsi alapnélküli
számitása. A mu'takat a jelen körülményei vel összevetve, megtaláljuk a
szigorú összefüggést, minélfogva Daczó lelkiismeretlen fáradsággal össze-
gyűjtött vagyonának ez a pusztulása, nem másnak, egyedül Raját kapzsi-
ságának elmaradhatlan következrnénye. És az erkölcsi törvények e szigorú
következetességét meglátod nemcsak e példán, hanem száz meg száz pél-
dán az életben, ha azokat jól megfigyeled,

Ennyi ben be van fejezve, mint mondám az ő élettörténete is. De
mégsem végképen. A keresztyén ember hisz a feltámadásban. Ami meg-
váltónk arra tanít bennünket, hogy a mindenható atyának kegyelme szelíd
galambként lebeg a legféktelenebbül pusztító viharok felett és aki ö hozzá
folyamodik, bál' a legvégső inségben, mikor a halandó szeme nem lát
legkisebb reménysúgart a szabadulásra, annak odanyujtja atyai jobbját s
kiemeli a kétségbeesőt a megsemmisülés örvényéből a megtérés boldog
seigetére. ".

Talán e pusztulás megtöri Daczóban is az ó Ádámot s miként igaz
űtra tért az ő veje, kivetkőzik ő is bűuös gőgjéből. alacsony kapzsiságából,
megtér. miként megtéríté az űr lelke Sault, s a megtért apa példája
magával ragadja a tékozló fiút is az igazak ösvényére s eddigi élet-
Iolyamukból megtisztul va kelnek ki mindketten szebbb, boldogabb, Istennek
tetsző életre.

De míg ezen elmélkedünk, Kormos és Daczó sorsa azon meg-
nyugtató gondolatra vezet, miszerint a gondviselés igazságosan tartott
itéletet felettük; képzeletünk e gyász esemény felett borongó elménk elé
rajzolja, ::IZ ifjú özvegy megtört alakját s felháborgatja ismét lelkünk
nyugalmát a kérdés : miért kellett s kell ö neki oly sokat, oly kimond-
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lutatlanul szenvedni. A szelíd lelkű, nemesérzelmű nő, a hűséges hitves,
ki szerető gonddal ápolta férjét az utolsó pillanutig, szive nemességének,
hűségének jutalmát nem élvezé talán soha. O vele mégis igaztalanul bánt
a gondviselés.

Ne siessünk az ítélettel. Csepregi bácsi minden szép és nemes tulaj-
donai mellett azon hibában szenvedett, miszerint mindíg azon törekedett,
hogy magát s ami övé volt, azt mind előtérbe helyezze. Alig tudott másról
beszélni, mint önmagáról. Amit ő tett, az mind bámulatos szép volt, a
mi az ö. birtoka volt, az mind nagyszerű volt, sokkal nagysserűbb, mint
ha másé lett volna. Ezzel a modorával ismerőseit, vendégeit is arra kény-
szeríté, hogy mindíg és mindíg dicsérjék őtet. Ez a légkör Róza lelkében
is kifejlesztette azt az érzetet, öntudatot, miszerint Ő valami rendkivüli
egyéniség, több a közönségesnél s ennélfogva az Ő féljének is valami
rendkivüli egyéniségnek kell lenni, Es éppen ilyen volt Kormos Károly.
Előkelő modoni, ügyes udvarló, szellemes társalgo, jeles képzettség fítog-
tató. Mindenki meg volt győződve, hogy reá fényes jövő vár. Ez a fényes
jövő hatotta lIleg Róza kedélyét, ez lebegett szemei előtt, mikor őt fér-
jéül választotta. Nem ah egyént szerette meg, hanem annak képzeletbeli
fényes pályáját. Es. ennek a következménye az, hog-y nemcsak ily korai
özvegy fátyol borítja most arczát, nemcsak anyagi gondok súlyosodnak
ifjú vállaira; hanem mindezekhez még szégyenérzet is járul. Eszedbe jut
itt is a bibliai igéret: megbüntetem az atyák vétkeit a fiakban és bizo-
nyára megnyugszol benne. A szánalomru méltó özvegyet is mindenekfelett
megnyugtatná az, ha ennek tudatára jönne. Semmi se enyhít szenvedéseink-
ben, inkább mintha azok felett elmélkedve életünk folyamán Isten újját
pillantjuk meg. .

Ha összeszeded élettapasztalataidat és gondolkodol azok felett, meg-
nyilnak szemeid és látni fogod, hogya birvágyó mindíg szűkölködik ; II

ledér ember, ki nem tanulta tisztelni a nőt, rendesen papucs alá kerül,
az istentelen kisértetekről álmodik; a rest kétszer fárad; a féktelen ember
rendesen valamely szenvedély rabjává lesz; az élvsóvárt undor fogja el,
vagy olynemű betegségek melyek Illiatt minden élvezetröl le kell mon-
dania; a zsarnokon közvetlen környezete uralkodik. Az önkény embere,

_ ki nem tűri, nem hallgatja meg mások véleményét, azzal bűnhődik, hog-y
midőn igen nagy ssüksége volna okos tanácsra, akkor se talál önálló
véleményt, mivel csak szolgalelkek vannak körülötte ; ki nem igaz úton
jár, elveszti lelke bátorságát s éppen akkor nem tud erős, erélyes lenni,
mikor legjobban kellene. A bűnt nyomon követí a büntetés.

Szinte hallom ellenvetésedet, hány Korrnos és Daczó van a vilagon,
ik mégis czélt érnek, vagyont harácsolnak össsze, magas állást vivnak ki
maguknak, bünt bűnre halmozva tekintélyes, hatalmas emberekké válnak
s nem hogy bűntetéstől fél nének, de még kérkednek bűneikkel és a közön-
ség nem elíléli, hanem csudálja őket. És hány ártatlan, erényes lélek
szenved. gyötrődik, sínylődik évek hosszú során, talán egész életén át a
nélkül, hogy erénye jutalmát elnyerné. Feleljen erre helyettem ami nagy
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bölcsünk : »Gondold meg: sohasem volt idő oly mostoha, nemzet oly elsü-
lyedt, hely oly szerencsétlen körülrnények közt, midőn és hol szív nem
talál kezott volna való erénynek hodoló, sohasem volt ember, ki erkölcsi
sülyedése lépcsőjén is, hacsak kétségbeesés 'érzelmeivel is meg nem ismerte
s mindenek felett sohasem volt és sohasem leszen ember, ki szíve és lelke
tisztaságát üldözés és szeszély közt is ég áldásának nem tartotta, ki
magát balsorshan is boldogabbnak nem hitte, a szerencsében tündöklő
gonosznal. « Akit szíve ti"ztasága,lelkiismeretének nyugalma nem elégít ki
és más jutalmat is vár, annak szíve nem tiszta, erénye nem önzetlen és
végtelenűl igazságos, hogy azt a mennyei jutalmat nem is élvezi, mit az
ar. igazán őszintén jók élveznek. Mennyivel kevésbbé élvezi a »szerencsében
tündöklő gonosz, « és bármennyire legyen nyilvánvaló, hogy ezt a lelkiis-
meret nem furdalja, bármily boldognak latszik ; ne hagyd magad édes
öcsém megtántoríthatni. Mi nem vagyunk arra hivatva" hogy a szíveket
és veséket. vizsgáljuk, nem tudjuk mi lakik kinek-kinek keble mélyében,
azt sem tudjuk, hogy az.egyeseknek élete drámája hol, mikor és hogyan
végződik, legkevésbbé tudjuk pedig azt, uriért így kormányozza a Minden-
ható a világos, hogy abban sokszor úgy véljük, igazságtalanságok történnek.
Gyarló férgek vagyunk ahoz, hogy a végtelenség utait birálgassuk. Elé-
gedjél meg azzal, hogy erényed magával hozza jutalmát, e tudatban légy
boldog s boldogságodat ne zavarja afeletti tépelődés, uriként fog bűnhődni
más, kit a te véges eszeddel büntetésre méltónak gondolsz. A mit halandó
szemeinkkel látnunk Hem engedtetett, világosítsa fel ott elmédet, a hit
fáklyája, hogy lássad a Mindanhatö atyának bölcseségét, igazságosságát,
és végetlen kegyelmét, és .szent áhitattal borulj le színe előtt, mint egy-
kor a kételkedő apostol: En Uram és én Istenern.

Sass János.

Az evang. tanítók országos gyűléséről,
A sióvidéki evang. tanítók felhívásának nem remélt eredménye lett.

A tanügyi kongresszuson jelenlevő ev. tanítók szép számmal jelentek meg
az ország. minden részéből már az ismerkedési estélyen, valamint az elő-
értekezleten is. Valami impozáns volt aztán a jul. 9·iki közgyűlés ; ay;
egybegyült tagok zsúfolásig megtöltötték az evang. főgymn. dfszterrnét.

Péterffy Sándor kerelnök nyitotta" meg a közgyűlést, Üdvözölte
az eg')' begyülteket és bejelentette az előértekezleten hozott. határozatot,
mely szerint az ágo hitv. evang. tanítók országos egyesület alakítását
határoztak el. Röviden ismertette az alakítandó egyesület czélját s a taní-
tókat buzdít ja, hogy továbbra is szolgálják az ügyet teljes erejükkel s
ápolják a, hazafias szellemet.
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Ezu tán a választásokat ej tették meg.
Tiszteletbeli elnöknek Fa b in y Te ofi 1 volt igazsagügyminiaztert,

elnöknek pedig' P éte r ff Y S á n dor t választották meg.
Horváth Sándor budapesti evang. lelkész, szép beszédben üdvözölte

az alakuló gyűlést, Azuten rnegválasztotték a kerületi bizottságokat.
Péterfiy Sándor bemutatta az al apszabály-tervezetet, melyet a

gyűlés a bizottságnak adott át, hogyabelügyminiszterhez megerősítés
végett tetjesszék be.

Pol g árJ ózs ef tolna-hidegkuti tanító a mozgalom lelkes rnegindí-
tója, a kántortanítók sérelrnes nyugdíj-ügyét ismertette. Előadta, hogy a
tanítói fizetések fel vételére kirendelt közigazgatási közegek nem egyönte-
tűen járnak el; mig egy részük csak a fizetés felét minősíti tanítóinak,
a minek következménye az, hogy csak a. fizetés fele tudatik be a nyug-
díjalapba, - mások a stóla kivételével az egész fizetést annak tekintik, A
nyugdíjak folyósításánál is annyi az önkényesség, hogy sok szetény .kan-
tortanító agg kerára ct legnagyobb nyomornak van kitéve. E kérdésben
Polgár a vallas- és közoktatásügyi minissterhez intézendő emlékiratot ol va-
sott fel, annak elfogadását kérve.

A gyűlés a javaslatot a központi bizottsághoz utasította, de az orvos
lás szükségét határozatilag kimondotta.

Sim kö Endre előadása alapján foglalkoztak a tanítóképzés kérdé-
sével is. Erdekes e tárgyban a Péterfíy S. nyilatkozata, a ki nem tartja
időszerűnek, hogy nagy változtatásokat határozzanak el ez alkalom-
mal, hanem ezt indítványozza, hogy Simkó javaslata szellemében kérje fel
a közgyűlés az egyetemes tanúgyi bizottságot. hogy igyekezzék a tanító-
képző intézeteket alkalmas intézkedések által megfelelő színvonalra emelni.

Több kevésbbé fontos tárgy elintézése után il, gyülés, lelkes hangu
atban, a Szózat eléneklésevel végződött be.")

A győri evang. egyházmegyei tanítók jubiláris dísz-
gyűlése.

A györi ágo hitv. ev. egyházmegyei tanító testület 1896. junius hó
29-én Győrben tartotta drága hazánk ezer éves fennállásának emlékére
»Jubilaris díszgyűlését« az evang. egyház tanácstermében. Méltó ünnepi
hangulat s igaz szívbeli érdeklődés sugárzott ki a jelen volt szépszámu
intelligens vendégkoszorú, mint tanügybaratok, - valamint az egylet
összes tagjainak szeméből is. - Örömnapja volt ez kisded seregünknek,
mint a nemzet szerény napszámosainak, mert láttuk teljes megnyilatkozá-
sában azt a meleg érdeklődést, melylyel ma már viseltetnek a tanügy iránt
azok is, kik közéletünk terén tekintélyes áIJ,ást foglalnak el és működésük
mezején a közel ismerés babérait .érdemlik. Es ezen örömérzetünknek köze-

"') Réssletesebb tudósitássaI, sajnálatunkra, ezidőszerint nem ezolgálhatunk, minthogy a
jegyzőkönyvet, vagy legalább annak kivonatát, minden sürgetés daczára sem kaphattuk kézhez.

Sze r k.
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pette a szent lélek láthatatlan mennyei ereje is uregszallta szíveinket és
tehetséget adott mindnyájunknak arra, hogy az ünnepi programmban fel-
vett énekdarabokat - az előre való betanulás hiányának daczára - ki-
fogástalan harmóniaval elzengtük.

Az ünnepség lefolyásáról szóljanak a következök :
A kitűzött határidőben, 1/210 órakor már teljes számban együtt volt

ama tarka vegyűlétü szép knzönség, mely részint meghívás, részint a tan-
ügy iránti érdeklődés által buzdítva - indult ide. - Jól esett a szemnek
látni a férfiak soraiban szépen festő hölgygárdát, kik nagy érdekkel hall-
gatták végig a gyűlés lefolyását.

Pont 1/210 Nt. Bognár Endre egyházi elilök űr jelt adott, melyre
az egy leti dalardu az ezen al kalotura kiosztott-» Alkalmi éneket« kifogás-
talan preoxisitassal elénekel vén, Nagys. dr. Földváry Elemér orss, képviselő
világi elnök űr állott fel, hogya» D ís z gy ű l és t « megnyissa. Evek óta
ismerjük már szeret-tt világi elnökünknek áldott jó szívét, a tan ügy iránt
folyton lángoló lelkületét és irántunk tanusított szeretetét, ugyanazért el
voltunk készülve e hármas kiváló jó talajdonnak jubiláris gyűlésünkön való
Ujra nyilatkozásara. És csakugyan örök emlékül zarjuk szivünkbe a tőle
hallottakat ismét, s vonzálmunk és határtalan tiszteletünk csak szilardul ni
tudott e naptól fogva nagyrabeosült személye iránt. Viharos éljenzés kö-
vette a remek megnyítót, mely után az egyleti díszgyülésre készült díszes
»E m 1 é k 1a p o k « és a »F öld vár y - a 1a p « alapszabályai osztattak ki a
jelenvoltak között. Ezen emléklapokra mind belső tartalom, mind pedig
külső kiállítására nézve mindig büszkén tekinthetünk s örök emlékű kin-
esünknek mondjuk. De büszkék vagyunk annak szerkesztőjére Buthy Márton
kartársra is, kinek azt kívánjuk e helyen, hogy sokáig éljen!

Most következett az emlékbeszéd Nt. Bognár Endre egyh. elnök által
elmondva. Nemes büszkeséggel fordultunk mindnyájan feléje, mert tudtuk,
hogy minden szava aranyat ér, hogy minden gondolata mézédességet
cseppent az érdeklődő szívekbe és hogy minden kijelentése a mult örök
igazságaira s a jövő alapos~n bekövetkezhető képzelmeire varr fektetve.
Gyönyörü ékesszólásával s csendesen folydogáló - kristalyvisü hegyi
patakhoz hasonlítható - szigoru és hamisítatlan logikai következtetéseivel
végigvonult a magyar nemzet culturejan - az ős hazán kezdve a mai
korig. - A tudományok tárháza volt- e gyönyörű beszéd s így tanulha-
tott belőle mindenki. Mindkét elnöki beszéd egész terjedelemben az »Ev.
Népiskolában« kinyomatni és közzététetni határoztatott. *)

A zajos és lelkes éljenek megszüntével Nt. Elnök úr bejelenti a
díszgyűlésnek, hogy íme Ns. világi elnökünk nemcsak szellemi közreműkö-
désével örvendeztette meg egyletünket, hanem segélyalapunk javára 100
frt adománynyal is szíves volt járulni, kinek ügy a maga. valamint az
egylet részéről is forró köszönetet nyilvánít.

Ily nemes tett nem szorul dícséretre, mert megdicséri az önmagát;
de már szívünknek érzelmeit mégsem titkolhatjuk el e helyen is, a midőn

*) Sajnos, hozzánk mindeddig be nem küldettek. (Szerk.)
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egy szívvel-lélekkel azt kiáltjuk, hogy ami szeretett világi elnökünk
éljen boldogul az emberi kor legvégső határáig!

Végül az egy leli ének kar a » H ymnus« két elsö versét 101kesen és
kifogástalan hármoniával elénekelte, mit a jelen voltak fennállva hallgattak
végig, itt-ott velünk énekelvén, Nt. Bognár Endre e. elnök úr a dísz-
gyűlést bezárta.

A zöld asztal mellöl délután lj21 órakor a »Lövölde« minden tekin-
tetben idyllikus kerthelyiségében gyűltüuk egybe közös ebédre: Velünk
tartott a vendégkoszorú egy része is. I

Ily jubiláris hangulatban lévén, nagyon természetes, hogy csakhamar
megindultak a tósztok is, melyeknek elsejét id. Varga János kartárs mon-
dotta, éltetvén az elnökséget, a jelen volt vendégeket és a kartársak közti
egyetértést. Méltó befejezése volt a felköszöntők során ak T. Németh Elek
ügyvéd tószt ja, melyet valódi elragadó szónoki hévvel, átérzett szívvel és
lélekkel s gyönyörűen megválogatott gondolatokkal mondott a tanügy
vezetősége és annak közharozosaira. E remek felköszöntő által felvillanyozva
hagytak el a fehér asztalt, hogy hazatérjünk csendes otthonunka.

Bándy János
ev. tanító.

A balatonvidéki evang. tanítóegyesület gyülésének
jegyzőkönyvéből.

Kölcsey Hymnusának eléneklése után tisztelendő elnök űr szivélyesen
üdvözli az értekezlet tagjait s kifejezi örömét a fölött, hogy neki jutott
a szerencse osztalyrészűl e kört, mely a tanügynek szolgál, a honalapítás
ezredik jubilárís évében üdvözölni. A lelkesültség, melylyel hazánk népei
a honalapítás évfordulóját ünneplik, a disz, melyben az egész nemzet áll,
valami magasztosat visel magán és jelzi, hogy ez az éva magyarnak
nemcsak hogy nagy, hanem a hazafiúi szivet azon reménynyel is táplálja
a jövőre nézve, hogy legalkotmányosabb Fölségps . Királyunk által vezérel-
tetve: Magyarország erős, hatalmas és mindinkább általános felvirágzásnak
indul. Hisz a hazaszerétet és kegyelet minden osztályban nyilvánul ail
Uralkodótól kezdve az utolsó közrnunkásig. E nemes versE'nyben· részt
vesznek nemcsak egyesek, hanem a hazában levő különféle egyesületek is
-. iparkodva - tettekkel is a haza szellemi és anyagi jólétét előmoz-
dítani. Itt áll a tudományos egyetem,· mely az eszméket fejleszti; az aka-
demia, mely a tudományt már közkínososé teszi; 11 müvészet, mely be-
mutatja a közönségnek legjelesebb alkotásait, melyek az ész és kedélyre
nemesítve hatnak; itt a tanítók, kik a legjobb iuódot keresve a fölött
tanakodnak, miként lehetne a reájuk bizott ifju nemzedékből legsikere-
sebben a haza és egyház javára hasznos és lelkesült polgárokat nevelni;
ott feltarja az ipar gazdag és ozélszerü eszközeit; a kereskedelem, mely
a tudomány és szorgalom által elöállított tárgyakat az érdeklő félnek meg-
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szerezhetővé teszi; a közmunkás, ki verejtékkel keresi mindenuapi kenye-
rét: szóval: mind közre müködnek a hála és hazaszcretet ihletétől áthatva
a hazu boldogitasára. S hogy ez a hazafias osszhangzat igy létre jött,
annak óriási részét a tanítói karnak köszönhetjük felekezeti külömbség
nél kül. S méltán; mert a tanító működése legszélesebb talapzaton mozog,
valtozhatatlan hazafiui szerétetével hű honpolgárokat nevel, ki az önzés
szük körén tul emelkedve, szellemi szemeivel csak a rea bizott nemzedék
javát keresi, - megérdemli, hogy a társadalom hálés elismerés és tá-
mogatásával részesitse; tettei is bizonyítják, hogy ö nélkülözhetlen tényező
a nemzet felvirágoztatása körül, Isten kisérje a tanítói kart minden
áldásával!

E~zel elnök úr agyülést megnyitottnak nyilvánítja.
Miután ez évben 25 esztendeje annak, hogy tisztelendő Sztáno Sán-

dor lelkész űr körünkben az elnöki tisztet viseli, Bernhardt Henrik' alel-
nök úr benső érzelmektől áthatva, következő beszéddel üdvözölte:

Mélyen tisztelt elnök úr! Igen tisztelt értekezlet!
Összegyülekeztünk e mai napon, mint azoktunk mindon évben, hogy

szakmánkba ,vágó dolgainkat egymás közt, pgymással testvéri, collegiális
ezeretettel és egyetértéssei megbeszéljük; mielőtt azonban ezen dolgok mé-
lyebb, behatöbb taglalásába, fejtegetésébe e mai napon bocsátkoznánk -
reménylem - az igen tisztelt értekezlet s elnök úr meg fogják nekem
engedni, hogy egy érzelemnek adhassak kifejezést, melyről meg vagyok
győződve, hogy ez egyuttal a tisztelt értekezlet-é is, - mely érzelem a
köszönet, a hála, az eliemerés és a szeretet nyilvánulása akar lenni, bár-
csak gyenge, de szivből jövő szavakban, s azt hiszem, a mi szivből jő,
az szivet is érint; amely érzelemnek pedig kifejezést akarok adni e mai
napon és ez órában, az a következökből áll: 25 év egy ember életében
- egy negyed század - nagy szó, nagy isteni kegyel em, - és 25
év egy eszme érdekében és pedig a leghumánusabb eszme a népnevelés
érdekében eltöttött időt nagynak el nem ismerni - ez nemcsak igazság-
talanság, hanem a legnagyobb hálátlanság volna. A hálátlanság pedig a
legnitabb tulajdonoknak bűnöknek egyike; jai annak, kit ez a bűn meg-
bélyegez, kit ez a porig megalázó bűn terhel, miként a bepiszkolt havat
nem lehet tisztára mosni: ügy a hálátlanság bűnével terhelt sem szabadul
meg soha ezen lllPgbélyegző szennyfolttól. Mi a hálátlanság rút bűnébe
esni nem akarunk. Ép azért megragadom én e mai napon a szót, úgy a
magam, mint a balatonvidéki tanítói értekezlet nevében, hogy a köszönet,
hála és szerétet fonta elismerésnek koszorűját tegyem - noha gyenge
szavak kiséretében - mélyen tisztelt elnökünk, tisztelendő Sztanó Sándor
lelkész űr fejére, ki e mai napon 25-ödször nyitotta meg értekezlétünket
és ezen megnyitásával, 25 évnek, egy negyedszázadnak a batárkövét
rakta le jelzőül a multra és űtrnutatöul a jövőre nézve. Önkénytelenül
megáll az ember egy-egy határkőnél, tniként Józsue, eme isteni harczos,
tanuságot tenni a multra - s reményt merítve a jövőre. - Ha rágon-
dolunk ma, a negyedszázados határkőnél állva, mily kicsinyded mustar-
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maghoz hasonló volt ez a mi értekezlelünk s ennek kezdetleges títmutalás
nélküli működése és ha nézzük a jelenben kifejezett széles alapon haladó
működését : lehe1etlenség, hogy a halaérzettől elragadtatva Józsueval fel
ne kiáltsunk: »eddig megsegített az Ur «, s hogy ezt tehetjük, hogya
nevelésügy. ezen mi érrekezletünk által is felkarolva lendületnek indult és
örvend: ebben az érdem nagyrésze téged illet tisztelendő elnökünk, szere-
tett vezérünk, ki jó és balsorsban előlmenve velünk küzdöttél és nem lan-
kadva, soha el nem hagytál gyámolítván, bátorítván minket széleskörű
ismereteiddel. De ki tudná mind elszámlalui azt, a mit te közvetlenűl a~
értekezlet és közvetve a tanügy érdekében tettél?! Hálánk, elismerésünk
és szeretetünk mondja ezt meg neked azon kérelemmel: Maradj vellink
továbbra is bölcs vezérleteddel s bö ismereteiddel. hass, alkoss közöttünk,
hogy az áldott magyar haza s benne a nevelésügy fényre derüljön.

E szép, s szónoki lendülettel elmondott beszéd után a kör legidősebb
tagja, Duxner Ferencz t. kéri tanító átnyújtotta az elnöknek néhány hódoló
SYÓ kíséretében egyletünk tagjai által jubileumi emlékül vett díszbibliát,
melyet még Schmidt József kisért következő szavakkal: Örömtől elragad-
tatva bátorkodom én is, mint egyletünk egyik tisztviselője, tisztelendő
elnök úrnak a hosszú évek során tapintatos vezérletevel irántunk tanusí-
tott jóságáért, mélyen érzett köszönetünknek gyenge szavailllmal kifejezést
adni. Tartsa meg Isten egészséget az emberi kor végső határáig, küldje
áldását fejére és adja, hogy még sok hasonló örömnapot megérhessen.
Egyszersmind kérem tisztelendő elnök úrat, hogy ezen imént kezébe adott
könyvet, mely egy Károlyi Gaspar-féle díszkötésü biblia, egyletünk részé-
ről e mai örömnap emlékére kegyesen elfogadni mé1tóztatnék. A biblia a
tiszteletet és szerétetet tanítja; s mi, kik a bibliában foglalt tanokat
hitünk alapjául ismerjük el, kérjük tisztelendő elnök úrat, fogadná ezen
emléktargyát azon meggyőződéssel, hogy ezt körünk a tisztelet és szeretet
jeléűl nyujtotta önnek, s engedje remélnünk, hogy ennek tudata némi bol-
dogító érzést kelt szívében. Eljenaz elnök űr! stb.

Ezután a kör az elhalaszthatlan dolgait intézte el, továbbá még
Kring József vámosi tanító ily czímű munkáját; »A magyarorszaai millen-
nium« nagy figyelemmel végighallgatta.

Srnidt J őzsef
eg·yI. jegyző.

Nvilt-tér.
0/

Válaszúl Spisszák K. űr közleményére.
Értésemre esett, hogy az » Evangelikus Népiskola« f. é. 6. és 7.

kettős számában Spisszák Károly úr, evang. tanító által közölt azon bírt,
mely szerint Vasvármegyében megtörtént, hogy egy tanító bistosítandé
megválasztatását, térítvényt adott önmagáról, melynek erejénél fogva a
korpötlékböl csak két ízben kér, többen azon - tanítokra értették, kiket a
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r ép cz.e l a k i egyházam kijelelt volt; hogy ezen gyanakodásból kifolyólag
jelelreinknek a budapesti országos tanítói kongressus alkalmával tiszttar-
saik részéről kellemetlenségeik is voltak. .Ámbár az előtt, a ki Spisszák
úr közlését csak némi figyelemmel olvasta, kétséget se szenved, hogy az
említett gyanusítás gyülekezetem jelöltjeinek egyikét sem érheti, mivel
Spisszák ú,' oly egyházról beszél, melyben »ez en t ű l« lesz alkalmazva
két rendes tanító; ami Rlakra, hol már r ég ebb ó t ct van alkalmazva két
rendes tanító, .nem vona tkozhatik; mégis az igazság érdekében, jelöltjeink
és gyülekezetern becsületének érdekében szükségét látom kijelenteni, hogy
Spisszák úr közlése a répczelaki egyhá" jelölt jére, illetve választott jára
nem vonatkozhatik. Mert biztosítok mindenkit, hogyha valaki gyülekeze-
temnek olynemű igéretet tenni nem átallotta volna, az sem gyülekezetem-
nek gondolkodás módjánál, sem ellenőrzési kötelességemnél fogva soha se
lett volna répczelaki tanító. Egyébként répczelaki egyházamban semmi
gyakorlati czélja sem lett volna az olyan kegyvadászó igérkezésnek, mert
Répoze-Lak mind az öt korpótlékot már eleve megadván az alapfizetésben,
a külön kerpótlékokra nézve csak oly kötelezettséget vállalt, hogy azokért
kellő időben államsegélyért fog folyamodni. És ha megkapjuk az állam-
segélyt, örömmel kiszolgáItatjuk majd tanítónknak is, ha pedig a magas
kormány ct segélyt megtagadja tőlünk, ez a gyülekezetet nem kevesebbé
fogja megszomorítani, mint tanítónk at. Megválasztott íanítónk egyébiránt,
a kinek a hivány ezen rendelkezéséről megválasztatása előtt sejtelme sem
volt és a ki a hivány ezen pontjáről általam csak megvalasztatasa után
értesült nagy meglepetéssel, még azon nem várt esetben is, ha a magas
kormány az államsegélyt meg nem adná, azzal vigasztalhatna magát:
jobb ma egy tuzok, mint öt-öt év mulva egy veréb. Esén, midőn gyüle-
kezetemet akkép vezettem, hogy mind az öt kerpótlékot mindjart eleitől
kezdve a kántortanítói alapfizetéseben adja meg, ezenfelül akorpótlékokat
feltételesen, de kedvező kilátások mellett igérje meg, azt hiszem ezzel
szolgálatot tettem egyházamnak, a tanítónak és a tanügynek egyaránt

Kund Sámuel
lelkész.

Irodalom.
A magyar elemi iskolai népoktatás. A vallás és közoktatásügyi

111. kir. ininister megbizásából az ezredévi ünnepélyalkalmára írta P é-
ter f y S á II 4, o 1'. 1. füzet. Budapest, Laiupel Róbert kiadása. Ára 60 kr.
Tartalma: I. Oseink műveltségéről és szellemi életének vezetöiról. II. nép-
iskolák állapota az Árpádházból származó kiralyok kobszakában. Ill. A
népoktatás állapota hazánkban a XIV. század elejétől Mária Terézia koráig
IV. Elemi népoktatásügyünk fejlődése a XVIII. század második felében.
V. Elemi népoktatásügyünk állapota a. XIX. században, első népoktatás-
ügyi törvényünk szentesítésének idejéig. VI. Leányiskoláink és nőnevelés-
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• ügyünk állapota az 1868-dik évi XXXVnL törvénycsikk keletkezését
megelőző kerszakban. A millenniurni tanügyí monografiíknak mindenesetre
egyik legérdekesebb s legkiválóbb darabja a ozűnben foglalt mű, mely
nöpnktatasügyünk történetér a legalaposabb forrás-tanulmanyok nyomán
adja elő 1868·ig. E becses kulturtörtén-ti rnonografiaval minden magyar
tanítónak meg kell ismerkednic. Ajánljuk szíves olvasóink figyelmébe.

A felső nép- és polgárí iskolai oktatás. A vall. és közokt. min.
megbizásából az 1896-K ezredéves kiállítás alkalmára írta dr. K o v ács
J á nos. Ez is millenniumi tanugyi monogrufia s móltan sorakozik Pé-
terfi könyve mellé.

Megjelent a »Protestans Pap- ozűnű lap vuru (augusztus)
száma, Lágler Sándor és Ktlm in Dezső szerkesztésében Kölesden, követ-
kező tartalommal: Falun, Versenyi Györgytől. I~jy falusi p:1.p gondolatai.
Divatos elégedetlenség, Csuluk Zsigmondtol. E~-'yházi Beszéd, ifjusági isteni
tiszteleten, Kiss Józseftől. kl, isteni scgelelem, Réz Lászlótól. Dispositiók.
Egyházi be-zéd iskolai év megnyitásakor, Kiss Bélától. Halotti ima
(gyermek felett), Cz-kus Lászlótól. Egyházi tiszti választások. Papvalasz-
tások. Halálozások.

A lapra előfizethatni a szerkesztőknél egy évre 4 frttal, félévre 2
forinttal, negyedévre 1 forinttal. - Kaphatók még régibb évfolyamokból
teljes példányok, a folyó' évfolyam azonban csak áprilistél fogva, mert az
első negyedévi folyam tökéletesen elfogyott.

A magyar kisdedóvás multja és jelene. A valIás- és közokt.
miniszter megbizasaböl az ezred éves ünnep alkalmára irta : dr. Mor lill
Emil vallás és közokt. min. osztály tanácsos. Szerző úgy a kisdedóvásügy
országos intézésében, mint a kisdedóvásra vonatkozó törvény javaslatának
és az utasításoknak elkészítésében nagy érdemeket szerzett, Alapos tanul-
mány révén és közvetlen tapasztalatból ismeri kiadedóvssügyünket, a mely-
nek történetét és jelell állapotát híven, könnyen áttekinthető mödon, 80k-
oldalusággal és erős judioiummal irta meg. Műve nemcsak a multat és
jelent festi, de irányt és utat jelöl a kisdedóvásügy jövő fejlődésének is.
Irodalmnnkban ct maga nemében - Sz a th m a r y K. kis füzete mellett-
ez a munka első és egyetlen, mert teljes és rendszeres Iróját méltó elis-
merés illeti. A 9 íves könyvet a Wodianer F. és fiai czég adta ki, és
50 krért árulja, vegye meg a kisdedóvásügy és népnevelésügy minden
munkssa és őszinte ba rátja!

V egyes e k.
Előfizetőinkhez. A millenniumi ünnepi hangulat az )}Evang.

Népiskola« ki adó j á tépenséggel nem környékezi. Hiszen e neve-
zetes évre még eddig egy krajczárnyi bevétele sem volt; a január
óta befolyt összeggel még az elmúlt évek hiányait sem volt képes
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fedezni. E -fuqyatékos állapot szűlte lehangoltság természetesen a
szerkesztőre is nagymertékben kihat, - lévén a kettő egy és
ugyanazon személy, - úgyannyira, hogy ha a hátralékosok meg
nem javítjál< magukat, az ünnepi év .végével kénytelen lesz ,- az
imént megalakúlt országos evang. tanítóegyesület dicsőségére -
beadni a kulcsot. Nehogy a kiadó e végzetes lépésre határozza el
magát, egész tisztelettel felkérem az »Evang. Népiskolac. hátra-
lékos előfizetőit, hogy elöfizetéseiket legalább utólagosan szi-
veskedjenek minél elöbb beküldeni. A s~er'kes~tő.

Változás a soproni ev. főiskolai tanári karban. Az elmúlt tanév
végén lépett nyugalomba a lyoeum két legrégibb tanára : Mal a t ide s
Sándor és Tbirring Károly, kik majd négy évtizeden át lelkesíték
as. ifjúságot, szakadatlanúl a soproni lyceumban .. Fejér Lajos, az ifjabb
gárda kiválö tagja pedig a mezőtűri ref, főgymn.-hoz távozott, hová igaz-
gatóvá választották meg. A tanári kal' és az ifjúság megható bucsüt vet-
tek a távozóktól. A megűresűlt helyek következőképen töltettek be: a
magyar nyelv és irodalornra : Vojtkó Pál, a latin irodalomra és törté-
netre : Holczhammer János, rniudkettő Sopronból; a görög és latin
nyelvre: Botbár Dániel Felsö-Lövőröl ; a szamtanra és természettanra ;
Str o m p Gyula a soproni tanttóképzötől ; fL görögpétlő tanfolyamra :
Ros t a F' ere n c z, A tanítóképzőnél megűrűl t mennyiségtan- természettudo-
mányi állás pedig választás útján Simkó Endre, eperjesi ev. tanítókép.
tanár és megválasztott iga7.gatóval töltetett be. Ugyancsak a tanítóképző-
nél Pap p J óz sef ct gyakorló-iskola vezetésétöl fölmentetvén. 1isztan csak
a magyal' nyelv, történet, földrajz és szabadkézi rajz tanitasüval bizatott
meg, mely tárgyaknak nagy részét eddig is tanította; a gyakorló isk. ve-
zetésére pedig kűlön állás rendszeresútetett s arra a. pályázat kihirdettetett.

Harka és a millennium. A harkai német ajkú evang. egyház (Sop-
ronmegyében) méltöképen ünnepelte meg ezredéves nemzeti fennállásunkat
az által! hogy a templom s a paplak elé e.ulé k osz.lo p o t állított követ-
kező felirattal; ))Magyarország' fennállásának ezredik esz,tendejében emel-
tette ~\z evang. gyűlekezet. Éljen a haza! Éljen a király l «

Ertesítés. Almássy Ferencz, székesfehérvári tanító folyóiratunk
útján is tudatja. az érdeklődő közönséggel, hogy szeptemb. hó folyamán
a dadogók, h eb cg ő k és sely p ít ő k, valamint egyéb beszéd-fogyatéko-
sok részére tan fol y amo t . nyít, hogy praktikus módszere segélyével a
hibás beszédűekkel elsajátíttassa a tiszta és helyes beszédet.

Gyászhír. K und Samu, répczelaki ev. lelkészt, vasi-közép-egyhaz-
megyei esperest, folyóiratunk lelkes támogatóját, súlyos csapás érte forrón
szeretett leányának, G ize llá n ak gyászos elhunyta alkalmával. Az Eg
adjon enyhűlést a mélyen sebzett atyai szívnek l

Kerületi felsőbb leányiskola Kőszegen. A dunántúli ágo h. evang.
egyházkerület a mult hóban tartott ker. gyűlésen nagy lelkesedéssel ha-
tározta el, hogya Köszegen tervezett felsőbb leányiskola építkezési mun-
kalatai minél előbb megkezdessenek. Az egyházkerület legtekintélyesebb
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világ'i férfiai azonnal üdvös mozgalmat indítottak a szükséges alap beszer-
zésére s nyomban meg is indították a gyűjtést, melynek nem remélt ered-
ménye lett. Elhatározták, hogy új felhivást bocsátanak ki az intézet érde-
kében az összes gyülekezetek hez s íg'y most már bizonyos, hogy a leg-
rövidebb idő alatt az eszme megvalósul. Mint értesűlünk, a bennlakás
egyelőre csak 50 növendék számára rendeztetik be, de ki van mondva,
hogy ebben a tekintetben az intézuiény a szükséghez és lehetőséghez képest
tovább fejlesztendő.

Az evang. theologiák egyesítése. A dunántúli ev. egyházkerület
közgyűlése elvben elfogadta az egyesítés eszméjét, de a Pozsonyban való
egyesítés ellen a Ieghatarozottabhan állást foglalt. A'/, egyesítéshez .osakis
úgy jánilna hozzá, ha ClZ Budapesten, az egyetemmel kapcsolatban történ-
hetnék, midőn is az ev. theologia egy külön, teljes fakultást képeshétne.

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet XXXVI. évi kozgyűlése folyó
1896-dik évi október hónap 10-én, délután 5 órakor Szepes-Felkán
az ágost. hitv. evang. egyházközség templomában haz á nk ez e r é ve s
fennállásának emlékére istenitiszteletet tart. Az istenitisz-
telet rendje: ,

l. 'Í~nek: (dallam: Jertek hozzám, Krisztus mondja.)
1. Ne csüggedj el kicsiny sereg, 2. Bizzál, dolgod az Istené.

Az ellen bár úgy támad meg, Bosszűd is legyen az övé.
Hogy végkép elpusztítson. Hagyjad reá ügyedet.
Veszted re tör s téged azért O rendel Gedeont melléd,
Félelem és bánkódás ért ~ Kit jól ismer s a ki niegvéd
Ne félj, hogy soká tartson. Igét, úgy mint tégedet.

(Gusztáv Adolf hatytűéneke a lützeni csata előtt 1632. nov. 6. - Dr.
Fábrieius J. után Karsay Sándor.)

2. Oltári ima. - Igeolvasás : É/'saiás 60 dik rész, 1-3 és 18-
22-dik vers.

r 3. Ének: (dallam: Vigyázzatok, azt kiáltják.)
Egen csillag, fű a réten A' hit, az ég szép vll"aga,
Nincs annyi, mint hired már régen, Az Evangéliom világa
Magyarország, dicső anyánk! Nyilt s fénylett benned, drága hon.
Nem oly drága tenger gyöngye, A vallas gyümölcse termett:
Mint bánatod elsírt sok könye, Romlatlan erkölcsöd, óh nemzet,
Melytől fiaid hervadank. E kősziklád ti? századon.
Könytül, hirtül fényes, Istenért! Hazáért!
Keserít és édes Krisztus Egy házáért
A te multad. Édes élni;
S bár útad itt Halni, dicső -
Szaz búra vitt, Ma visszajő
Erőd a jog volt és a hit, A szent emlékü múlt idő.

SANTHA K.
4. Emlékbeszéd. - Tartja: Bognár Endre.
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5. Ének: (dallam: Tündöklő hajnali csillag.)
Oh, halld meg, örök Szeretet
Szent énekünk, melylyel neved
Ma milliók dicsérik.
E nép üj hűséget fogad;
Áraszd ki rá áldásodat,
Vezesd tovább il. czélig!

Mig majd
Bút, bajt
Elfeledve,
Szebb él -tre
Mennybe jutunk

S örök hazába visz utunk. ZÁBRÁK D.
Magyarország t. tan férfiaihoz. Mindentéle irányzatnak s minden

társadalmi osztálynak van régóta organuma il. napi sajtóban; csak a nem-
zeti kulturpolitikanak s e politika apostolainak, a tanférfiaknak, tanárok-
nak, tanítóknak, tanítónőknek s óvónőknek nem volt eddig. Most azonban
már van! A 33 éves »Fővárosi La p o k«, mely régebben csak szépiro-
dalmi lap volt, két éve, politikai tartalommal is bővült s ma a nemzeti
kulturpolitikának pártoktól független napilapja.

Ez az egyet l e n Jllilgyar politikai napilap, melyet tan-
Ié rf'í ú sz er k osz t, s mely a közoktatás embereinek minden
tekintetben r e n d e l k e z é s é r e áll. E~ a mi lapunk !

Tanférfiaknak s kulturpolitikának lapot csinálni Magyarországon : a
lehető legszebb hivatás, de a legrosszabb üzlet.

A tan férfia k nem támogathatják anyagilag a lapot, mely érdekeiket
szolgálja, mint támogatják a földbirtokosok az agrár-lapot, a bankárok és
kereskedők a merkantilista-lapot, a gazdag világi papok a klerikális lapot
stb. Ezért a tanférfiaknak kedvezményes áron (egy évre 14 frt helyett
12 frtért, félévre 7 frt helyett 6· frtért, negyedévre 3 frt 50 kr. helyett
3 frtért s egy hóra 1 frt 20 kr. helyett 1 frtért) adjuk a lapot, ha
saját zsebükböl fízetnek elő. _

Ellenben erkölcsileg annál nagyobb merték ben támogathatják Magyar-
or,'3zág t. tan férfiai a saját lapjnkat. Előfizettethétnek rá az iskola által,
az ifjusagi egyletek által, a casinók, társaskörök, egyletek. vendéglők és
kávéházak által, melyekben megfordulnak. S gyűjthetnek előfizetőket az
előkelő családokban, melyekkel érintkeznek.

Ext 3.Z erkölcsi támogatást kérjük különösen Magyarország t. tan fér-
fiaitól s a tanügy szolgálatában álló t. hölgyektől. Propagálják saját poli-
tikai napilapjukat, mert hiszen ez által saját érdekeiket is propagálják

Saját kedvezményes előfizetésüket. valamint a jnások számára történendő
megrendelést és a gyűjtőívet is kegyeskedjének a »FOV AROSI LAPOK« kiadó-
hivatalába (Bpest, Fereneziek-tere 4.) küldeni, mely kivánatra mutatványszá-
mot 8 napig bárkinek ingyen küld. A gyűjtőnek, ha tíz űj egész éves, vagy leg-
alább féléves előfizetőinek előfizetési összegét egysze re beküldi, egész éven
át ingyen küldjük a lapot. A »J;ővárosi Lapok« kiadóhivatala .

•
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A soproni ev. tanítóképző-intézetbe a jelen tanévre beiratkozott
72 növendék, és pedig az 1. osztályba 18, a II.-ikba 16. a Ill-ik ba 19
s a IV. osztályba is 19.

Pályázat tanítói állásokra ..
A » Brassói bánya és Kohó részvény-egyletnél« a következő tanítói

állások töltendők be:

Ruszkiczán:
Egy tanítói állás 500 frt évi javadalmazással, lakással, ennek hiá-

nyában 60 frt évi lakbérrel és 20 köbméter tűzifával.

Nándorhegyen:
Két tanítói állás, melyek mindegyike 450 frt évi fizetéssel, lakással,

ennek hiányában 60 frt. évi lakbérrel és 20 köbméter tűzifaval van
egybekötve Megkívántatik az elemi iskolákra jogosító tanítói képesítes és
a tanításnak magyarés német nyelvell való előadásra. Zene-képzettek, és
azok, kik a szláv nyelvek egyikét bűják, előnyben .részesúlnek. Folya-
modványok a tanítói képesítő, szűletési bizonyítrány és azon bizonyüva-
nyokkal együtt, melyek eddigi működésükről tanuskodnak, legkésőbb f.
é. szeptember 15-ig henyűjtandék a

Brussoi bánva és kohó
részvény-egy lethez

Ruszkabányán (Krassó-Szörény megye).

Pályázat,.
A soproni ~g. hi tv. ev. eg) házkerületi tanitóképzőintézetnél rend-

szeresitelt gyakorló-iskolai tanítói állásra ezennel p,ílyá-
nt hirdettetik. /

Pályázhatnak elemi népisk. oklevéllel s több évi gyakorlattal bíró,
ágo hitv. evang. tanítók.

A megválasztott rendes tanító jövedelme : 800 frt törzsfizetés, 200
frt lakbér s 50- 50 frt ötödéves kerpótlék.

A teendők tekintetében a tanítóképző-intézet igazgatósága nyujt rész-
letesebb felvilágosítást. Ugyanoda nyujtandók be f. é. szept. 20-ig a du-
nanduli ágo h. ev. egyházkerület főiskolai bizottsagahos czimzett s kellő-
leg felszereIt folyamodások.

A megválasztott tanító okt. l-én tartozik hivatalát elfoglalni fizetése
is esen időtől számíttatik.

Sopron, 1896. szepternber 1-én.
Gyurátz Ferencz

püspök.


