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József.

Dunántúli kerületi evang. tanitó-egyesület.
Újra és újra kezembe veszem az »Evang. Népískola« eg-yes füzeteit
s átfutom azokat a czikkeket, melyek a kerül. tanító-egyesület
kérdésével
foglalkoznak;
átfutom a lelkes felhívásokat,
melyeket már jól ismerek s
úgy ösztönöz valami - bizonyára 11 sátán, - hogy mondjam rá az egyesületre, mely még nem IS létezett, hogy: nyugodjék békével! - Szemeim
előtt el vonúlnak az eszme harczosai;
visszagondolok
azon időre, a iniker
a legvénnesebb
reményekft tápláltam s az »Ev. Népisk. « következő számát csak azért vártam nehezen, mert azt hittem, hog-y az már hozni fogja
az örömhírt, miszerint az ige testté lett. Igaz, hogy én nem vagyok
tanító s ennélfogva nem voltam közvetlenül
érdekelt fél, de azért mégis
örültem, hogy tanítósagnuk
igyekezik magát emancípalni
s arra, a magaslatra felküzdeni, mely öt jogosan megilleti. Örültem, a iuidűn a »régi garda
egyike közvitéz« kibontotta a zászlót s kijelelve a csatatért, a tanító-egyesület alakulasi keltségeinek fedezésére tehetségéhez képest meghozta adoHIányát. A példát csakhamar követték mások is sén, látva, hogyadolog
a helyes irányba tereltetett,
a legnagyobb
érdeklődéssei vártam, hogy mikor mozdúl meg és fog munkához az egész test.
Vártam, de miud ez ideig hiába. -' Reméltem, és azt kezdem hinni,
hogy -. csalódni fogok. A nagy test nem ad magaról életjelt;
egyes
tagjai, Ibál' 2 év óta munkálkodnak,
-- költögetik,
ébreszgetik, de, habár
még azt is ráolvassák, hogy az a günymosolyt
eltűrve, türelmesen
várja
a hangos hahóta kitörését,
törekvésünk
eg'yre hajótörést
szenved. S
most, midőn e sorokat írom, látni vélem a kezdeményező férfiakat,
mint
borúl el homlokuk, s mennyíre
küzdenek
a józan számitö észszel, mely
arra ösztönzi őket, hogy hallgassanak
el, vonuljanak
vissza. s ejtsék el a '
jobb sorsra érdemes eszmét, melyet hivatalbeli társaik nagy része nem akar
vagy nem képes megérteni, méltányolni s érte lelkesülni.
De hát mindenkor ez azokott a szép eszméknek sorsa lenni, mindenütt, rt hol nincs meg ar. egyetértés, A hol a kérés, intés, feddés és dor-
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gálás eredménytelen
marad s hidegen hagyja a kedélyeket,
ott a nemes
eszmék nek még csirájgkban kell megsennuisülniök !
Tagadhatatlan,
hogy e szavakban van keserűség, de hiszen lehetetlen,
hogy az ember rózsás reményekkel tekintsen a jövő elé s tudjon hinni, a
míkor látta a készülődéseket,
látta fellobbanni a lelkesedés tüzét s most
azt kell látnia, hogy a tűz nem gyújt, a készülödés
eredménytelen s teljes mértékben valósúl itt is az a mondás, hogy: átok verte llleg a magyart,
hogy az soha össze nem tart!
S csakugyan, ha nem volna nagyon is elszomoritö,
mosolyogni a kellene az embernek, ha arra gondol, hogy eddig mí történt.
»Parturiunt
montes, nascetur ridículus mus« - mondja. Horatius, az az: VajlHlnak a
hegyek s 'ime megszületik egy nevetséges kis egérke. Két évi czikkezés kellett ahhoz, hogy a ker. tanító-egyesület
szervezési költségeire a 60
frt 80 krnyi, mondd hat van frt 80 krnyi hat alm a s összeg egybegyüljék, s szomorú, hogy ehhez is csak 49 tanító és a siovidéki tanitöi
kör járúlt hozzá 42 frt 50 krral, a többi 18 frt 30 kr. pedig lelkészek és
világi urak adománya! - Van pedig' egyet. névtarunk
szerint 380 rendes és 39 segédtanitó egyházkerületünkben
; százakra
megy tehát azok
száma, kik filléreiket még nem hozták meg az üg'y oltárára.
S méltán
kérdhetjük,
hogy hol késnek ezek az éji homályban ~ S miért nem érzik
ök is erkölcsi kötelességüknek
a gyüjtést oly egyének körében meginditani,
kikről nyilvánvaló, hogy a közjóra szivesen áldoznak! ~
S e kérdésben bennfoglaltatik
az is, hogy miért maradnak e tanítók
hidegen az ügy iránt ~ Nem képesek-e megérteni,
hogy a kerületi tanítóegyesület végtelen sok haszonnal járna s éppen ennélfogva szükséges ~ Nem hiszem" - hiszen a zsinat előtt sajnosan .kellett tapasztalniok, hogy
a kerület tanítesaga hasonlít az oldott kévéhez! . . . Ha való volna, hogy
egyházkerületünk .tanitöi nem látnák be az egyesülés szükségességét,
önmaguk állítanák ki maguknak a szellemi ·szegénységi bizonyítványt!
Én nem süthetern rá tanítőinkra e szégyenfoltot, s mélyebbre. hatolva akarom kutatní azon okokat,
melyek - nézetem szerint a hidegség
előidézői.
A legelső minden esetre a szegénység.
Tanitóinknak
legalább is 4/5
része sanyarú viszonyok kÖílöttél s kerületünkben
a Zelenka-féle
»Igénytelen Javaslat«
szerint, - mely igaz, hogy nem teljesen megbizható 139 tanitó van, kiknek fizetése a 400 frtot meg nem ,haladja. De a kiknek er. összegnél többre megy is a fizetése, nem éppen dicsekedhetnek
anyagi jólléttel. Mert a családfentartás,
ruházkodás, gyermeknevelés
sokba
kerűl. - Mindennek daczára is azonban senki sem állíthatja, hogya taui-
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tót jó czélokra adott néhány forintnyi áldozat a tönk szélére juttatná!
8
8 talán nem is kellene a ker.· tan. egyesület gyülésein megjelenőknek a
saját zsebjükből
fedezni utazási költségeiket!
Egy izben igen;
meg
vagyok azonban győződve, hogy az egyházkerületi
gyülés a ker. tanitó-egyesület kérésére utasitani
fogja az egyhézközségeket,
hogy a tanitöiknak
ha napidíjakat
nem is, -- legalah b utazási költségeiket megtérítsék !
Ez a külsö ok; a többiek belsők. Ezek között
első helyre teendő a nemtörődömség,
a k z l1l b' ss é g. - Lehetnek s bizonyára vannak is tanítóink között olyanok - reméljük, hogy nem nagy számmal, kik önmagukkal, családjukkal s gazdaságukkal
annyira el vannak foglalva,
hogy mással egyáltalában
nem törődnek. Télen mintegy robotból bejárnak
az iskolába, tudományuk tárházából
előszedik a már évek ó,ta meglevő, s
sohasem gyarapított
szellemi tőkét s ha az iskolai év bevégződött, félretevén minden tanügyi könyvet és közlönyt, mások ruindenek, csak tanítók
nem. ,8 nem tudom, nincs-e igazam, ha azt a megjegyzést
koczkástatom
meg', hogy ezeknek talán lllég arról sincsen tudomásuk,
hogy minö mozgalom indúlt meg egyhaskerületünkben
egy tekintélyes
tanitöi egyesület
létesítése czéljáböl ! . . .
A második csoportot a t ú Js ágo s S 7. e r ény e k alkotják, kik saját
erejüket s tehetségei ket kicsinyelve, mindent másoktól
várnak. Örvendenek,
ha látják, hogy a dolog' fejlődik, elő azonban nem segítik, félvén, hogy
kicsinylő gűnymosolylyal
fognának találkozni, s tétlenségük
indokáúl azt
hozzák fel, hog-y ök már nagyon öregek, vagy még nagyon ifjak és tapasztalatlanok.
A7. egyesület alakitói között nem akarnak helyet. foglalni,
ha azonban <17. egyesület létesült, örömmel fogják üdvözölni skészségesen
elmennek, ,hogyakibontott
zászló alatt a közkatonák
sorába álljanak.
A harmadik csoportba tartoznak az eJ biz a k o d ott a k, Tagadhatatlan; hogy mint míndenütt,
tanítóink
közt is vannak olyanok, kik önmagukkal eltelve, a tanulás czéljából másokkal egyesülni nem akarnak. Ezek
nem mannének a most meglevő egyJetek gyüléseíre sem, ha nem volnának
erre kötelezve, nem hoznának munkát, ha. a sor' rájuk nem kerülne, s a
tanügy felvirágoztatásához
a saját jészantukböl ugyan hozzá nem [árulnának l
S nunc venio ad fortissimarn.
Lássuk még csak a negyedik csoportot, melyet ahi ú k alkotnak. A nagy egyesületben
»sokan lesznek a hi- ,
vatalosak, de kevesen a választottak « ; kevés embernek jut majd tisztség
és sokaknak kell majd alárendelt szerepet viselniök;
vagy éppen a hivatalnélküli tagok sorába lépniök, kik kisded egyletükben az elsők közé tartoznak. S mily sok emberben van nagy ambitio, s hány szivben van meg
az a kárhozatos
tulajdonság, a melyet hiúságnak nevezünk! _. A ker.
ö

ö

ö

tan. egyesület iránt részvétlenek között bizonyára akadnak ily hiú egyének is, kik nem veszik észre, hogy éppen az egyesület megalakítása körüli buzgalmuk által szerezhetnének magoknak maradandó érdemeket, s
nem látják, hogy minél több erő fog egy helyütt összegyülekezni, annál
nemesebb lesz a verseny, annál édesebb a győzelem, annál kevésbbé f~jó
a csatavesztés!
Igy nem csuda, hogy az li néhány férfi, ki az ügy mellett küzd,
elfárad s kielégítő eredményt még sem képes felmutatni -.
Jól esett ezeket elmondanom. Nem azért, mert rámutathattam tanitóink hibáira, hanem azért, mert él bennem egy kis halvány reménység,
hogy szavam nem leszen a pusztában "elhangzó szó s tanitóink tettre serkenve, tanuságot tesznek arról, hogy a jóért lelkesedni tudnak sa közörnbösség, túlszerénység, elbizakodottság és hiúság vádját visszautasítják. Hiszem, hogy tanitóink törekedni fognak (l, bántó mcsolyokat megszüntetni
s a gúnyolódókat arra birni, hogy előttük, mint hivatásuk magaslatán álló
s kötelességeiknek tudatában levő egyének előtt tisztelettel hajoljanak meg.
- Igaz, hogy ebbeli reményem nagyon halvány, de azért - még él.
ÉI azonban egy másik, hatalmas remény a keblemben, az, hogy -- habár
a kerület tanitósága nem érti is meg a saját kebeléből támad] próféták
szavát, - az eszme nem fog elveszni, hanem előbb vagy utóbb, de minden bizonynyal megvalósuland. Remélem, hogy ha a kerület tanitósága az
eszme megvalósítására képes nem volna s igy biztos tanújelét adná annak,
hogy még gyá m s ága 1 á való, az egyházkerület veendi kezébe az ügyet
s hatalmi parancsszavával létre fogja hozni a kerületi ev. tanitó-egyesületet,
az egyházkerületi tanitók végetlen nagy - szégyenére. - Mitől azonban
Isten mentsen!
Eőri.

Jö és olcsó gyermekolvasmányok.
A goridos szűle, a tapintatos
nevelő és a gyermek javát szivén
vise lö tanító egyaránt
tudja méltányolni
a czélszerü
gyermekolvasmányok
nagy jelentőségét.
A tanítás-nevelés
müvészetének
egyik legmélyrehatóbb
segédeszköze
a gyermekolvasmány.
A jó gyermekolvasmány ugyanis okt a t és nevel;
felvilágosítja
az értelmet, foglalkoztatja
a képzelő tehetséget,
gyakorolja
az emlékező
erőt, nemesíti a sz ívet, a
k edélyt
és erősíti az akaratot.
A jó gyermekolvasmányoknak
különösen
jell e m kép z
hatását
akarom
hangsúlyozni.
A gyermek
egy-egy
azépen és jól megirt olvasmány
hatása- alapján
elhatározza,
hogy ő is
követni fogja a szép, nemes és jó példáját.
Ha ez gyakran
ismétlődik:
. akkor a lélektan egyik alaptörvénye
értelmében,
a gyermekben
nagyobb
ö
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lesz az akarat a nem es tettek iránt, semhogy a rút cselekedetek
felé
hajoljon. Cselekedeteink
Iörug ója pedig az el hat áro z á s, a zak a r a t.
Mihelyt nemes forrásból
származik az elhatározás:
nem féltem a gyermeket.
Látható
tehát, hogy a jó gyermekolvasmánynak
nagy jellernképző ereje van.
Melyik szűle, nevelő és tanító kicsinyelné
tehát ezt
az eszk őz t, a mely annyira kiegészíti
munkáját,
feladatát?
A magyar gyermekirodalom
még meglehetősen
szegény.
Nem a
mennyiséget
illetőleg, mert könyvgyártók,
az irást mesterségként
űzök
minden időben akadtak
és akadnak
feles számmal.
De annál kisebb a
hivatott
írók száma s ezek is jobbára más téren érvényesítették
eddigelé
tehetségüket,
mert hiányzott
a vezér, aki utat és irányt jelöl a sereg
részére.
De végre akadt ez is. Ben e d ekE
1e k, a kitünő ifjúsági
iró, kitüzte a zászlót: megalapította
a "iZ isk ö n y v t á r" ez. vállalatot
s a magyar
ifjúsági irók jeles gárdája
rögtön
körülötte
csoportosúlt.
Lassanként
egész k is iskola fejlődőrt
ki, mely a lehető leghelyesebb
irányba .igyekszik
terelni a magyar gyermekirodalmat.
A 1aki
és anyag
i tekintetben
kitünö
olvasmányokat
nyújt az
ifjuságnak.
A mi az alakot illeti, tősgyökeres
magyarsággal
találkozunk
és mag y arn e m zet isz e IIe m lengi át úgy az egészet, mint a részleteket,
Az anyag
pedig
nemcsak
mulattat
és szórakoztat,
nemcsak
javít és tökéletesít,
hanem gyakorlatiasabbá
és ügyesebbé,
értelmesebbé
és bölcsebbé
tesz. Különösen
kiemeljük a kis könyvtár szerkesztőjének
azon eléggé meg nem becsülhető
eljárását,
hogy a gyermekeknek
nem
idegen nyelvekből
lefordított,
idegen
szellemü
olvasmányokat
akar a
kezébe adni, hanem eredeti, magyaros zamatu könyveket,
hogy terjedjen
a helyes magyar
nyelvérzék,
a magyar
felfogás,
gondolkozásmód
és
érzés.
A "Kis könyvtár"
önálló kis kötetekben
jelenik
meg.
Eg yee
kötetei
3-5 ívre (48-90 o ldalra) terjednek,
két-két
csinos képpel .
. díszítvék
s emellett
áruk füz ve . csak 12 kr., kötve
20 kr. Tiz fűzőrt
példány
előfizetési ára 1 frt, tiz k őtőtt példányé
1 frt 70 kr.
Valóban olyan csekély
ár, hogy még a szegény
szülök
is megszerezhetik
e hasznos vállalatnak
egyes köteteit.
A jobbmódúak
pe-dig
és az -iskolai
és ifjúsági
könyvtárak
könnyü
szerrel
-alapíthatnak
a
gyermekek
részére igen alkalmas díszes kis könyvtárat,
mely rendszeretet és ügyelet mellett nemzedékről-nemzedékre
szállhat.
Ezáltal
már
a gyermekekben
hozzászoktatjuk
a nemzetet, az
n kép z é s és ö n m ível ő d é serényéhez,
a rendszeretethez,
a könyvek
megbecsüléséhez,
a
tudomány.
és tanúltság
tiszteletéhez,
a takarékossághoz
és vagyonszerzéshez.
ő

A "Kis
könyvtár"
kiadója
Berger
Miksa,.
könyvkereskedő
Már a rn a ros - Sz ige t en. Eddig e vállalatből
11 kötet jelent
meg.
Nevezetesen:
1. Jókai Mór. A cseregyerrnekek.
2. Benedek Elek. Mesék
és történetek.
3. Gaál Mózes, Egy plajbász
története.
4. Bársony István,
Abonyi Árpád és Benedek
Elek. A szabad ég alatt. 5. Sziklay János.
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Hany Istók története.
6. Sebesztha
Károly. Fráter György élete. 7. Gaál
Mózes, Két falusi történet.
8. Benedek Elek. Várhegyi
Zoltán. 9. Somogyi
Béla. A legnagyobb
magyar.
10. Gaál Mózes, Az úrfi. 11. Révay
Pál.
A szunyog király fiai.
Lássunk
egy-egy
kötetet k őzelebbr öl. Kezdjük mindjárt az elsővel.
A cseregyermekek
a czime és - Jókai Mór ir ta, A nagy magyar
ir
utánozhatatlan,
eredeti
magyaros
stylusával
itt is remeke!.
Egyfelől
jóizü
humora, másfelől a naivságig
kedves elbeszélő modora lebilincseli
az olvasót.
Leir ása eleven,
szemléltető
s igy nemcsak
az érz ele mkel t é s hez, de az ism ere t te r j e s Z.t é s hez
is ért.
Az elbeszélés
- mint már czime is mutatja
a hazánkban
dívó g yermekcser éröl
szól. Egy magyar fiút elvittek Pozsonyba
német sz ór a, onnan meg
német leányt vittek helyébe, hogy megtanuljon
magyarúl.
A két gyer·
mek nevelődik,
felnő s végül boldog pár lesz belőle. Közben-közben
a
gyermeki-,
a testvéri szeretet,
a barátság
stb. erények: oly megkapóan
elen nek meg, hogy nem tévesztik
el hatásukat
a gyermekre.
Ez az
igazi erkőlcs-va llási képzés. Csakis ily úton-módon
nemesedhetik
a sz ív,
a kedély. A mit a ros s z vallástanító
elront
a va llásór áb an, azt a j
ifjúságiró
egy-egy
alkalmas
munkájában
helyreütheti,
kijavíthatja.
Mert
még napjainkban
is vannak vallástanítók,
akik azt hiszik, hogya
kátékiz mus bemagoltatásával
kötelességüknek
eleget tettek.
Feledik,
hogy
eljárásuk kal többnyire
csak a gyermek emlékező erejét terhelik
meg, de
a szívét üresen hagyják.
És ez még a kedvezőbb
eredmény.
De ha eljárásukkal
erőszakosság
és erély függ össze, úgy a gyermekkel
egyellesen
megútáItatják
a vallási dolgokat.
Ezért van napjainkban
annyi vallástalan,
vagy a val1ás iránt közönyös
ember. Nem bottal és szigorral kell a kedélyt nevelni, hanem sze re tet tel, kü!önösen
áll ez a vallás-er kőlcsős
képzésre.
E tekintetben
sokat tanúlhatunk
a jó ifjúsági munkákból.
Jókainak szóban levő elbeszélése
ennek a czélriak is tökéletesen
megfelel.
ó

ó

Elébb ernli tet.tern, hogy Jókai az ismeretterjesztéshez
is ért, Vonzóan
leirja Pozsony
városát,
házigazdája
házát, lakását,
megismertet
a sütőmesterség
apróbb
örömeivel,
kellemeivel
stb. Annyira
kiemeli a tisztes
ipar becsét, hogy szinte kedvet kapunk
el szegődni valamelyik
mcsterhez. Nálunk,
ahol ugyis
mindenki
csak "u r a t" akar nevelni
fiából,
üdvös missiot teljesit az,aki
az ipar
és kereskedelem,
szóval agy ak O rl a t i éle tp
l Y k iránt fel tudja kelteni
a gyermekek
és ifjak
érdeklődését
s meg tudja velök kedveJtetni
ezen foglalkozásokat.
á

á

A második
kötet magától
a szerkesztőtől
Ben e d ekE
1ek t ő 1
hoz apró, kedves meséket és történeteket.
Benedek
született
gyermekiró, aki nemcsak
a nyelv kezelésben
müvész,
de paedag og iai érzékénél
fogva kitünően
megtudja
választani
a tárgyat
és alakot, a melylyel
a
gyermek
értelmi-érzelmi
képzését
biztosan eszközölheti.
Az ö kötetéről
nem szükséges
egy szót sem mondanom,
ha megsugom,
hogy a Jóka i
fennebb
ismertetett
elbeszélését
voltaképpen
maga Benedek
dolgozta
át az ifjuság részére Jókainak
"Mire megvénülünk"
czimü regényéböl.
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Egyik leghivatot
abb gyermekirónk.
a kinek nagy jövőt jóslok,
Ga
1 M z e s. "Egy plajbász története"
czirnü elbeszélése egész paedagogiai kincses szekrény. Nemcsak a gyermekek,
de a felnöttek is élvezette! olvashatják.
A gyermekekre
nagy mértékben
jeIlemképzően
hat,
a szűlök
meg tanítók s általában
a neveléssel
foglalkozók
pedig megismerkedhetnek
agya
kor lat i 1éle kt ann a 1. Gaál általában
lélektani alapon dolgozik, ez adja meg munkáinak
eredetiségét,
jellegét.
A
tollat is jól forgatja s igy még sok jót várhat tőle a magyar gyermekirodalom.
á

ó

Sziklay János "Hany Istók" története
megindító részleteivel
külőnösen alkalmas a rés z v é t felkeltésére
és ápolására.
Embertársaink
iránti rész vé cűnk
pedig alapja az em ber sze r e tet
gyakorlásának.
Nagyon szép tehát ez a czél, a melyet az iró maga elé tüzött. A Fertő
és Hanság
élénk
leirásával
gyermekeink
földrajzi
és természetrajzi
ismereteit
kiböviti
és tökéletesíti.
A természeti
jelenségek
és tünemények ecsetelésével
pedig a nagy természet iránti szeretetet
oltja a zsenge
gyermeki
szivekbe. A ki a természetet
szereti:
az rossz ember nem
lehet. Az erdő lombos fái, a rét kedves
virágjai,
a mez
kalászai,
a
fűsz.á.lak, a csergedező,
tiszta patakok,
a sürűk apróbb vadjai, az éneklő
madarak csicsergése
mind nemesítőleg
hatnak a természet ölébe menekűlö
emberre
nézve.
Az Alkotó
müveiből
tanulja
meg igazán megismerni öt. Ha az Istent
tisztelni,
csodálni és imádni
akarod
tanúini :
úgy vedd a vándorbotodat
és járd be a világot.
De ne a mesterkéltséget keresd, nem a nagy városok czifra és sallangos bolt jaiban találod
meg az Isten leghatalmasabb
ny ilvánulását
; hanem szállj le az elhagyatott völgyekbe,
kapaszkodjál
fel a bérczek ormai ra : ott fogod leginkább
ta pasztalni Isten dicsőségét.
ö

Hány vallástanító
kelti fel és ápolja növendékeinek
szivében a
természet
iránti vonzalmat P Hányan vezetik ki a gyermekeket
a szabadba,
hogy ott a szabad
ég alatt felállitott
oltáron
áldozzanak
az
Istennek?
.Ime a jó ifjusági
iró kipótolja
a va\lástanítók
esetleges
mulasztásait.
V égig mehetnék
a "Kis k őnyvtár"
többi kötetein is s kimutathatnárn , ~ogy mindegyik
megfelel
annak
a nagy feladatnak,
a mi a jó
ifjúsági
munkákra
vár. De ez felesleges.
A lelkiismeretes
tanító úgyis
elébb maga olvassa el a növendékeinek
kezébe szánt olvasmányt,
s úgy
osztogatja ki növendékei
között. Éppen igy cselekszik
a gondos szüle
is. Győződjenek
meg hát mennél többen mindkét
részről, hogya
"Kis /
könyvtár"
kötetei megérdemlik
a jó
s olcsó
gyermekolvasmáII y o k
elnevezését.
Melegen ajánlom a vállalatot
lelkészek,
tanárok,
tanítók, hatóságok
és szü lök figyelmébe.
é

Böngérfi Já.nos .
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Jézus példazatal.
6. A tál e nt um ok, Mát é 25, 14-30. A tíz szűzekr ól szóló
példázathoz
hasonlóan
ez a példázat
is az utólsó dolgokról
s az utolsó
időkről szól, a mik,or az Embernek
fia eljövendő
lesz "teljes
dicsőségében ítélni eleveneket
és holtakat.
E viszonyból
egészitendő
ki a példázatnak különben
csonka kezdete:
"Mert szinte úgy lészen" - a mi te'hát azt jelenti,
hogy akkor,
t. i, az utolsó
időkben
hasonlatos
lészen
Istennek
országa a messze földre utazó ember történetéhez,
a mint azt
a példázat
elbeszéli. Ez az ember tehát Jézust képviseli,
a szolgák pedig Jézus követőit
es tekintve
az itélet egyetemességét
- általában az embereket,
- Valamínt
a példázatbeli
ember messze földre készülvén, minden pénzét,
egész vagyonát
szolgáinak
kezekbe
adá, hogy
azt megőrizzék
és szorgalmas
sáfárkodás
által gyarapítsák:
úgy Jézus
is, Isten országának
megalapítása
után
eltávozott
a földről, hivei k
réböl, Isten országának
összes javait híveire
bizván,
hogy azokat megőrizzék s az evangeliom
hirdetése
által az egész világon
elterjesztve,
gyarapítsák.
-S valamint a példázatbeli
gazda, mik or !l1essze útjáról
visszatér,
összehívja szolgáit, velök számot vet és telettök
itéletet tart:
úgy Jézus is, mint Isten országának
királya,
a történeti
fejlődés végén
vissza jövend,
híveivel
számot s az Istentől
reá ruházott
hatalomnál
fogva itéletet tart, megfizetvén
mindenkinek
az őcselekedetei
szerint
(V. Ő. Máté 25. 31-46.)
ő-

Az első általános
tanúlság
e viszony szerint a példázatból
az, hogy
Jézus és az ő hívei -:- s általában
az emberek
- kőzőt t ugyanazon
viszony van, mint a gazda és az ő szolgái között. Valamint
a szolgáknak az úr adja a tálentumokat,
azok tehát nekik nem tulajdonuk:
úgy
Isten országa javainak
is tulajdonosa
Jézus, - maga az Isten tette öt
e javak tulajdonává
és így e javakban
egyedül ő részesíthet bennünket
(Máté 11. 27.)' - Jézus a mi egyedüli közbenjárónk,
üdvösségünk
egyedüli közvetítője!
--.: S a mint a gazda
min den
pénzét
kezekbe
adá
szolgáinak,
úgy Jézus is feltárta
Isten országának
egész gazdagságát
s
mintegy'őr
őkség képen . reánk hagyá annak ö ss z es kincseit. Élete es ta-.
nítása : az evangelium
foglalja magában
a kincseket.
Jézus maga hív
bennünket
(Máté 11. 28.), menjünk
el azért,
ö mindnyájunknak
d!
á

A gazda - a l ő-ik vers szerint - nem egyformán,
hanem küiömböző mértékben
osztja el pénzét szolgái k őz őtt : .egyiknek
ád öt tálentumot, a másiknak
kettőt, a harmadiknak
egyet, Igy Jézus is. A gazda
szolgáinak
a kereskedésben
való értelme szerint jár el. Valjon micso da.
mértéket
használ, Jézus Isten
országa javainak
elosztásában?
Ily mértékül
k ine k-k inek az Istentől
ajándék
oz ott természetes
tehetségei
és
életének
azok szerint alakuló
körülményei,
letpályája]
szolgálnak.
Kik
csak természetes
tehetségeinek
mértéke szerint részesülhet
Isten
országának
magasabb
javaiban,
az úgynevezett
lelk( ajándékokban,
charismákban
s kiki csak a mérték
szerint dolgozhatik
Isten országáé
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nak érdekében,
annak
terjesztésén
és gyar.apításán.
De ebben a mértékben
mindenkinek
dolgoznia
kell és lehet! A kinek kevesebb
jutott, a ki szerényebb
tehetségekkel
van megáldva 's életpályája
is szükebb körre szorítja müködését,
ne zúgo lódjék,
mert hiszen a míje van
azt is ajándékul
vette s érette
hálával
tartozik.
Ne is csüggedjen
el,
ajándékának
kevés voltát nézve.· Ime a Iga::da legutólsó
szolgájának
is
még mindig egy tálentumot
ád. Egy tálentum
m. e. 2000 forint!
Elég
összeg arra, hogy vele az a szolga kereskedést
kezdjen.
Isten országu
javainak
legkisebb
része is elegendő
arra, hogy birtokosát·
gazdaggá
tegye: Az evangelium
minden szava, minden mondása
őrök
élerét
rejt
magában!
A kinek
viszont
több jutott,
a ki jeles tehetségekkel
van megáldva
s életpályája
is tágasabb
kőrt nyit meg előtte a mükődésre, ne bizza el magát,
gondolja
meg, hogy amink
van, az sáfárságra vettük és azokról számadással
tartozunk
s a kinek több adatott,
attól több is kivántatik
! - A 16·-18
versek
jellemzik
a szolg ák eljárását, hogy miként bántak a reájok bizott javálckal.
Ketten
helyesen
fogják fel a reájok bízott pénz rendeltetését,
felfogják,
hogy azt nemcsak megőrizniök,
hanem gyarapitaniok
is kell. Elmennek
tehát
és keteskednek,
mindegyik
legjobb belátása
és tehetsége
szerint, a mit 'bizonyít az, hogy egyenlő arányban növelik pénzöket.
Szorg alornra, 'hüségre,
- az erkölcsi érdemre
nézve ez a két szolga eg yerilö. 1\ 3-ik szolga,
a helyett,
hogy kereskednék
pénzével,
elássa azt, a minek eredménye,
hogy a pénz nem vész ugyan el, de nem is gyarapszik.
E magaviselet
alapján itél az úr szolgái
felett, midőn hosszú idő
multán visszatér,
10-30-ik
v.
A 19-ik v. ama szavai:
"hosszú idő multán,"
kifejezik
azt, hogy
az úr elég időt engedett
a szolgáknak
az önálló munkálkodásra,
a kereskedésben
való értelmök
és szorgalmuk
tanúsítására.
Jézust sem kell
rövid' idő múlva vissza várnunk.
Isten országa
csak
hosszú
idő alatt,
lassanként
gyarapodhatik
és juthat tökéletességre.
Az úr enged időt a
"sáfáí.-kodá'sra,
csak igy tarthat
jogosan
számadást
és itéletet!
De
habár hosszú idő múlva is, - az
bizonyosan
vissza jö és bizonyosan tart itéletet. Munkálkodjunk
tehát míg nappal van! A számadásnak
és az itéletnek
bizonyossága
intsen kötelességeink
teljesitésére.

u-

A példázatnak
legfontosabb
része miud enesetre
a számadás .és al.
. itélet. A két első szolga számadó szavaiban,
ha azokat
olvassuk,
lehetetlen nem éreznünk
lelkiismeretök
nyugodtságának
kifejezését.
Mindegyik azzal a tudattal
ád számot, hogy kötelességét
teljesíteni
igyekezett. Önérzetük
mindamellett
nem csap túlságba,
a mellett
szerények
is, Elismerik
hogya
pénz nem tulajdonuk,
az úrtól vették
a tőrzsva. gyont,. melylyel kereskedhettek.
Az úr itélete e két szolga felett
egészen egyenlö.
Egyenlő
a jutalom is, me.1yben részesülnek:
az úr dicsérő
elismerése,
bizalma
és
bejutás az Úrnak
örömébe. - Az itéletnek
ez az egyenlősége
azt jelenti, hogy Isten országának
csak egy jutalma
yan, melynek
elnyerése
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nem függ a kezelésünkre
bizott javaknak
nagyobb,
vagy
k íseb b mértékétől, hanem egyedül a hüségtől. 'Hogy nagyobb,
vagy kisebb javak
bízatta.k-e
reánk,
az - fentebbi
magyarázatunk
szerint - természeti
tehetségei nk mértékétől
függ s abban nekünk
nincs semmi érdemünk.
Ha van érdemünk,
az egyedül a hűség ben áll! (V.
Máté 20. 1-16;
1. Kor. 3. 5; 9. 24; Jelen. 2. 10.) Ennek
ismerete
óvja az erőseket
az elbizakodástól,
a gyengéket
a zúgolódástól
és elcsüggedéstől.
ő.

A 3-ik szolg a is megjelenik
a szám adásra.
Számadó
szavai ba n
viszont,
ha azokat
olvassuk,
lehetetlen
nem éreznünk
lelkiismerete
nyugtalanságának
kifejezését
és zavarodottságát.
Hiszen olyan mentséggel él, mely ellene szól, melyet ura ellen alkalmaz s éppen annálfogva
iiéli őt el. Egy körülmény
van csak
mentségében,
rnely úgy látszik
figyelembe
vehető, az t. i. mert félt, hogy pénzét a kereskedésben
elveszti. Ez az aggodalma
éppen ő neki nem alaptalan.
Hiszen ura ~s őt
legjárat lauabbnak
ismerte, ezért bizott reá legkevesebbet.
Az úr azonban ezt a mentség et sem fogadja el. A 27-ik versben azt mondja, hogy
ha félt és nem mert maga kereskedni,
a pénzváltóknak
kelle adnia a
pénzt, hol ha szerényen
is - jövedelmezett
volna. Isten országában is vannak az erőseken
kivül gyengék
is, kik nem elég erősek
és nem elég bátrak arra, hogy magok,
önállóan
dolgozzanak
Isten országa érdekében.
Ezeknek
a 27-ik vers azt mondja, hogy csatlakozzanak az erősebbekhez,
bízzák
magokat
azoknak jóakaró és értelmes vezetésére, mígnem ők is megerősödnek
és kedvet is nyernek
az önálló
sáfárkodásra,
Egyesített
erővel sokat elérhetünk,
a mire magunkra
hagyatva nem volnánk képesek!
A dorgálás
után a 28-ik versben következik
a tulajdonképeni
itélel a rest szolga felett. Ellentéte
ez a hü szolgákra
mondott itéletnek.
Azokat hüségök alapján többre bizza az úr, ettől azt is elvéteti a mit
előbb reá bizott; azok bemennek
urok örömébe,
ez kivettetik
a külsö
setérségre.
Az itélet első felét az úr meg is okolja a 29-ik versben.
Ez
a megokolás
külő nősen
tanulságos,
Az egész vers paradoxonként
hangzik. Hogyan lehet elvenni
attól,' a kinek
nincsen ! A mondásnak
értelme a "van"
és "n inc SLI helyes értelmezésén
fordul meg. A mint
a "nincs" a mondat
2-ik felében
nem jelenthet
teljes hiányt,
úgy a
•van" is a birtoknak
bizonyos módját jelenti. E szolg áknak
kétféle módon volt s nekünk is kétféle módon lehet' birtokunk,
vagy úgy, hogy
azt, a mink van kaptuk, p. o. örököltünk,
vagy úgy, hogy saját munkánkkal
szereztük.
Igaz, hogya
pénz pénz, akár örököltük,
akár szereztük. De ki nern tudná a kettőnek
erkölcsi értékÚ megkülönböztetni!
S itt az erkölcsi érték jön számításba.
A 29-ik vers értelme
tehát ez:
A kinek van saját szorgalmával
szerzett vagyona,
annak
adatik,
annak jogos reménye lehet, hogy vagyonát
még jobban
gyarapítja;
ellenben a kinek
nincs saját szerzeménye,
az azt is elveszti, a rnit úgy
kapott p. -o. örökségképen.
Nincs az a nagy
vagyon,
mely utóljára el
ne fogy na, ha ·csak fogyasztjuk
és gyarapításán
nem dolgoznak
Ez a
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viszony áll azután a' szellemi ja vak tekintetében
is. Legyen bár valaki
a legfényesebb
szellemi
tehetségekkel
megáldva,
ha azokat
nem műveli, lassanként
eltompúlnak
azok, - mint a kardot, ha nem használjuk,
megeszi a rozsda. Különösen
az ifjú korban kell tehetségeinket
müveln i,
a mit ha elmulasztunk,
később szomorúan
tapasztaljuk,
hogy azok többé
nem fogékonyak.
A ki így él, az elveszti,' elvesztette
azt is a mije volt!
A 29 ik vers tehát egyetemes
igazság.
Minden erő, rninden
tehetség,
akár az anyagi, akár a' szellemi téren a folytonos
használatban
növekszik, - ha parlagon
hever, elpusztúI. Igazán sajátunknak
csak azt mondhatjuk, a mit magunk, saját munkánkkal
szereztünk.
- Egyedül
az ily
vagyonhoz
füzödik
erkölcsi
érdem
s azt mindenki
becsesebbnek
is
tartja és jobban is megbecsüli,
mint a mihez saját munkája nélkül jutott.
Öröklött
vagyont
sokan eltékozoltak
már, - szerzett vagyont
maga a
szerzö
soha!
A rest szolgának
is csak az a pénze volt, a mit urától kapott. De
az is elvétetik
tőle, mert az által, hogy azt nem gyarapította,
érdemetlenné tette magát arra is. A tanulság
az, hogy csak hűséges
és szorgalmas mun k a által teszszük magunkat
a reánk bizott javakra,
Istennek
minden nemü ajándékaira
érdemesekké
és rnéltók ká. S ha már az anyagi
téren jogtalan
és megbotránkoztató
az, ha valaki öröklött gazdaságával
dicsekedik,
- mennyivel inkább
az erkölcsi téren. Öseink erényei nem
híú dicsekedésre
szó litanak, nem is mere ng ő, hanem munkás tiszteletre
köteleznek
bennünket.
Öseínk erényeinek
méltó örökösei
úgy leszünk,
ha mi is haso;ló
erényekkel
törekszünk
életünket
ékesíteni!
'
Az úrnak emez itéletéből
tanuljuk
meg végül még azt is, hogy ha
ily sulyos ítélet éri azt, a ki az úr javait használatlanúl
heverteti,
elássa: úgy. biyonyára
még ínkább sujtja (':Z az it~let azokat,
kik e javakkal visszaél ve, azokat
rendeltetésökkel
ellenkező,
idegen
czélokra
fordítják.
- Tartsuk
meg azért egész életün kben azt a mondást:
"Légy
hfr mind halálig és neked adom az életnek
koronáját!"

Bancsó Antal.
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A tanítói nyugdíj-törvényről.
(A z 1891. é v i X LIll.

tör

v ény

c zik kis

mer tet

é se.)

1882. január hó 1-én lépett életbe az 1892. évi XLIII. t.vcz. mely
a népoktatási
nyilvános
tanintézetek
s nyilvános
kisdedóvó
intézetek
tanítóinak
s nevelőinek
nyug díja xá.sár ól, valamint
azok özvegyeinek
és
árváinak
gyámolításáról
szóló 1875. évi XXXII.
törvényczikket
a tanítók és családjuk
előnyére
lényegesen
módosítja.

1. A z int é zet

köt ele zet ts é g é.

Az 1875. XXXII.
t.-cz. 1. és 2. ~-a sz er int nyugdíjra
jogosítottak
a nyiivános
népoktatási
' tanintézeteknek,
az árva és szegény gyermekeket nevelő, nyilvános intézeteknek,
a mennyiben
tanfolyamuknál
fogva
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a népiskolák körébe tartoznak és szeretetházak.nak, ugyseintén nyilvános kisdedóvó intézeteknek
(gyermekkerteknek)
tanképesítéssel
biró
tanitói,
tanítónői, nevelői és nevelőnői; segélypénzre jogosítottak pedig
azoknak özvegyei és árvái. Az 1891. XLIII. t.-ez. az elősoroltak közé
még felveszi a tanítóképzők mellett fennálló gyakorló-iskoláknál, az emberbaráti intézetek nél, az alsófokú'kereskedelmi- és iparosiskoláknál, valamint
minden, tanfolyamuknál fogva a népoktatási tanintézetek k őrébe tartozó iskoláknál végleges minőségben alkalmazott tanítókat és tanítónőket, ha az
1868. XXXVIII.
133. §-a értelmében népiskolai tanítóságra vagy az
1883. XXX. t.-ez. 61. és 62. §-a szerint. középiskolai tanítóságra
.képesítéssel birnak. ezenfelül a magyar nyelv kötelező tanításáról szóló 1879.
XVIII .. t.-ez. követelményeinek megfelelnek.
a) Tanítók
végki.elégítése
és nyugdijazása.
Állomásáról önkényt távozva végkielégítése
nyer 1. ki legalább
5 évig, de 10 évnél kevesebb ideig szolgált mint tanító (óvó) es őnvétke vagy hibája nélkül származott testi, lelki elnyomorodás, betegség
vagy munkatehetetlenség
miatt véglegesen 'képtelermé lett a tanítói
hivatalra, még pedig. két éven át nyeri a részére biztosított legnagyobb
nyugdijösszegnek 50%-át; 2. a ki ellenben 5 évnél kevesebb szolgálatidő alatt vált saját vétkén vagy hibáján
kivül a tanítói szolgálatra alkalmatlanná, egyszersmindenkorra
nyeri legnagyobh nyugdíjösszegének
50%-át. (1875. törvény 6. §., mely az 1891. törvény által sem módosítva,
sem hatályon kivül helyezve nem lett.)
Életük végéig élvezendő rendes nyugdijjal távozhatnak tanítói .állomásukról azok 1. kik le~alább 40 beszámítható éven át szolgáltak
mint alkalmazott tanítók; 2. kik legkevesebb 10 beszámítható évig szolgáltak, rnint alkalmazott tanítók, ha valamely önvétkük vagy hibájuk
nélkül származott testi vagy lelki fogyatkozás miatt tanítói kő tel ességeiknek teljesítésére
véglegesen képtelenekké
lettek vagy életük 65.
évét betöltötték. (1891. 2. §.) Al. új nyugdijtörvény szerint tehát 10 évi
szolgálaton túl betöltött 65-ik életév olybá vétetik, mint a munkaképtelenség, ellenben a régi tőrvénynek 'hatályon kivül helyezett 7. §-a
szerint a betöltött 65-ik életévesakk
akkor jogosította fel a tanítot,
hogy rendes nyugdijjal távozhassék
llornásáről,
ha egyszersmind legalább 40 beszámítható szolgálati évet tudottk imutatni,
A szolgálati évek a tanítókra nézve legalább 21-ik, a natiitónőkre
nézve legalább 20-ik életévök betöltése után történt a'lkalmaztatásuk
tól
fogva számÍttatnak. (Régi nyugdijtörv. 8. §.)
A kik a tanítói pályárólleléptek
de később oda ismét visszatértek, azok nak a lelépésük előtt töltött szolgálati idejük esak azon esetDen számíttatik be nyugdijaztatásuk alkalmával, ha kimutathatják, hogy
egészségi állapotuk vagy hasonló és tőlük nem függött re ndk ivűli k
rülmények által kényszerítve hagyták oda a tanítóságot és a végkielégitést nem vették igénybe. Ezért az ily egyének már a tanítói karból
kllépésükkor
kötelesek a tanítóság'ról
lemondásukat a megy ei tanfelá

ő-

'"

ügyelőnél jelenteni és távozásuk indokait igazolni. (Régi nyugdijtörvény
8. §., melyet az' új törvény nem helyezett
hatályon
kivül.)
A kik a népiskolai
tanÍtóságtói
más nyilvános
tanintézezhe
(pl.
középiskola,
szakiskola)
vagy a tanfelügyelőséghez
menriek-szolg'ála
tba,
de később ismét népiskolai
tanÍtókká
lesznek, azoknak nemcsak előbbi
éveik, hanem a kőzben
más intézetnél
vagy' a tanfelügyelőségnél
töltött
szolgálati
idejük
is beszámittatik
nyugdijaztatásuk
alkalmával(U. azon 8. §.)
Hasonlóul
azoknak, kik más nyilvános
tanintézetnél
vagy tanfelügyelönél
töltött
szolgálatból
lépnek
elsö Ízben néptanítói
hivatalba,
ezen előbbi állomásaikon
töltött
éveik is beszámíttatnak
azon idötö l
fogva,
midőn a tanítóságra
oklevéllel képesíttettek
és legalább
21-ik
évüket betöltötték.
(U. ott.)
Az óvóintézetek,
gyerrnekkertek,
szeretetházak,
szegény-, nevelőés árvaházak
nevelőinek
szolg'á-lati
ideje az oklevéllel
képesittetésük
után történt
alkalmaztatásuktól
fogva. számíttatik,
mjnden tekintetben
ugyanazon
módon, mint a közönséges
népiskolák
tanítóié. (u. .o.)
Mind: az óvodákból,
árvaházakból
és szeretetházakból
népiskolai
tanítoságraátlépett
egyéneknek',
mind viszont a népiskolai
tanítóságtói ily intézetbe átjötteknek,
az előbbi állomásaikon
beszámíthatóul
töltött idejük is beszámittatik.
(U. o.)
A szolgálati
időbe beleértendő
a mozgósítás
folytán hadi szolgálatban, úgyszintén
hadi fogságban
töltött idő is, (Új tőrvény 3. ~.)
A nyugdíjra
jogosítottak
saját kérelmük
nélkül, sőt akaratuk
elle
nére is nyugdijazhatók,
ha bebizonyíttatik,
hogy öregségi elgyengülés,
elmebetegség'
vagy egyéb
betegség
és elnyomorodás
miatt a tanítói
hivatal bétöltésére
teljesen és véglegesen
képtelenek.
(Régi törv. 10. §.)
A kényszerített
nyugdjazást
a felekezeti
iskolák tanítói irányában
akár az állami tan felügyelő, akár az illető iskola főhatóságának
kezdeményezése
folytán' azon Iöhatóság
és a miniszter
által a tanfel.ügyelő
elnöklere-alatr
kiküldött vegyes bizottság felterjesztésére
és az illetö főhatóságnak egyetértésével
rendelheti
el a miniszter. (Régi törvény 11. §)
Az élethosszig
élvezendő
nyugdíjra
jogosítottak
nyugdíjának
évi
osszege a régebbi
nyugdijtörvény
szer int (9. §.) volt: beszámítható
40
évi szolgálat
után elemi tanítók
számára 300 frt, felső, nép- és polgári
isk. rendes tanítók, úgyszintén
árvaházak
és szeretethá'zak
ig·azgatóinak
számára 400 frt (tekintet
nélkül arra, hogy hivataluk
után járó rendes
javadalmuk
azon összegek nél nem volt-e nagyobb, nem, volt-e csekélyebb.) A beszámítható
10-ik szolg álat i év betöltéséig
bárminemű tanító
számára a 40 évi szolgálat után járó nyugdij összegének
400f0-a, amely
a lJ -iR évtől kezdve
mindegyik
szolgálati
év után 20f0-kal növekedett.
A nyugdijősazeg
megállapításánál
40 évnél hosszabb szolgálat 'nem számírtathatott
be. - E tekintetben
a tanítók javára lényeges
külőnbség
van a régi
és az új nyugdijtörvény
rendelkezései
kőzt. Az új nyugdijtörvény
színte kimondja
ugyan (3. §.), hogy az élethosszig
élvezendö

,
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nyugdijra
jogosítottak
nyugdijának
évi összege a nyugdij a lápjául
szolgáló, beszámítható
fizetésnek
10 szolgálati
év után 40%-kal
és a 10
év et meghaladó
szolgálat
után minden
további
év után 2-2%-kal
magasabb
összegben
állapítandó
meg, úgy, hogy a 40 évi szolgálati
idő
kitöltése
után a beszámítható
fizetésnek
teljes összege jár; szinte meghagyja
azon rendelkezést,
hogy ha valaki 40 évriél tovább szolgál is,
ezen a jogczímen
nagyobb
nyugdijösszeget
nem igényelhet,
mint ha
csak 40 évet töltött volna szolgálatban;
de nem mondja ki azt, hogy az
évi nyugdijösszeg
nem lehet
több 300 frtnál, sőt inkább azt rendeli,
(4. §.) hogy az igény jogosultat
szolgálatában
utoljára
megillető
évi javadalmazás
összege akép
állapítrassék
meg, mikép a természetbeni
lakásnak,
lakbérnek,
a rendszeresített
ja vadalmazás
kiegészítő
alkatrészét nem képező kegyúri
adománynak,
a helyi vagy drágaságí
pótléknak, iskolafütésre
szolgáló
fajárandóságnak,
irodai átalánynak.
segédtartásra
szolgáló javadalomnak
kivételével,
minden többi tanítóí jövedelem
számba veendő (tehát a rendszeresített
készpénzfizetés,
a nem kizárólag
a hivatalos
müködés tartamára
engedélyezett
személypótlék,
a rendszeres korpótlék,
az utolsó 5 év átlaga szerint számított tandíjjövedelem,
a földilletmény
. jövedelme,
a terménybeli
járandóságok
és egyéb szolgálmányok
10 évi átlag szerint számítandó
helyi értéke számba veendő.)
Az így megállapított
összeget
igényelheti
a nyugdíjra
jogosított
egyén
betöltőrt
40 évi és illetve 40 évnél
hosszabb
szolgálata
után; az így
megállapított
összegnek
40%-a jár 10 évi szolgálat
után és 10 szolg
lati éven túl minden további
év után
2 %-a. Habár az igényjogosultat
szolgálatában
utoljára
megillető
javadalmazásösszege 300 frtriál kisebb
összegben
állapíttatnék
is meg, 40 szolgálati
év után még is évi 300
frt nyugdíjhoz
van- neki Joga, 40 éven aluli szolgálat
után a 300 frtnak
a fentebbiek
szerint számítandó
százaléka
jár ..
á-

Mindazon
akár tényleges
szolgálatban
levő, akár nyugdijazott
tanítók, a kik bűntény
miatt birói ítélettel
elítéltetnek
vagy súlyos hanyagság,
erkölcsi
kihágás
vagy polgári bűntény,
vagy fegyelmi eljárás
kővetkeztében
tanítói
hivataluk tói elmozdíttatnak
vagy nyugdijuk
elvesztésére
ítéltetnek,
nyugdíjra,
illetőleg végkielégítésre
való jogosultságukat
elvesztik.
Hasonlóul
elvesztik
a népnevelési
nyugdijalapból
való nyugdíjra
jog osultságukat
azok, kik a tanítói pályát odahagyták,
vagy oly felsőbb
tanintézetbe
avagy
szakiskolál:Ía
léptek tanítókul,
hol előbbi szolgálati
éveik is beszámíttatnak
s így más al~pból tarthatnak
számot nyugdijra.
A

nyugdijalapba
befizetett
díjak az alap tulajdonává
válnak
és
többé vissza nem vehetők,
akár önként
távozzék,
akár elmozdittassék
az illető tanítói állásáról
vagy pályájáról.
(Régi nyugdíjtörvény
12. §-a,
mely az új nyugdijtörvény
által hatályon
kivül nem 'helyeztetett;}
A nőtanítók
a férfitanítókkal
az ellátási
igéuy elbirálásánál
úgy a
jogok, rnint a kötelezettségek
tekintetében
egyenlőknek
tekintendők;
a férj azonban neje után ennek 3 havi fizetéséveI,
illetve, ha) nyugdijas
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állapotban
halt el, 3 havi nyugdijával
felérő temet kez ési járulékon
kivül semminemű részeltetésre
igényt nem tarthat.
(Uj törv. 5. §.)
A nőtanító saját alkalmaztatása
után öt megillető nyugdijra
vagy
végkielégítésre
az esetben
is tarthat igényt, ha férje még életben .van,
vagy utána külőn
ellátást
élvez és folytonos
ellátását
akkor is megtartja, ha férje után később részesül csak ellátásban,
vagy ha újra férjhez megy. (Uj törv. 7. §.)
A nem állami és nem községi intézetek tanítóinak
nyugdijazásánál
a tettleg nyugdijba
lépés szükségességét
és jogosultságát
a megyei tanfelügyelő elnöklete
alatt egy vegyes
bizottság
dönti el, melynek tagjait felerészben
az illető intézet
föhatósága,
felerészben
a közoktatásügyi miniszter nevezi ki. Az orvost a miniszter nevezi ki. (R. t, 40. §.)
Szolgálatra
képtelenné
létel miatt sürgőssé vált újabb nyugdijazások évközben
is eszközölhetők.
A 65 éves életkor folytán igényelt
és
általában
sürgős intézkedést
nem szükséglö ujabb nyug'djaxások
mindig
az iskolaév zártával foganatosítandók.
b)

Az

özvegyek

segélyezése.

Az új nyug dijtőrvénynek
az özvegyek
gyámolitására
vonatkozó
intézkedése
is kedvezőbb
reájok nézve, mint a régebbi nyugdijtörvény
intézkedése
volt.
Mind a két törvény megegyezik
ugyan abban, hogy a nyugdijra
jogosított
tanítónak
felesége,
férje halála es etén évenkénti
rendes özvegyi segélyt
kap, ha férje legalább
10 beszámítható
éven át szolgált
és legalább
egy éven át élt vele házasságban.
(Régi 13. §., uj 2 §.) Az
új törvény érintetlenül
hagyja a réginek azon rendelkezését
(13. §. második bekezdés),
hogy oly özvegy, ki még egy évig sem' élt férjével
házasságban,
csak azon esetben nyer segélypénzt,
ha bebizonyitja,
hogy
férje, összekelésükkor
nem szenvedett
azon betegségben,
mely halálát
okozta. - Érvényben
maradt a régi törvény
14. §-a is, mely szerint:
azon özvegy, kinek
férje már 10 évig szolgált és ki férjével legalább
egy évig -élt együtt házasságban,
az özvegyi gyám pénzt élethosszig
élvezi. Ha ismét férjhez megY1 özvegyi
diját elveszti ugyan házassága
tartamára,
de ha megint özvegy marad és második férje után sem kap
özvegyi
nyugdíjat,
akkor ismét megkapja
előbb huzott özvegyi gyámpénzét, vagy pedig férjhez
menetelekor
az öt megillető
gyámpénznek
két évi összegét kapja
végkielégítésül.
A férjhez men
özvegyeknek
nyilatkozniok
kell az iránt, hogy ezen végkielégítést
kivánják-e,
vagy
pedig fenntartják-e
igényüket
a segélypénzre.
Özvegyi, segélyre
régebben sem lehetett joga, ujabban sincs joga azon özvegynek,
a ki az
elhunyt férjjel már annak
nyugdijba
helyezése után lépett házasságra,
kivévén azon esetet, ha férje az egybekelés
után ismét tényleges
tanítói szolgálatba
lépvén, egy évnél tovább szolg ált ; sem annak, a ki törvényesen
elvált azon házastársától,
ki után a segélypénzt
kaphatna,
ha
csak az elválasztó
ítélettel
nem igazolja,
hogy az elválás oka nem ő
volt;
és végül annak sem, a kinek házastársa
elvesztette
a nyugdijra
ő

336jogositottságát.
- De - és itt ismét áttérek
az új nyugdíjtőrvény
nyujtotta elönyökre
míg a régi törvény
15. §-a az özvegyi
segélypénz
évi összegét
a férj részére
40 évi szolgálata
után biztosított
nyugdijösszeg 40%-ában
állapította
meg, mely azonban a 300 forintnak,
illetve
a felső. nép-. és polg. iskolai
rendes tanítóknak,
úgyszintén
árvaházak
és szaretetházak
igazgatóínak
özvegyeire
vonatkozólag
a 400 frtnak
40%-ánál
több nem lehetett j addig az új törvény
5. §-a az őzveg y i segélypénz
összegét
az elhalt
férj legutolsó
beszámítható
fizetésének
50 %-ában
állapítja
meg oly formán,
hogy ezen beszámítható
fizetés
300 frtnál kevesebb
volna is, az özvegyi segély legalább
a 300 frtnak
50%-ában / álla pítandó
meg és hogy
ha. ezen beszámítható
fizetés 600
frtnál
több, akkor
a 600 frtot meghaladó
rész után 20% jár segélypénzül az özvegynek;
mely ség élypénz
szinte az új törvény
rendelkezése szer int, is. a férj halála
napjáról
számított
'/2 év mulva tétetik folyóvá. Elesett
az uj törvényben
a réginek
azon megszorítő rendelkezése ís, mely szerint a tanító özvegye özvegyi segélyt
nem kaphatott,
ha férjénél több mint 20 évvel ifjabb volt. (R. t. 13. §.) Hatályon
kivül
helyeztetet
az új törvény
által a. régi nyugdijtörvény
16. §~ 6. pontja,
mely
szerint
özvegyi
segélyre
nem lehetett
joga aZO)1 özvegynek,
a
ki férje halálakor
maga is rendes
fizétéssel
ellátott
tanítói hivatalban
van vagy
ily hivatala
után nyug dijat élvez. Csak látszólagos
megszorítás az 5. §~nak (uj törvény)
azon szabványa
(mely a régi törvényben nem olvasható),
hogy
t. i. az özvegy
özvegyi
segélypénzéből
nemcsak
saját gyermekeit,
hanem
elhalt férjének
előbbeni
házasságából származott
gyermekeit
is ellátni tartozik. Látszólagos.
megszoritás,
mivel úgy hiszem, a rendelkezés
lényege
magától értetődik
s tényleg
eddig is ekép történt
és mivel
az a. rendelkezés
ném azt teszi, ~intha
ennek utána az árvák
részére
nem járna külőn
gyámpénz,
a melyről
egyébiránt
lentebb bővebben
szólan dok"
Az özvegyi
segélypénz,
akár ideiglenesen,
akár
végleges en az
illetékes
hatóság által megvonható
az illetötöl
súlyos erkölcsi kihágása
vagy erkőlcstelen
élet!t miatt, sőt feltétlenül
megvonandó
azon esetben;
ha a gyámolított
büntényeért
bírői ítélettel
sujtatott.
(R. t .. 17. § a)
(Folyt. köv.)

Kuud Samu.

Emlékbeszéd Vecsey Gábor volt vélegi ev. tanitó
felett.*)
Mély
fájdalomtól
áthatva
teszek
eleget
ama
kötelességnek,
melyet az igén tisztelt Ertekezlet
mult évi tavaszt gyülésünk
alkalmával
reám
ruház ott,
csekélységemet
azzal- bízván
meg, hogy
1890-ben
d.ecz. 9-én Velegem elhalt Vecsey Gábor volt tagtárs
felett ez alkalom*) Felolvastatott
hó-25-én,

Csákváiott.

a fehér-komáron:i

evang.

egyházmegyei

tanitó-egyesület

gyülésén,

f. é. jun.

mal tartsam
meg az emlékbeszédet.
~ megtisztelő
megbizatásnak
fájdalommal teszek eleget, mert rövid 19 évi müküdésem
óta, ez alkalommal már a hatodik
elhunyt
tagtársunk
felett
tartok
emlékbeszédet
Tizenegy anya- és egy leánygyülekezetből
álló kis esperességünk
ta ni tóság ára nézve, ez annyival is inkább fájdalmas és lehangoló érzést keltő,
mert régi jó, derék
vezéreink,
kik minket, egykori fiatalokat,
oly sz ivélyesen
körükbe
fogadtak
s barátságosan
keblükre
szorítottak,
kik
minden
találkozás
alkalmával
minden jóban oktattak
s mindenben
jó
példával jártak előttünk, - immár majdnem mínd kidöltek
az élők so·
rából,
A kisz.envedett
kartársak
hálás emlékezetét
szivünkben kegyelettel ápoljuk s édes nyug.almat kívánunk
nékik a sir csendes ölében. De
e nagy fájdalmunkban
mégis van egy kis vigasztalásunk
is, me ly egy·
részt azon megnyugtató
tudat, hogy egyházmegyénkben
19 év óta elhalt tagtársaink
mind meg anynyian jó emlékezetet hagytak maguk után
a tanítás terén s iskoláikban
oly dicséretesen
müködtek,
miszerint tagl
társaikban
a méltó elisrnerés érzetét keltették
fel maguk iránt, tarritv
.nyaikban pedig a hervadhatlan
s örökké tartó hála koszoruját biztositottá k maguk számára j de vigasztalásunk
másrészt azon édes meggyőződés
is, hogy egyházmegyénk
tanítói kara, személyekben
bár változott,
ügy.
buzgoságban,
melylyel vállvetve
halad a kőz ős czél' felé: jó polgárokat
nevel vén a hazának, vallásos keresztyéneket
pedig eg yházunkna k, - ügybuzgóságban,.
mondom talán emelkedett
is j mert ifjú tagtársaink
arczátündökölni
látom a lelkesedés
hevét és égni a tettvágy
szilárd elhatán
rozását. Ifjú tagtársaink
! vajha e lelkesedés
és tettvágy
belőletek
soha
ki ne halna: ha pedig idővel mégis változnék,
a változás csak a szent
ügynek, a népnevelésnek
válnék előnyére!
E kivánság
különösen fennen
hangoztató
a néptanítók
táborában;
mert mig egyrészt
egyházunk,
s
édes hazánk
legdrágább
kincsét,
- kedves gyermekeit,
bizta és
bizza reánk, hogy azokat vallásos keresztyénekké
és jó hazafiakká
ne.veljük, s általuk az egyház és állam folytonosan
felvirágozzék
: másrészt
maga a nevelés tudománya
is olyan kiaknázhatlan
gazdag bánya, mely
a korral való haladást
és a sze nt ügy iránrí
folytonos érdeklődést
és
kutatást
tölünk mindenkor elengedhetlenül
feltételezi, sőt meg is követeli,
mert csak a folytonos kutatás által hatolhatunk
le sokféle és sokoldalú
k őzhasznú
rejtett kincsei k őzé s viszont
csak igy emelkedhetünk
fel
belőle a tapasztalat
gazdag tárházával
ékesitve.
á-

A népnevelésnek
ily fáradhatlan,
lelkes munkása volt elhunyt tagtársunk is, Tevékenysége
és annak eredménye
egyaránt
méltók az elismerésre!
Ezt bátran állithatom,
mint a ki az elhunytat 18 évig ismertem. S ha életét és mükődéséd röviden kellene jellemezni, azt mondanám
róla.: tár saságb an kedves volt; barátai iránt nyilt és őszinte j embertársai irányában
szivélyes
és részrehajlatlan
j hivatalában
pedig pontos
és szorgalmas.
Két első állításom
beigazolására
rendelkezésemre
áll
egyházunk
két igen tekintélyes
férfiának
nyilatkozata,
kik az elhunyt
tagtársat
még deák korából is igy jellemzik.,
"élénk terrnész atü, tanuló
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társaival jóban és r oszban osztozkodó,
kedves társ volt." Továbbá, hog-y
embertársai
iránt szivélyes
és előzékeny
volt: a velegi gyülekezet
mínden tagja bizonyit ja. Hivatalában
pedig pontos és sz orgalmas volt, arról
magam is szereztem magamnk több izben kedves meggyőződést,
midön
küiönféle alkalmak
a dt.i val szerenesém
volt öt iskolájában
láthatni, elő.
adását hallgatni
és médszerét
megismerni.
Nálamnál azonban még sok
kal jobban dicséri az elhunytnak
hivatalos müködését
a velegi gyülekezetnek
mind meg annyi értelmes tagja.
Ismerve
az elhunytat,
róla jó lélekkel el merem mondani, hogy
bár didaktikai
és módszertani
szempontból
itélve a dolgot, e löad ásában
volt ugyan némely hiány, - de melyik tanitóéban ne lenne; - e hiányt
'azonban a páratlan
szorgalom
és elismerésre
méltó ügybuzgóság
jó
részben kárpótolták.
Kedélyes
hangulata,
élénk természete
s ifjú lelke számot
tevő
segitségére
voltak
iskolai műk ődésében
; sőt hajlandó
vagyok azt is
kirnouda ni, hogy csak ezek a jó tulajdonságok
tették: a megboldogultnak
lehetővé
az akkori
velegi iskolában
a haladást.
Az aránylag
kicsiny,
sötét terembe
145-150
tanköteles
volt összezsufolva,
k őzülők
sokan a
pad ból kiszorulva
a földön ültek.
Tisztelőit
vagy
barátjait
családja körében
mindenkor
lekötelező,
sőt mondhatni
- felette nagy szivességgel
fogadta. Bőbeszédü,
tréfás
volt. A vele való, társalgás
csak élvezetet
nyujtott.
Tanítóeg yesűletünk
beléletében
is tevékeny
részt vett s egyházmegyénk tanító testületének
egyik fénycsillaga
volt külőnösen azon időtájban, midőn egyházmegyénk
akkori
érdemes
tanítói arra törekedtek.
hogy ök is testületté alakuljanak
ós ídör öl időre gyüléseket tarthassanak
Ez meg is történt.
Az alakuló
gyülés Smid Mihály
akkori
esperes s
bakodi
ev. lelkész úrnak,
a tan ügy míndenkori
hathatós
pártfogójának és lelkes előmozditójának
elnöklete
s vezetése alatt Oroszlányon
1867. aug. Iő-én tartatott
meg. A megalakulás
érdemében,
valamint az
egylet' alapszabályainak
szerkesztésében
nem csekély része volt többek
közt a megboldogultnak
is. 1876-tól, 1872-ig, jegyzője is volt az egyleInek, 1872-ben
is felhozott
szembaja miatt fogadta
csak el lemondását
az egylet.
Az értekezletekre
többször
hozott munkát s azokon gyakrabban tartott
gyakorlati
elő adást is. Ujabb időben azonban szembaja
miatt e tekintetben
a tett mezejéről lelépett. Szembaja ugyanis, éveinek
szaporodtával,
aránytalanul
növekedett
s végre olyan mérvet öltött, hogy
szegény már-már alig tudott valamit
elolvasni,
annál kevésbé valamit
leírni.
Nem csoda, sötét tanteremben
tanított
s 67 évet élt. No de hát
67 év oly nagy kor? Nem! Más hivatalban
lévő egyének
azt nagy részben jóval is felűlmuljá
k. Hozzá vehetjük
még
az t is, hogy 1845-tő
1868-ig a jegyzői hivatalt is viselté.
E két hivatal
k őzül az egyik is
elég dblgot
ad egy lelkiismeretes,
pontos embernek,
annál kevesebb
pihenöje
lehetett annak, ki mind a kettőt
viselte. 1868-tól tehát türhebbé lett a megboldog-ult
teend öje s a fáradt
test rendes kőrűlmények
ö

kőzőtt
kissé felüdülhetett
volna, azonban a rnit a kényelmesebb
életre
nézve az egyik hivata ltó l való megválás által megszerzett,
azt az egymás után következő
súlyos családi bajok miatt ismét elvesztette. Családja szaporodtával
és fejlődésével ugy látszik a családi g-ondok, sőt ag~odalmak is növekedtek.
Nyolcz g yerrnek ét áldott
lelkű s házias nejével
nagy gonddal ápolta
és szerette. Kőzű l k azonban néhány nagy fájdalmat okozott
a gondos
szuléknek.
Családjában,
- mondhatni,
- szerenesetlen
volt. Egyik lánya véletlen megvakult
s jelenleg Pesten tartja
fenn magát
zongora
játékkal,
mely müvészetet
a vakok intézetében
sajátitotta
el. Kálmán
fia pedig, ki az édes szüléknek
teljes öröme és
boldog reménysége
volt, öngyilkossá
lett azért, mivel - mint jegyzőst'géd
egy csak nagyon
csekély
összegnek
az elsikkasztásával
gyanusittatott.
A gyanú
alaptalansága
később
kiderült
ugyan,
de
ez a szülö k íájdalmát és veszteségét
nem enyhitette
és nem pótolhatta
Kálmán halálával
a szülök
reménység-e és boldogsága
is sirba szállt·
Ez időtől fogva, - lehet mondani, - e szerencsétlen
család ege már
nem derült ki; sőt inkább mindig sötétebbé
lett. Az édes anya betegeskedni
kezdett;
az apa pedig, kinek lelke fia váratlan
halála hir ére
és a folytonos
bánkódás
következtében
elvégre
mégis csak megtört,
mint az erős tölgy a villám csapása
által széttőr etik, oly gondolkodóvá lett, hogy később eszméletét
is tökéletesen
elvesztette.
Ilyen
állapotban
halt is meg 1890. decz. 9-én. Ilyen szornorú
véget ért azon
lélek, és igazán jó sz iv, mely minden igyekezetét
és törekvését
kizár
lag csak oda irányította:
egyaránt boldoggá tenni 'iskoláját, gyülekezetét
és családját.
Deczember
ll-én tétetett
el örök nyugalomra
avelegi
temetőben.
Ott nyugossza
csendes,
nyugodt
álmát.
Egy egyszerü
fakereszt jelzi a helyét,
a hol a fáradt tetemei megpihennek. ? Azt mon-,
dom, hogy .egyszerü
fakereszt"
Elég az, mesterünk
sem kapott mást
Végtisztesség
tételén részt vett Veleg egész lakossága,
még pedig nem
csak puszta formából, hanem igazi benső, hálás részvéttől
áthatva, mely
hála érzetet
eléggé
bizonyírá
azon sok k őnny , mely a jó tanító hálás
tanítványainak
szeméből hullott.
ő

ó-

Temetésén Hering Lajos sz~ndi ev. Jelkész úr mondott az udvaron
szép imát; Payr Sándor ondódi ev. lelkész úr emelkedett
hangú bucsúbeszédet
a temetőben;
a templomban
pedig Madár Mátyás
ev. esperes
s velegi lelkész úr bucsuztatta
el a jó tanítót
és igaz barátot
gyönyörü
egyházi beszédben.
A kartársak
nevében alulírott
mondott rövid b ucsúbeszédet.
A megboldogultnak
életrajzából
a következőket
közölhetem. Vecsén
született
1823. márczius 23-án Vecsey
Péter tanító és Seregély
Anna
szűlö ktől. Felsőbb iskolai tanulmányait
a soproni gymnasiumban
kezdte
meg és folytatta
a 6-ik osztályig,
Tovább nem tanúlhatott,
mert atyja
korán halt el, özvegy édes anyja pedig szerény anyagi viszonyok
közt
élvén, a taníttási
költséget
nem viselhette.
A 6-ik osztályik
csak ugy
jöhetett,
hogy néh. Kis János superintendens
magához vette, hol apró-
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lékos irodai rnunk álato k végzéseért
lakást
és p~-rtfogást talált. A 6-ik
osztályban
azonban kénytelen
volt tanulmányait
megszakitani
s kezébe
véve a vándorbotor
1843. ban abalIahidai
leánygyülekezetbe
ment tanítónak, hol az élén k ter mészetű ifjut nagyon meg-kedvelték.
1844. elején,
hogy magát valamely tanító mellett képezhesse,
Nr-Szö lösbe me nt segédtanítónak.
Innen
Hántára
ment,
hol 1849 ig műkűdőtt
mint tanitó
és
jegyző.
Hántán kelt egybe
áldott
lelkü nejével
Erdélyi Eszterrel,
az
időszerinti
ászár i tanitó leányával, Hánrán
érte a talpig magyar érzelrnü
fiatal tanítót
a szabadságharcz,
melyben
mint nemzetőr
részt is vett.
Hántáról
1849-ben
avelegi
g yűlek eset hivta meg szintén tanitói
és
jegyzői minőségben.
Itt élt 1890. decz. 9-éig, a mid6n végre a sok keserüségtől
egészeu
megtörne
67 éves
korában
hunyt el. ,Hü élettársa
csak néhány nappal
élre- túi s a kik az' élet örömét és terhét közösen
-viselték,
a temetőben
is egymás mellett nyugosznak,
Legyen áldott emlékük és zavartalan
nyugalmuk!
Te, pedig megfáradt bajtárs,
pihenj a föld esetrdes
ölében!
Isten,
kiben feltétlenül
biztál és kihez buzgón
imád koztál,
teljes életemben; / vigasztaljon
meg
halálodban ! Majdnem
elviselhetlen
csapások
epesztették
szivedet életedben, élveszd érte az édesnyugalom
teljes mér ték ét lent a föld ölében!
A földön sok keserü szenvedés
ért, élvezd érte a mennyei örömöt!

Hauptmann János.

Esti ének.*)
Óh seent Isten, te hozzád térele
Tünő napomnak alkonyán.
Bocsásd meg, porba hullva kérlek,
Hogy útadról eltáooeom.
Én Istenem, igaz birám,
Kegyelmesen tekints reám!
Nem jártam a te félelmedben;
Gyakorta megingott hitem.
Mulandó kincs elbűvölt engem,
Bünös vágy [éseke lőn seioem.
Elfoglalt a világi gond,
Testem a föld porába vont.
Nem adhat á világ nyugalmat,
Gyönyörének fulánkja van.
Ha seioemet sebzik fájdalmak,
Sorsom borús, vigasztalan.
A földi kincs mit ér nekem,
Ha perbe szállsz, uram, velem!
*) Dallam:

Ki csak Istenre

dolgát

hagyja.
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Csalódva térek vissza hozzád,
Bűnök törlője, Istenem!
Ne rejtsd el tőlem fényes orcád,
Ne gyúlj haragra ellenem.
Erősítsd meg lelkem hitét,
Ha te elhagysz, uram, ki véd?
Mamdj velem, az est koselqet,
"Fe légy'paizsom ez éjszakán .
.Áraszd reám bőven kegyelmed,
Hűséges őriző atyám!
Te gyermeked el nem hagyod,
Legyen meg seent akaratod!
Kápolnai

Dezső.

Mese a vallasfelekezetekröl,
Volt egyszer egy hatalmas király, a kitől alattvalói igen {éltek, pedig nem
is látták. De szivükben a félelem mellett igen azépen meg tudott lenni .a bizalom
is és -pedig a legöszintébb: agy e r m ek i biz a lom; mert az a hatalmas király
minden srígoeusága. melle.tt atyailag szerette alattvalóit, - Hányat érdemetlenül !
Hogy alattvalói necsak szigoruságát ismerjék, hanem, hogy őt annak is
tanulják és tudják ismerni, .a kijök lenni akart: a ty jok nak, elküldte hozzájuk
kedves (lgyetlen fiát azzal a megbizással, hogy őket királyuknak iga z ism er et ére oktassa. Ez buzgalommal oktatta atyja alattvalóit
s buzgalmának lett is
sikere, mert ezek királyukat ezután nemcsak mint hatalmas ur at Ié lt k, hanem
benne aty j u k.a t is tudták szeretni.
A király alattvalój, fia oktatása után egy ideig szép békességben éltek
egymással; egyetértésben végezték ·a királynak, a~y'juknak dicsőítésére
a szivük
sugallatára rendelt ájtatosságokat a kü:.ály tiszteletére emelt, sze nt egy ház nak
nevezett épületben. Utóbb azonban 'egyik-másik alattvaló
más-más módot
talállt ésgondolt 'alkalmasabbnak arra, hogy királya, atyja iránt lelke nyugalma
szenint 'tanusitsa tiszteletét. Ezek mindegyikének külön-külön követűi lettek.
A, király alattval6i a tiszteletadás m6djának különbsége miatt nem tudtak
a régi egyetértésben meglenni.
'
Fájt ez a királynak, de még jobbun fájt az aty j á II ak. Nem akarta, hogy
alattvalói, kiket édes gyenuekeiül fogadott, .az iránta való tisztelet tanusitásának
módja miatt egyenetlenkedjenek.
Ezért egy izben lakomát adott, -melyre a tisztelet m6dja alapítóit hiveikkel
együtt meghivta.
'
A .lakoma végeztével egy 'gyönyörü ligetbe vezetette s maga is láthatatlanul elkísérte őket.
A liget mélyében, áhitatot keltő helyen, egy forrás volt, melyből kristálytiszta viz tört elő s ennek oly csodás hatása volt, hogy aki ivott belőle sohasem érzett szomjuságot.
é
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A forráshoz érve igy szólt a király: • Gyermekeim! azért vezetettelek
ezen
forráshoz, bogy vizéből igyatok s felüdüljetek."
Azután pedig a hivek főbbjeihez
fordulva igy szólt: "Vegyétek elő kelybeiteket, mindegyik a ma.gáét; (ne röstelje
egyitek se, ha talán nem olyan díszes, mint a társáé,) töltsétek meg a forrás
vizével, igyatok belőle, azután követőiteknek is adjatok inni."
Az alattvalók ittak, mindegyik csoport a saját lelki vezére által nyujtott
kehelyből.
Az egyik csoport kelyhe disz es arany kehely volt, gyémántokkal
és más
drágakövekkel kirakva s pazarul ékitre.
A másik csoporté szinte arany volt" de drágakövek nélkül.
A harmadik csoport kelyhe ezüst volt szép aranyozással.
A negyediké ugyan' ezüst kehely volt, de aranyozás nélkül.
Az ötö diké ónból, egyszerü diszitéssel.
Az alattvalók a forrás vizét hasonlíthatlanul
jónak és üclitőnek találták s
nem tudtak eléggé csoclálkozni hatasán és hálát adni királyuknak, hogy ilyen még
soha nem izlelt vizzei oltotta el szomjukat.
Ezután a király igy szólt alattvalóihoz : "Kedves gyermekeim!
Ti most az
.é 1 ő viz b ő l" ittatok. Látom,' jól esett néktek e viz. Most, mielőtt elszéleduétek, őszinte, mindeu hátsó gondolat nélküli vallomást kivánok tőletek.
Valljátok
be, melyitek neheztel most a társára azért, hogy talán nem oly diszes kehelyből
ivott, mint ő és egye-nlő hatásunak találtátak-e
a vizet valamennyien?"
As alattvalók, kik királyukat, mint atyjukat szerették. nem szomoritották el
különböző
vallomások által, hanem egy szivvel, lélekkel kiáltottak
fel: .N em
atyánk! nem neheztélünk
egymásra kelyheink különbözősége miatt, hiszen a fíí az
.élő viz", melyhez foghatót nem tudunk."
Mire a király igy szólt:
• A milyegyetértéssel
tettetek
most vallomást.
oly egyetértéssel legyetek ezután is. Ha én királyotok
és atyátok nem tekintek
arra, hogy melyitek milyen kehelyből ivott, ti se nézzétek melyiteknek
milyen
kelyhe van és ne' egyenetleokecljetek
a miatt, hogy irányomban miképen tanusítjátok a tiszteletet.
Ezen forrást néktek adom. Igyatok vizéből, üditsen fel
tileket s a forrás köz
s -b irá sa inditson az egymás iránti szeretetre és űzze
el közületek az egyenetlenséget,
mert osak akkor teljesítitek akaratomat és fiam
akaratát, ki nem ok nélkül mondotta:
.Arról ismernek meg benneteket, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretenditek!"
ö

Alman Brúno.

Egy turista-tanító életéből. *)
Ha ez alkalommal
egy oly közönség
tisztelt gyülekezetében
akarok értekezni, melynek tagjai túlnyomólag
tantókból
állanak, úgy közel fekszik azon
feladat, hogy különösen
oly tárgyat
válaszszak, mely valamely tanítóra, életére és foglalkozására
vonatkozik.
De más részről az is tagadhatatlan,
hogy jelenleg a Magas-Tátrában
lévén,
?kvetlenül annak hófoltos szikláira, csillámló tengerszemeire,
fütyülő marrnó*) Előadta

szerzö a .Szepesi

tanító

egyesületv

f.

é.

julius havában

tartott

közgyülésén.

Szerk.
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táira, valamint arra is gondolunk,
miszerint csakugyan jutalmazó vállalat volna
ha csak szellemi úton is, a Tátrába
kirándulni és ott a helyszinén annak magasztos és megragadó
szépségeit megfigyelni
és élvezni.
És azért úgy látszik, hogy az előadó,
ki a tanító
ügyeiről,
bajairól
szándékozik
értekezni, de a Magas-Tátrát
sem akarja figyelmen kivül hagyni,
kötelesség
összeütköz ésbe jut.
De ezen összeütközés
csak látszólagos.
Lehet tanítóról
és a Tátráról is
beszélni, ha meggondoljuk,
hogy évszázadokon
át a Tátraalja községeiben voltak tanítók, kik min t turisták a Tátrába rándultak, más kirándulóknak
is megbizható vezetőleül
szolgáltak; akkor, midőn útról, útjelzésről,
menedékházról
és
biztosságról
még
senki sem gondoskodott.
Ilyen viszonyok között a tanító
által rendezett
kirá ndulás kisebb-nagyobb
társasag élén, nundig nagy felelősséggel járt és n em csekély
veszélylyel
is volt összekötve.
És mégis mindannak daczára találkozott
tanító a Tátraalján,
ki nem tekintve a kirándulás fáradalmait, veszélyeit és bajait, évről-évre
vezette,
leülönösen
az idegeneket
és
leülföldieket
szép hegyeinkbe,
kik azután szóban
és irásban
hegyeink
hirét
terjesztették
és a talajt előkészltették,
melyen most halad és fejlődik a turistika és az idegenek forgalma a Magas-Tátrában.
Már 1615 körül találkozunk
ily turista- és vezetőtanítóval.
Ugyanis Simplicissimus Késmárkon
a híres Fröhlich
Dávid tanárnál tanuiván, az igazgató
engedelmével
Szt.-]ánosnap
körül a Magas-Tátrába
akart kirándulni. Még négy
más tanuló is' csatlakozott
hozzá
Simplicissimus
azt a tanácsot kapta, hogy
Késmárkról
legelőször
egy faluba menjen, me!y a Kárpátalján
fekszik, ott fog
találni egy iskolamestert,
ki a társaságot
vezetni fogja. A társaság meg is
találta az ajánlott
falut és tanítót,
csak az kár, hogy neveiket utókorunkra
nem hozta.
A .tanító gyakorlott
turistának
és vezetőnek bizonyult
s a társasággal
következőleg
rendelkezet:
-Három
napig fog tartani kirándulásunk,
ezen idő
alatt sokat lehet látni és eléggé elfárad az ember; kenyeret, bort vagy sört
és húst a zsákba kell rakni, legjobb lesz ha éu sódart vagy zerge czombot
főzetek és azt magunkkal
viszszük, magunkkal
kell továbbá vinni vasakat, melyeket itt-ott térdre
kell kötni és a mászást e!ősegíteni, hajtó-vasakra
és kötelekre is van szükségünk,
puskát mindegyik vigyen magával, nélkülözhetlen
egy nagy, erős. bot, melynek egyik végén görbe zerge szarvaeskálc a kapaszkodásra, és a másik végén vasszög van, mely gyökérásásra
is alkalmas. Szükségünk lesz egy pár pogácsára
is, melyet a juhászoknak
a kapott sajt- és
zsenticzéért
adunk, mert ha pénzt mutatunk, akkor legnagyobb
veszélybe kerülhetünk.
A· mint látom, czipőtök sarka magas, ezt le kell vágni, mert különben nem boldogulunk.'
Igy felszerelve elindult a társaság az iskolamester
vezetése alatt, ki feltétlen engedelmességet
kötött ki magának.
Daczára minden jó felszerelésnek
és óvatosságnak,
a társaság a második
napon ködtől beborítva
egy sziklagerinczen,
melyen sem előre haladni, sem
visszafordulni nem lehetett, oly kritikus helyzetbe jutott, hogy már utolsó perczeire gondolt
és már csak az elzengett szent énekekben
és imákban talált

némi 'vigasztalást. A köd eloszlásával azonban az iskolamester 'köteleken egyenként le~resztette
a remegö tanulókat,
kik őt azért .méltón életök megmentőjének magasztalták,
,
Ilyen volt a turista-tanító
és a turis.tika 1615 k örül. Ha mi ezen idő óta
majdnem
három
évszázadon
át mai napig rnindazon
tanítókkal
foglalkozni
akarnánk,
kik a Tátra alján fekvö községekben
szerosabb
.értelemben
vett
hivataluk mellett, egyszersmind
turisták
és Tátravezetők
is voltak, akkor egész
könyvet
kellene írni ezen érdekes. tárgyról.
De miután feladatunk
csak egy
kis -és szetény felolvasásra
.szoritkozik,
kénytelenek
leszünk . csak e.gy tanitó életére szorítkozúi, ki az ujabb időben, lehet mondani ki tartó .és szenvedélyes turistának
bizonyult
és áldásas
befolyással volt Tátránk ismertetésére
hivatatt kül- és belföldi körökben,
1841,ben Reyemhal
Károly némerarszági
természettudós
Tátránkat
megátagatja. Ó mi ndjárt
Lux Jakabra emlékezik, kinek segítségével
.legsikeresebben lehet megten ni a kirándulásokat.
Ki val ez a Lux Jakab?
1802-ben okt. 18,án Felkán született, tanulmányait Késmárkon, Eperjesen folytatta.és Pozsonyban
végezte. 1823-ban Ó,Lesznára tanitónak lett alkalmazva, .hol ezen állásban 50 évig működött
és a .mellett a turistaságat
is hiven sza Igál ta .
. Reyemhol
1841-ben
róla mondja,
hagy ö 16 év óta a legbiztasabb
Tátravezető.
ki az útat a Lomniczi-csúcsra
legjobban ismeri; igy tehát már
1825- ben, vagyis hivataloskedasa
második évében ismeretes turista, zergevadász és vezető vala.
Legjellemzöbb
les lj, ha Lux turista-tanitót
kisérjük az úton a Lornniczi. csúcsra Reyembol
tudóssal 1841-ben julius 24-én.
Késmárkon
készültek akiránduláshaz
.• Zum Könige von Sachseuczimü
vendéglőben,
Beck vendéglős
és borkereskedőnél
vették a szükséges bort és
a pálinkát a hor,dárak számára, valamint húst is a gulyásfözésre.
Két lovat is
béreltek, hagy erejök
el ne lankadjon. Egy lóért 1pengö
forintot, vagyis 3
huszast, egy hordárért
2 huszast .fizettek.; az a hordár, a ki a kirándulókat
a
Lomniczi gerinczig kisérte, 4 huszast kapott.")
.Most Schmecks,
a mai Tátrafüred
felé indult az eredeti társaság. Elöl
ment Lux lóhát~n;
úgy nézett ki, mondja Reyemhol,
mint Szamiel a Freischützben,
rövid köpenyegben,
pörge kalappal
és kétcsövű puska a hátán.
Lux .után .következet Reyemhol
szintén lóháton;
ezek után. a gyalogos hordarok .lépdeltek,
Az első napon a Tűzköig
nyomult.a
társaság a Kőpataki
tó közelébe,
E szikla hasadékában
akartak
meghálni.
Lux zer.gékre kémelt,a
hordárok
tűzifát hordtak
össze, mely nemsokára
magas lángokban
kellemes meleggel
örvendeztette
a .kirándulőkat,
A vacsora a tüzes magyar borral királyinak tetszett. Az alkonyodó
nap és a felkelő haldvilág
mellett gyönyörű
volt a kilátás az eg:ész Poprád-sikságra
városaival és falvaival, rétei vel, mezőivel és fenyveseivel. A jó kedvben dal fakadt' a kirándulók
ajkairól, mely mindig ~sende*) Egy' huszas a mai pénzünk

szerint 35. krt tett.
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sebb lőn, mint az egész nagyszerű természet
köröskörül,
mig végre álomba
merültek.
Ezen Tűzkő történelmi jelentőségű,
Akkor,
midőn
oda meghuzódott
a
társaság,
még csak Lux által ismertetett
és külön neve még nem is volt.
Reyemhol
azonban
Luxnak
egy összeg pénzt adott, hogy a szikla hasadékát
kibővítse és alkalmas menedékhelyre
kiépitse. Ez meg is történt. Azóta e menedékhely,
mely az oda rakott tűztől Tűzkőnek
neveztetett
el, százak nak meg
százak nak szolgált menedékhelyül,
akkor, mikor menedékházak
általában még
ismeretlenek
voltak a Tátrában.
Mindazok,
kik a Lomniczi-csúcsra
kirándultak ezen kőszikla alatt háltak, Luxnak köszönik tulajdonképpen
ezen aránylag
kényelmes
és biztos menedékhelyet.
De térjünk
vissza alvó kirándulóinkhoz.
Négy órakor már lábon állottak és a legszükségesebb
élelmi czikkeket és optikai
műszereket
magukkal
vivén, a Kőpataki tó mellől neki mentek a Lomniczi gerincznek, itt egy kissé
megpihentek,
mert most kezdődött
a tulajdonképeni
mászás legnehezebb
munkája. Ösvény, út, láncz hiányában, Lux, a tapasztalt
turista és vezető mutatta
a kiálló szikladarabot,
melyre lépni, vagy melybe kapaszkodni
kellett. Mert
egy egyetlen hibás fogás, vagy lépés a kapaszkodóés mászónak
a halált
okozhatta volna. Mindig sűrűbben
folynak az izzadság cseppjei az arczukról
mindig hallhatábban
dobognak
a szivek, mig Lux a Lomniczi-csúcs
tetején
2635 méter magasságban
a tengerszin
felett, hatalmas
hallával
üdvözli az
utána mászókat !
Derült időben s a kék ég alatt gyönyörködtek
a kilátásban:
a csúcsok
egész erdejét csodálták a bélai hegylánczoktói
egész a liptói Krivánig. Délen
kitárult
a szepesi sikság a Királyhegyig,
északon
a galicziai vidék Babiagóráig. Gyönyörűen
csillámlottak
a Vörös- és a Kék-tó,
ellenben északon csak
borzadással
lehet tekinteni
a barnult kőszikladarabokkal
és hóhalmazokkal
megtelt Kupferbank
nevű vad hegyzugba.
Északnyugaton
mélyen lábok alatt
látszott a kis Tarpataki
völgy öt tava, melyből a kis patakocska
ezüst fonalként keresi lefolyását.
E kirándulás,
melynek
'lehetősége
Luxnak köszönhető,
nagy horderejű
volt, A tudós Reyemhol
ez alkalomból könyvet irt, melynek czime: • Vierzehn Tage in den Central-Karpathen,
ein. Wegweiser
nach einigen der inte. ressantesten
Partien des Tá'tra-Gebirges
und der Liptauer Alpen, nebst Karte,
von Ca.rl Reyemhol,
Niesse, Verlag
von Burkhardt
1842.'. Ezen művecske.
. mely Tátratérképpel
van ellátva, nemcsak
Tátra irodalmunk
egyik alapvető
munkája, deo buzgó apostola is lett a bel- és külföld előtt, mely mindinkább
méltatta hegyeink
nagyszerűségét,
Százan és ezeren fogták a vándorbotot
és
meglátogatták
a Tátrát, biztos alapot vetvén a mai turistikához.
És ilyen kirándulást
természettudósok
és szenvedélyes
turisták társaságában vajmi gyakran
tett Lux igénytelen
módon, sőt saját költségévei
is, gyanitván, mennyire
segiti elő Tátránk
ismertetését
és azon látogatottságot,
a
melynek
ma örülünk;
1815-től, a midőu a legelső kirándulást
tette a Lomniczi csúcsra, 1873-ig, a midőn a halál kiszólitotta
vándorló életéből, tehát 48
év alatt !:J8-szor, igy átlag minden évben kétszer mászta meg ezen- csúcsot,
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mely már második
otthonát képezte.
A mellett 80-nál több zergét ejtett el
ügyesen használt fegyvere.
Halála évében csak egy óhajtása volt még ifjú lelkének, vajha még kétszer megmászhatná
a Lomniczi
csúcsot, hogy kerek számban 100-szor lett
volna e kiváló,
akkor legmagsabbnak
gondolt
Tátra-csúcson.
Reménye
nem
teljesült ugyan, de 98-szor ismételt kirándulása
és ismertetése
szép hegyeinknek és szép rnegyénknek
akkor, rnidőn úgyszólván
még senki sem gondolt
ezen fontos feladatra, oly érdem, melyet a mai napon elisme-rni és méltatni
akarunk. Füzzük az érdemes turista-tanitónak
a hála és az elismerés
örökzöld
koszorúját
és tegyük
azt le sirjara. hol lankadni nem tudó teste parladozik.
Fogadjuk
egyszersmind
az ö sírjanal azt, hogy a természetet,
megyénk
és hazánk nagy kincsét, a Tátrát szeressük, ismertetését
terjeszszük.
Mert a
természet, mondja a költő, nyitott könyv,
melyböl mindig tanulhatunk,
mely
edzi a testet, felvidámitja a lelket és öregbiti a szellem ismeretét. Látogassuk
a természetet,
saját otthonában,
a Tátrát
sziklás
várában,
hogy rajtunk is
teljesüljön Jakab Ödön, a költő szava:
Kora hajnal pirulása
Fenn

talál a hegytetön,

lIol langy

szellök játSzi serge

Köszönteni

Szembe jön.

Mig a távol láthCltárrÖI
Szemünkbe

csillan

II

tö,

Ez aztán a szép kilátás:
Holli- holla, hó!

Weber Sam.u.

Nyilttér.
Nyilt válasz x-y

úrnak "A hőmérő" czímű czikkére.

Tisztelt uram! Olvastam "A' hőmérő" ez czikkét s úgy elpirultam rája
Rögtön zsebembe nyúltam s iniután könyökig vájkáltam volna benne, nagy ámulatomra, amint mondom, ,nagy ámulatomra, egyetlen· eltévedt ezüst forintot koto
rásztam .elő belőle. No mondok: hála isten, ezzel az eltévedt forinttal most rögvest lemosom magamról a szégyent, melylyel a jelzett czikk illetett. Azonban:
szegényember
szándékát, boldog Isten birja, Amint kerekes és fényes pénzemtől
búcsúzám,
szemeim kis fiam czipőcskéin akadának meg, amint azokban rongyaiból
az újjacskák elökukucsálának. Szent Isten! ezeket a czipőcskéket reperáltassam-e
meg ezen az ezüst forinton, avagy a postára tegyem-e, küldjem-e, hogy ez által
- nem épen az Ön kedvét .keressem, uram, mint inkább, hogy - az én lelkem
vágyat is kielégítsem.
Az előbbenit tettem, mert az sürgősebb, halasztást nem
türő szükséglet vala. Ha másképpen tettem volna, bizonyosan kegyed is azok közé
tartoznék, a kik tettemet kemény, de érdemlett megrovásban részesítenék.
Mert,
igaz, hogy most van ez az egy forintom, de mikor lesz másik? Majd megjönnek
a rossz idők, máris a küszöb előtt állnak, mikorra én még egy bitang forinttal
szerenesés leszek rendelkezhetni, akkorra régen elfagyhat véremnek lába.
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A "Magyar Hírlap"-tól a nyár folyamán azt kérdezte egy tanitö : tudős-e
a tanitó? A "szerkesztői üzenetek" rovat vezetője, erre a fogas kérdésre, nem
merte megadni magától a feleletet, egész bizottsagot hitt a redakczió tagjaiból
össze, s erre bízta a feletet meghatározását. S nos, a válasz ekképen hangzott: a
tanitó - tndós; mert, tanítónak lenni és éhen nem halni, mindenesetre nagy
tudomány. Egyéb tudományommal
nem dicsekedhetem,
mert éu tudós nem
vagyok, de azt az egyetlen tudományt, hogy pályámon éhen ne halljak, meglehetős nagy tökélyre vittem, immár 26 éven át kultiváiván. Hogy a tanítói fizetések
a keretbe, mely a mai kor igényeit határolja, be nem illenek, a rámát meg nem
töltik, csak lityeg letyegnek abban, azt már mások elég hangosan, eléggé érth etőleg, majd követelve, majd rimánkodva bizonyitgatták;
én tehát ismétlésekbe bocsátkozni ez alkalommal nem akarok. De valamit mégis mondok N ~kem nem
fizetésem kicsisége ellen van panaszom, mert utovégre is azzal számot vetettem
akkor, midőn hiványomat aláírtam, elfogadtam : hanem, van panaszom az ellen,
hogy nincsen egy bitang forintom, mely után kezemet holnap, vagy egy hónap
mulva, vagy talán ha lejárt az év negyede, bizvást kinyújthatom és megkapom.
Összehúzódva, beosztva, kicsiny összegből kicsit költve, megélni és valamicskét
üdvös czélra is elesípni, ez, ha nehéz tuzomány. is, de tudomány, hanem, ezt a
miveletet próbalgatni abból a kicsiny összegből, mely csak papiron figurál, vagy
csak rendetlen összegekben és elkésve adatik ki, ez már nem tudomány, -- kinos
vergődés. Hánynak közülünk megáll a lélegzete szent hivatása munkálásának
közepette a gondolatra, hogy mi velünk nem törődik senki, csak, ha - munkánkat
kérik tőlünk számon.
De mégis legyünk igazságosak. Egyházmegyénk az 1891-ik esztendőben kimondotta jegyzőkönyvi határozatban, hogy fizetésünk évnegyedenkint pontosan kiszolgáltassék.
Az öröm derűje hatá át lelkünket erre az értelmes határozatra,
Csakhogy, amidőn aztán arra hivatkozánk s értelme szerint a fertály végével,
munkánk megszolgált díját kértük, iskolaszékünk
elnöke azzal a meglepő kinyilatkozással állta el követelésünk útját, hogy: nem veszik azt olyan szigorúan. Ime,
itt az örömre abánat-e vagy a bosszúság? bizony nem tudom én azt, hogy
melyik; talán mind a kettő. És én azóta több izben vizsgálgattam ezt ahatáro zatot és vizsgalgatom még most is; eleibém teszem és nézem felfegyverzett szemmel, hogy ha felfedezhetném
sorai vagy betűi között azt a rejtett, finom jelt,
mely megmondja, hogy ez a határozat csak' czífraságúl,
csak a híréért
hozatott
és nem, azért, hogy az megtartassék és nem találom ; s hogy így rá nem akadhatok, segélyűl hivom többi érzékeimet is, hallgatom, szagolom.· tapintom:
eredményre mégsem jutok. De azért, úgy kell lenni, hogy az ~ határozat nem kötslező, annyira nem, hogy azóta látunk ám, igazán, nyomoruságos napokat.
A községi iskoláknál miniszteri rendelet tiltja, hogy a község egyebekre
költsön addig, t. i. iskolai dolgokra, mig a tanitő évi fizetése s ennek pontos kiszolgáItathatása
biztositva nincs; s hogy e rendelet betartassék, a felett örködik
a kir, taufelügyelő. Ott elso a tanitó: mi utolsók vagyunk, csak akkor kerűl reánk
a sor. ha már utánunk nem következik semmi más, Tudok egyházat, mely tanítójának múlt évi fizetésének utolsó rátáját, a folyó év juliusaban adta meg; hol
van ennek a tanitónak még azután, az ez évi fizetése? És tudok egyházat, mely-
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nek sz6székéről sűrűen hangzik, hogy ennyi meg annyi kikölcsönözni
val6 száz
forint ja van, - mégis eltűri, hogy tanitója hitelből és kamatos. kölcsörökből él.
Nemde, sötét képek ezek, uraín? Azok. De nem az én agyam fantáziája,
hanem - még akkor is, ha az a forint mese, külső formájára nézve, tisztán mese
volna is - igenis valóságos élet-képek, az élet fekete tussával megrajzolt s keserűségekbe mártott ecsettel kiszinezett, valésagos képek.
Azért: - és ezt úgy tessék venni, mintha nem csak én, de velem együtt
száz meg száz tanit6 mondaná, - nem adom oda forintomat, mert nem tudom,
hol van a többi. Az elsőt nem adhatom oda, inert ismeretlen jövőben s ismeretlen zugban rejtőzik az utols6, az utols6t nem adhatom oda, mert nem tudom,
mikor foly6sittatik megint az első.
Erre törjön ki azután a gúnyos kaczaj abból, a kinek erre lelke van.
Uraságodat pedig arra "merészeljük"
kérni, ne süsse ránk; a szíik korlátok
közé szorúlt látkörűség,
a léha álmodozás, a könnyelrnü nemtörődömség bélyegét.
Hogy ilyesféle bélyegeket sütögessen homlokunkra, arra kegyednek joga nincs,
Tisztelt uram! A győrmegyei taníté-egylet
által kidolgozott
alapszabályokkal, a csatlakozást
kimondván a mi érsekezletünk foglalkozott a legbehatobban. Mi vagyunk azoka "vérmesek" , a kik a kerületi tanit6-egyesületet
úgy akarjuk .létre hozni, hogy ennek gyűlései is általánosak legyenek, ne pedig képviseletiek.
Mégis megsúghntom kegyednek, hogy minden vérmességünk
daczára, sorainkban
feles számban vannak azok, a. kik a kerületi egyesület fennmaradásában, nemcsak
de megalakulásában
is kételkednek. De azért mi állunk szavunknak, ha lesz valami, mi annak tagjai leszünk, csak a többi is nyeressék meg.
Első teendő volna most nyilvánosságra hozni, név szerint, hogy hány egylet
van Dunántúl s ezek közül, melyikek mondották ki caatlakezásukat,
kik nyilatkoztak ellene s kik az:ok, a kik a felhivást hallgatásukkal
mellőzték. Hogy lássuk,
melyik fél van többségben. Mert, ime a fehérkomáromiaa
a megalakulásra az időt
nem' találják alkalmasnak; a körmeudiek ped. az eszme részletesebbb
kifejezését
kivánják, stb.
.
'
Azután bocsáttassanak
ki gyűjtő-ívek,
mrgkűldve az egyletek elnökeinak.
Igaz, már az idén nem lesz abból semmi, hanem majd esztendőre, az értekezletek
alkalmával, gyüjtünk magunk között valamit, mi : is,' mások is, legalább annyit,
amennyi kezdetnek elég lesz. A gyűjtőívek, nem szükséges, hogy nyomtatottak .'
legyenek. Egy 'kis fáradsággal,
írva is elő lehet azokat állítani. De szükséges,
htlgy hivatalb 61 hivatalba küldessenek, mert igy nem kallódnak el s nem mennek
feledékenységbe.
A kerületi egyesület eszméje a győrmegyeiek
között szülemlett meg. Ha
egészséges a csira, majd csak gyökeret ver az. Tessék tovább küzdeni. A zászl6t
nem szükséges mindjárt összecsavarva behúzni, ha eleinte csak gyéren gyülöngnek
is alája. A tábor összeverődheiík még. S ha ezen tábor idővel gy~zelmet mutathat fel, áldva leszen emlegetve a keedeményezők neve. A ki a zászlét felemelte,
azé a becsület, hogy az el ne bukjék.
Tessék czikkekben kifejteni különösen azt., hogy ha a nagy egyesületet megalakítjuk, mi haszon háramlik abból mi reánk. Igen, mi reánk. A mi hasznunk,
mindenesetre a népnevelésnek
lészen haszna. Biztosabban állunk-e akkor helye-
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inken? Lesz-e megvédve akkor, a netalán üldözött? Emelkedik-e tekintélyünk? A.
nagy seb, mely fizetéseink kiszolgáltatásának
rendetlenségéből
támadott és sajog.
gyógyulást nyert-e akkor? Tessék példáúl ezekhez a kérdp-sekhez hozzászólani.
S
ha ezekre a kérdésekre lehet bíztatöan s kedvezően válaszolni, ha mir.djárt csak
látnoki lélekkel is, mindjárt nagyobb leszen a nagy egyesület iránt, mind az érdeklődés, mind a hozzá való csatlakozás, mind az áldozatkészség.
A.z egyháznak mi vagyunk a rosszabbúl díjazott emberei. Mégis, midőu mi
egyesületeket tartunk fenn, hogy magunkat a nép nevelése érdekében tökélyosbbitsük, tagsági dijat is fizetünk, utunk költségeihez is legalább fele részben járulunk; ellenben az egyháznak szebben díjazott férfiai, akár mint köteles tagok az
esperességi, akár mint képviselők a kerületi gyüléseken, ha részt vesznek, legalább
méltányos diurnummal láttatnak el s tagsági dijat sem fizetnek. A szegényebb van
mindig jobban terhelve. Azért ha az a kerületi taníté-egyesület létre nem jöhetne,
az én és a kegyed és még többeknek fájdalmára: ez a kalamitás igenis a szegényszéguek tueható be; de nem a lelki, hanem az anyagi szegénységünknek.
És
a ki talán e szegénységet kicsúfolná, kikaczagná, az rossz munkát végezne, uram.
Mert meg van írva:
A ki kicsúfolja a szegényt, gyaláza! tal illeti annak. teremtőjét.
Ba.ra.bás Gáspár.

Figyelmez tetés.
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Adorján Ferencz.

Könyvismertetés.
B i bel kun d e (in kurzern Abriss)
nach Ludvig Becsor-s ungarischem
Werke' fúr die Oberklassen
der ev. Volksschule
bearbeitet
von Jozef Polgár
ev. Lehrer
in Tolna-Hidegkut,
Revidirt
von Adolf Bauer Obersenior
des
Tolna-Baranya-Somegyer
Seuiorates.
Hídegkut,
1892. (Kapható
a szerzőnél)
Ez képezi czimét egy a sajtó alól most kikérült s a nérnettannyelvü
népiskoláknak
szánt 14 oldalra terjedő rövid biblia-isrneretésnek.
Mig a tolna-baranya-somogyi
egyházmegye
által a némettannyelvü
népiskolái számára,
alkalmas
olvasóés tankönyv
kiadása
czéljából kiküldött
bizottság még eddig concret eredményre
nem tudott jutni, addig ez egyházmegye tanítói kezdenek - bizonyára
a szükségtől kényszeritve
nevezett
iskolák
számára alkalmas
tankönyveket
kidolgozni
és kiad ní, Igy vagy két
évvel ezelőtt
jelent
meg Aikelin Sándor,
györkönyi
tanítótol
• Kirchenge-
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schichteCZJm alatt német nyelven egy ügyesen kidolgozott
egyház történet;
most pedig Polgár József, hidegkutí tanító - kit talpraesett czikkeiböl bizonyára
ismer már e lapok minden olvasója, - - rövid biblia-ismertetést
dolgozott át
magyarból
anémet
tanyelvű
népiskolák felső osztályai
számára.
J ellemzö, hogy mindketten
német nyelven irt tankönyvet
adtak ki most,
midön általános
s egyedül
népszerű jelszó nálunk, a magyarosítás.
Azonban
nagyon tévedne
az, a ki ebből
kifolyólag úgy vélekednek,
hogyaszerzök
gennanizálnak;
sőt ellenkezöleg
egész egyházmegyénkben
köztudomású
dolog,
hogy mindketten
buzgó hivei a magyar nyelv terjesztésének
és e téren évenként JMgy sikert érnek el iskolaikban. Polgár úr kivált
épen tannyelvül vezette
be iskolájában a magyar nyelvet. Igy tehát germanizálásról
itt nem lehet szó,
hanem azon körülmény,
miszerint kiadott
könyveikkel
az anyanyelvű
vallástanítást kivánjjik
előmozdítani
és sikeresebbé
tenni, arra enged következtetni,
hogy mily buzgalommal
igyekeznek
általában is magasztos
tanítói hivatásuknak megfelelni és mennyíre szivükön
hordják leülönösen
a vall á sta n í tás t,
s ez egyuttal mutatja, hogy az egyháziatlanság
vádja, melyet újabb időben a
tolnai tanítók ellen emelni iparkodtak,
szerzöket nem érheti.
Az előttünk fekvő -Bibelkundeczimű művecske két részben ismerteti
a bibliát, az elsőben az ószövetség
könyveit
egész röviden, a másodikban
az
ujszövetségi
könyvekét,
azok tartaImát
és iróit részletesebben.
Rövid, cle szép
bevezetésben
pedig az istenség
s a vallás fogalmára
vezeti a növendékeket;
elmondja, hogy Jézus Krisztus
hirdeté
az igaz vallást,
melynek kutforrása a
biblia. Igen kivánatos,
hogy amit
szerzö e kis könyvecskében
a bibliáról
elmond, tudja minden protestans
tanuló.
Az egész könyvecske
oly egyszerű s a gyermekek
által is könnyen
megérthető
nyelvezettel
van irva, hogy különösen
az osztatlan, vagy kevésbbé
osztott
népiskolák
felső osztályaiban
igen jól használható
és a tanító teendőjének
megkönnyítésére
és sikeresebbe
tételére szolgálhat,
feltéve, hogy alkalmazása a megfelelö bibliaolvasással
karöltve jár.
Épen e czélból kivánatosnak
tartanám,
hogy a szerző új kiadásnal
rninderiütt megjelölne
az egyes könyveknél
azon részeket, a bibliából, melyeknek
olvastatása
által a gyermekek
gyakorlatilag
is bevezeteridők
a biblia és tartalmának ismeretébe. Ujabb kiadásnál egyuttal nagyobb részletességgel
lehetne
talán az ószövetség
köyveit is tárgyalni, megjelölvén
ott és mindenütt
a bibliából elolvasandó
részeket.
A könyvecske
csekélyre
szabott ára (10 kr.) is biz~)t1yára annak megérdemlett
általánosabb
elterjedését
fogja előmozdítani
és lehetövé tenni, hogy
szegényebb
sorsú tanúlók is megszerezhessék.
Ajánlom e kis művet t. kartársaim
becses figyelmébe.

Haiszer Henrik.

Irodalom.
- "A mi otthonunk " czím alatt dr. Ma sz nyi k Endre és St rom p Lászl6
pozsonyi theol. akadémiai tanárok mint szcrkesztők és kiadók, f. é. oktéber 31-én,
a rcformáczi6 évforduló ünnepén evang. protestáns társadalmi és családi heti lapot
indítanak meg. Előfizetési felhivása meleg hangú sz6zat a hazai protestáns közön-
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séghez. A lap irá n y a é p it ő lesz a családban s a társadalomban.
Az "egyetemes
papságnak"
óhajtanak lelki táplálékot nyujtani, a családba akarnak betelepedni,
hogy azt a prot. szellem erejével megtartsák.
illetőleg felfrissítsék.
A lap tartalmát népszerű irá sta n u 1mán y o k, építő bibliai közlemények,
egyházunk multjából vett tanulságos el b esz é 1é sek, a hazai keresztyén s főkép protest. társadalom mozgalmait
ismertető, irá nye zik kek,
éle tr aj z o k, képes ill u s ztr á c zi ó k s abe
1m i s s zi ó összes kérdéseinek tárgyalása
fogják képezni.
Szerzők sokat és szépet igérnek. Kivánjuk. hogy igéretöket beváltsák. Bár újabban
több népies irányú prot. lap keletkezett,
hiszszük, hogya"
Mi otthonunk" , mint
a jelen egyháztársad almi viszonyaink közt hézagpötlö
lap, általános elterjedésnek
fog örvendeni. Előfizetési ára egész évre 4 frt, f é. októbertől deczember végéig
70 kr. Kellő pál tolás esetén a lap előfizetési ára 1~93. évi január I-től leszállíttatik, a munkatársak pedig dfjaztatni fognak. A lap szellemi ós nnYilgi részét illető
közlemények a szerkesztőséghez : Pozsony, Temető-utcza 3. sz. küidsndűk.
- Protestáns Szemle. Szerkeszti Ken ess e y Bél a. Negyedik évfolyam.
IV. füzet. Tartalma:
1. A presbyterium legelső nyomai hazai rel. egyházunk ban.
Révész Kálmán. 2. A ref. templomi
énekes könyv története.
Szathmáry József.
3. A János-evangelium
világnézete. Stromp Lászlo. 4. Id. Buchholtz
György és
kora 1642-1724.
Weber Sunu, 5. Könyvismertetés.
6. Irodalmi szemle.
- Himző-minta csarnok,
női kézimunka szakközlöny leányiskolák és hölgyek számára -, Szerkeszti és kiadja V. Fill th a D éne s, Pécsett. Uttörf vállalat
a magyar irodalomban, mely azon hiányon akar segíteni, mit a család és az iskolák folyton éreznek. midőn arról van szó, hogy honnan vegyék a tíívarrás és
himzéshez alkalmas és a mai izlésnek megfele ő rajzokat. A • Hímző-miuta csarnok"
tehát elméleti
és gyakorlati
szakszerű közlemények mellett a stil- és korszerű
rajzmellékretekre
fekteti a fősúlyt. A 2, esetleg 4 rajzrnelléklet egy része a hirnzéshez és tűvarráshcz közöl stílszerű tervrajzokat, más része pedig monegrammokat.
Az ábrák között képviselve lesz a domboru, egyszerű és műhimzés, a száröltés,
csipkeverés, sújtásezás,
aranyczérnu-hímzés
stb. A lap 1. száma f.é.
okt. l ó-én
indúlt meg s a munkaterven
kivül boz közleményt az üvegfcstésről, az ültetett
vagy dűlt irásmédról
s két ív rajzmellékletet.
A lap megjelenik havonként kétszer.
Előfizetési ára két rajzmelléklettel
egész évre 7 frt, 4 rajzmclléklettel
9 frt. Ajánljuk a lapot művelt hölgyeink s különöseu
leányiskolaink
szíves figyelmébe.

Vegyesek.
Elöfizetöinkhez.·
Közeledik az esztendö vége s az
előfizetési pénz ekből még igen sok nem folyt be. Tisztelettel
kérem tehát mindazokat, kik hátralékban vannak, tartozásaik
mieIlibbi törlesztésére.
: Szerkesztő.
- A tanítókat legközelebbről érdeklő, 1891. évi korményrendeletek.
1)
Vall.- és k. okt. minister 1891. márez. 31-én 51912/1890. sz. a kizárólag
fiúk
számára
berendezett
kir. j a vit ó int é zet ek iskoláit,
melyek
három,
nevezetesen
alsó,- közép- és felső tanfolyamban
összesen
6 osztályból
állanak,
a nyilvános
jellegü
6 osztályú
elemi népiskolákkal
egyenlöknek elismervén,
elrendeli,
hogya
nevezett
intézetek
igazgatóságai
által
kiállitott
bizonyitványokkal
véglegesen
kihelyezett
növendékek,
ha tanúlmánya.ik
at folytatni
akarják,
a nyilvános
iskolák megfelelő
osztályai ba
mínden
nehézség
nélkűl Vétessenek
fel. - 2. u. a. 22647/890. kelt 1891.
jan. 17. A se g é d tan i t k alkalmazása
körül
mutatkozó
visszaéléó

352
seknek
és törvénybe
ütköző
eljárásnak
általános
megszüntetése
mu lhatatlanúl
szükség es, intézkedjék
az egyh. főhatóság,
hogy habár
sok
helyen a rendes tanító fogadja fel és tartja, el a segédtanitót,
segéd tanitókúl
csak okleves
tanitók
vagy ilyenek
hiányában
tanitóképezdét
végzett
egyének
alkalmaztassanak.
- 3) u. a. 189l. nov. 1/42929.
A
tan k ö n y ve k ki áll i ts a é r d e k ébe n a következő
elvek
llapitratnak meg:
legelső
követelmény
jó minöségű
papir használata,
fal- és
szalma gyártású
papir ne használtassék,
szinre
nézve legalkalmasabb
a kékes szür ke papír. Az elemi népiskolai
tankönyvek
megfele lö sortávolsággal
(durchschuss)
cicerő betűkkel
nyomtatandók.
A nyomdafestéknek
setétfeketének,
a betüknek
jól kivehetőknek
kell lenniök.
A
népiskolai
tankönyvek
ára íven kint 8 krnál, az illusztrált
müveké 10 krnál
kevesebb
legyen. Ohajtandó,
hogy minden tankönyv
csak bekötve jöjjön
forgalomba
4) u. a. 24549/1891. saept, 19. A tan k n y v bir
1a ti d i j
az országos
közoktatási
tanácsnak
új ügyrendje
szerínt
népiskolai
új
könyvekért
15 frt, változatlan
további
kiadásoknál
10. frt.
á
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- Klvnnat a soproni ev. tanítóképző
intézeti tanári kar október havi
ülésének jegyzőkönyvéből.
• Igazgató előterjeszti a győrmegyei evang. tanítóértekezlet
átiratát,
melyben "intézetünk
tanári kara nyilatkozatra szólíttatik fel
arra nézve, hogy 1. a dunántúli kerületi tanító-egyesület
ez időszerinti megalkotása helyeslésévei találkozik-e
P s 2. hajlandó-e a maga részéről az alakuló
gyülésen tárgyalás alapjáúl a mellékelt alapszabály-tervezetet
elfogadni?
A tanári kar a fontos ügyet beható tanácskozás tárgyává téve, azon véleményének ad kifejezést, hogy egy nagyobb hatáskörű
s 'a már meglevő kisebb tanító-értekezleteket
magában foglaló evang. tanító-egyesületre
igenis
szukségünk
van. Egy tekintélyes kerületi tanító-egyesület
mindenesetre többet
lendíthet evang. iskoláink s azok tanítóinak ügyén, mint a különben
pezsgő
életet mutató, de szükebb
körú .esperességi tanító-értekezletek
külön-külön,
egymás munkálkodásáról
sokszor mit sem tudva. Egyesíteni kell tehát a szétforgácsolt erőket s munkásságunk
mélyre hatóbb, intenzivebb lesz. E közös
munkálkodásban
a soproni, ev. tanítóképző-intézet
tanári kara is részt vesz.
Azonban az egyesület megalakítását
más alapra kivánja fektetni, rnint a győrmegyei ev. tanítói kar által kidolgozott
alapszabály-tervezet.
Nem tartja
ugyanis szükségesnek,
még kevésbbé kivihetőnek,
hogy a ker. tanító-egyesü,Ietnek rninden tanító hivatalból kötelezett tagja legyen. E helyett helyesebbnek tartja a kép vis ele t i rendszert és pedig olyaténképén,
hogy a ker.
egyesületet az esperességi tanítói értekezletek
egyetemlegessége
alkotná s az
időnként tartandó közgyüléseken
minden esperességi
tanító-egyesület
magát
meghatározott szám ú kiküldöttel képviseltetné.
Eszerint elesnék az alapszabálytervezetnek sok(éle tágabb s szűkebb körű gyülésezese (közgyülés,
központi, (??)
válásztmányi s igazgató-választmányi
gyülés); ez a választmanyi tagok hivatalos
elfoglaltsága és költséges voltánál fogva úgy sem volna kivihető,
Ezek alapján tehát a soproni ev. tanítóképző-intézet
tanári
kara a
györmegyei
ev. tanító-értekezlet
elnöksége által felvetett két kérdés
elsejére igcnlő, másodikára nézve pedig tagadó választ ad, s kimondja,
hogy erről nevezett elnökség jegyzőkönyvi kivonatban értesíttessék. •

- Kimutatás. A megalakítandó ker. tanító-egyesűlet alaptőkéjéuek
gyarapítására újabbon adakoztak: Adorján Mihály tanító 50 krt, Adorján Ferencz
s. lelkész 50 krt; e szerint a gyűjtés főösszege 61 frt 80 kr.

