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Az. ágo ev. tanítók és a millennium.
A honfoglalás ezredéves évfordulója megünneplésének előkészítésén

fáradozik jelenleg a magyal' nemzet apraja-napja. A nagy sürgés-for-
gásból itélveaz ünnepély valóban nagyszerűnek igérkezik, melynek fény-
pontja kétségkívül az országos kiállítás lesz. Reményleni merem, a kiállí-
tásról ev. népiskoláink sem fognak hiányozni, noha az idő rövidsége
daczára sem lehet még e tekintetben sem a tanítóság, sem az iskolafenn-
tartó gyülekezetek intéző körei részéról semmiféle mozgalmat észlelni;
pedig nincs mít késlekedni, mert a megbeszélés és intézkedés ideje már
nagyon is előrehaladt stadiumban van.

Ezen kivül igen ajánlatosnak tartanám, ha a magyarhoni ágo ev.
tanítók az ezredéves ünnepély emlékére egy maradandó alkotást is létesí-
tenének, melynek megpendítése képezi a fenntiek érintése mellett igény- .
telen soraim tulajdonképeni czélját.

Nem ritkán fordul elő eset, midőn az intéző körök úgy világi, mint
egyházi részről valamely iskolai ügyben a tanítók véleményét és állás-
p'ontját is óhajtanák tudni, a mi mindenesetre igen helyes és méltányos
eljárásnak moudbatö. Ez történt meg a közelmultban is, r"nidőn a vallas-
és közoktatási miniszter őnagyméltósága. a tanítók nyugdijazásának nagy-
fontosságú ügyében az audiatur et altera pars elvénél fogva, a tanítók
óhaját is kivánván tudni, - értekezletre hivta össze nemcsak az országos,
hanem a felekezeti tanítók képviselőit is. Ennélfogva a tanítók országos
bizottságán kivül ott voltak a polgári iskolatanítók, a katholikus és refor-
mátus tanítók orsz. bizottságának küldottei.

És az ágo evang. tanítók? . .
Szégyenkezve kell bevallanunk, hogy ott képviselve nem voltak!
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S valjon miért nem? 'fán valamely égbekiáltó sérelem követtetelt el
rajtuk mellőztetésük által? Dehogy! Egyszerüen azért, mivel nem volt s
nincs oly intézményük, mely lehetségessé tenné képviseltetésüket ; mivel
nem volt lehetséges őket ennek hiányában valauiely időben és térben
felfedezni s meghivásban részesíteni. Pedig reménylhetőleg valamint a
többi két felekezeti tanítóságnál, úgy nálunk is megtétettek erre nézve a
miniszterium részéről az intézkedések; bizonyára azonban ott csudálkozva
gy6ződtek meg arról, hogy az ev. - taníték saját ügyeiket illetőleg mily
könnyelmüen viselkednek s e tekintetben milyelmaradottságban leledzenek.
Itt eszembe jut egy hasonló, de szintén megtörtént eset, midőn ugyanis
egy befolyásos egyén valamely felvilágosítás nyerése czéljából belépett
egy külonben jö hirnevű, de alapjában fejetlen gyülekezetbe; l{örülnéz, de
tekintete nem találja a rendes körülmények között szembetünőleg könny~n
feltalálható keresettet. kérdi": »Valjon kivel lehetne itten beszéluí ?« Es
ők nem tudván e kérdésre hamarjában faleletet adni, valamennyien elné-
mulának, szégyen-pírral arczaikon. Körülbelől ilyenformán jártunk mi is
a miniszter ő nméltósaga esetleges tudakozédasa alkalmával.

Hogy a jövőben ilyesmi, vagy hasonló eset elő ne fordulhasson,
illetve annakkutforrása ne a mi részünkről legyen, az eddigi mulasztast,
az eddigi hibát okvetlen helyre kell hoznunk az által, hogy az ágo ev.
tan í t ó kor s z ágo s egyes üle t é t meg a lak í ts u k, mely részünk-ről
mint testület részéről szerintem egyszersmind legmegfelelőbb, legszebb és
leghasznosabb alkotás lenne a millennium emlékére.

Az egyesület czélja volna egyebek között az ev. tanítóság érdekeit
minden irányban megvédeni. illetve előmozdítani.

Azt hiszem ezen czél az ezred éves ünnepélylől teljesen eltekintve
egymagában véve is' elégséges érvűl szolgál az egyesület megalkotására,
ha pedig még' azt is hozzá veszszük egyszerre ezzel hazafias kötelességet
is teljesítünk. Holmi mezülábos kicsiségekkel senki ne takarózzék s ne
remegjen, hogy tán néhány krajczarjaba fog kerülni, mert befektetés nél-
kül nincs haszon,' koczkázat nélkül nyeremény; és utovégre is az egye-
sület megalakítása életszükségnek mutatkozik, melynek ozéljaira áldozatot
hozni minden ev. tanítónak nemcsak a tanügy. melynek szelgalataban áll
és melynek kenyerét eszi, hanem önmaga s családja iránti kötelessége ;
ne iszonyodjék senki épen azon kiadástól, melyet saját jóvolta előmozdí-
tásának oltárára tesz le. Ha valaki éhen halni készül,' az bizonyára más
okokra vezethető vissza és pedig rendesen olyanokra. melyek nem élet-
szükségből származnak s eg'Y kis önuralom, egy kis önmegtagadás mellett
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bátran elhagyhatók. Ne az »én« legyen mindig az elso személy, hanem
a közjó, melyből aztán inkább várhatja kiki saját javát és boldogulását is.

Ha a ref. és kath. tanítók tudtak országos egyesületet létrehozni és
mi azt megtenni nem volnának képesek, az részünkről saját magunk szá-
mára egy nagy szegénységi bizonyítvány kiállítása volna. Igenis) a mit ők
megtudtak és meg a kar tak tenni az alól, ha számottevő tenyézőkként
akarunk szerepelni, mi sem bujhatuuk ki s egy kis bo kar att a 1 mi is
képesek leszünk megtenni. Hisz közmondássá vált már azon igazság:
ember segíts magadon, úgy az isten is megsegít, Azaz, hogy csakis akkor
segít meg, ha magadon segítesz, illetve munkálkodol saját javadon közös
vallvetésset ; mert nagyon rég-en volt az, midőn a manna az égből potyo-
gott, ilyen manapság már nem történik, erre hiába várunk összedllgott
kézzel a legnagyobb fohászkodások mellett is.

Az egyesület létrehozása szükségességének bizonyítására több érvet
is felhozni fölöslegesnek tartok, mert a lát a felhozottak meg nem győz-
tek volna, arra úgy is kár a szót vesztegetni. E helyett inkább attérek
a kezdő lépések megtételének tuiként jére, vagyis hogyan lehetne a dolgot
legczélszerűbben nyélbe ütni.

Nézetem szerint legelsebben egy előkészítő bizottság-, vagy társaság-
nak kellene önkéntes ajánlkozás útján megalakulni. melyre nézve leg-
czélszerűbbnek tartanám, ha az e b. lapok érdemes szerkesztőiből s a
városi tanítók, közelebbröl pedig, mivel az országban Sopron városa _az
evangelikusság egyik legnagyobb góczpontját képezi, s mivel tekintettel
arra is, hogy az előkészítő bizottság tanácskozásait távolsági akadályok
ne hátráltathassák: az a soproni és környékbeli tanítókból alakulhatna
meg, melynek megbizhatóságában nem lehetne kétségeskedni, mert erre
nézve valamennyien elegendő garantiát nyujtanak.

- Különben az igazat megvallva, a városi kollega urakra nekem egy
kis panaszom is van, mivel - tisztelet akivételeknek - úgy látszik
jobban szerétnek oly dologgal foglalkozni, me1y inkább egyéni és közvet-
len hasznot hoz, a közérdek pedig maradhat ;-- mert e lapok hasáb-

'jain, és általában ott, a hol közügyről van szó, .nem igen lehet őket
látni, pedig városokba rendszerint a tanítók szine-java szokott kerülni,
kikre a többiek mintegy vár a ko z áss a 1 tekintenek s a közhiedelem
szerint ők inkább ereszthetnénck egy kis ) tollat « úgy szellemi, mint
anyagi tekintetben a közjó érdekében. Ha ők városi tanítók, feleljenek meg
e tekintetben is a )vár«·akozásoknak; a mellett azonban ne essék nekik
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fájdalmasan ezen kis ártalmatlan tapogatas, ellenkezőleg annak a szóban
forgó ügyre nézve örvendetes hatása legyen.

. Az így megalakült bizottságnak feladata volna az egyesület létreho-
zása körül előforduló teendők megbeszélése s teljesítése; általán a dolog-
nak oda iranyítasa, hogy a magyarhoni ev. tanítók a kiállítás évében
Budapesten az országos egyesület létesítése czéljából alakuló gyűlést tart-
hassanak. Ez annyival is inkább lehetségesnek mutatkozik, mivel az ezred-
éves kiállítást minden, csak kissé is mozdulni tudó tanító reménylhető-
leg meg fogja látogatni, mely alkalmatossággal egy füst alatt minden
külön költség nélkül létre lehetne hozni az .alakulö gyűlést; csak erre
egy oly alkalmas napot kellene választani és kitűzni, hogy a menetelben
senkit hivalos dolgai ne gátoljanak. Én tehát a kiállítás évét alakuló
gyűlés tartására nagyon alkalmasnak tartom, melyet a, meghatározandó
napon, tekintet nélkül a beérkezettek számára, kivéve, ha nagyon kevesen
érkeznének, - egy kerelnök elnöklete alatt okvetlen meg is kellene tar-
tani ; mert hogy valamennyien, vagy csak háromnegyed részben is
együtt legyünk, azt ügy sem lehet reménylhetni, de nem is mulhatlan
szükséges, A ki távolmaradt, az amúgy is hallgatagon beleegyezését
kénytelen adni a történeridőkbe s 1\ény telen magát az alakuló gyűlés hatá-
rozatainak alávetni.

Az alakuló gyűlés teendéje volna egy bizottago] nevezni ki, mely
az alapszabály tervezetet elkészítené s véleményezés és hozzájárulás végett
valamennyi ev. tanítói körnek megküldené. A beérkezett vélemények közül
a végleges szövegezésnél a többség' óhaja volna tekintetbe veendő. E bi-
zottság teendéje volna továbbá az első rendes kezgyűlés egybehivása s
előkészítése körűl előforduló munkálatok teljesítése, mely további intéz-
kedésig, illetve az 'első rendes közgyűlésig, bármily hosszú idő műl va
volna is az összehivható, minden előforduló ügyekben mint az ágo ev.
tanítók országos bizottsága önállóan intézkednek .a magyarhoni ágo ev.
tanítók nevében és megbizásából. .

Az alakuló' gyűlés utáni dolgok további részletezésébe ez idő szerint
nem bocsátkozom, sőt azt másnak sem ajánlom, nehogy ez legjen az
egyesület létesítésének legfőbb akadálya s 'annak kivitele tán épen ezen
szenvedjen hajótörést. Majd ennek is megjön az ideje, =-- ha ugyan
megjön.

Az idő rövid, a teendő sok, mindamellett a legszükségesebbeket,
meg kell beszélni; tegyük ezt gyorsan, aztán pedig eselekedjünk. A kerü-
leti tanítói egyesület eszméjét p~dig~ mely még kerantsem vette fel a
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néhai nevet, addig hagyjuk függöben. melynek sorsát aztán már az orszá-
gos egyesület intézné el.

Ezer éves önállóságunk emlékére reménylhetőleg az ország legtöbb
számbavehető testülete óhajt valamely közhasznű s nevezetesebb intézményt
felállítani; mi is sorakezzunk ezekhez. A. mi alkotásunk az ágo ev. taní-
tók országos egyesületének megteremtése legyen, melynél szebb, haszno-
sabb és szükségesebb emléket a millennium évfordulójára aligha emel.
hetnénk. x-y.

Kisdedóvásunk és népiskolai közoktatásunk állapota a
miniszter legújabb, (XXIII.) jelentése alapján.

Magyar evangelikus tanítóra nézve mi lehetne érdekesebb és ta-
nulságosabb olvasmány, mint a közoktatási miniszter ama jelentése,
melyet a kisdedóvásról és népiskolai közoktatásról az országgyülés
elé terjesztett.

Nagy vonásokban rajzolt képét adja ez nemzeti müvelődésünk
egyik fontos tényezőjének s olvasása nem egyszer komoly gondolatokra
indit, de a maga egészében édes örömöt, nemzetünk szép jövője iránt
való boldog reményt kelt lelkünkben.

Mivel tanító társaink legnagyobb része nincs abban a helyzetben
hogy ezt a jelentést olvashassa, talán nem végzek felesleges munkát,
ha e folyó irat hasábjain bemutatom hazai kisdé dóvásunk és népiskolai
ügyünk képét, a mint az magyar evangelikus tanító embernek lelkében
tükröződik ama tanulságos jelentés elolvasása után.

Mindenekelőtt - félreértések elkerülése végett - megjegyzem,
hogy mindazok az adatok, melyeket a jelentés alapján felsorolok, nem
vonatkoznak Horvátországra, -mint a melynek iskolai ügye autonom,
hanem csak a szükebb értelembe vett Magyarországra és Fiuméra,
vagyis 280.409 klm.2 területre és 15.162.988 la kosra.

Érdekes mindjárt a jelentés elején az a rész, mely felsorolja az
1892-3-ik iskolai évben a népnevelés czéljaira tett nevezetesebb ado-
mányokat. _

Néhány feltűnöbb adomány: báró Hirsch párizsi lakos másfél
millió forintot adott magyarországi népnevelési és jótékony czélokra.
Sulymossy László az aczélházi és szántusi pusztákon egy-egy községi
jellegü iskolát alapított és tart fenn. A pécsi püspök hetvenezer 'fo-
rintot adott székvárosában levő leánynevelő intézetre, mely apáczák
vezetése alatt áll. A veszprémi püspök negyvenezer forintot adott ha-
sonló czélra. A csanádi püspök a szegedi r. kath. tanítóképző számára
harminczezer forintért házat vásárolt. Herczeg Pálffy Malaczkán negy-
venötezer forint értékü épületet adott s évi kétezerhatszáz forintot ad
kisdedóvó és leányiskola czéljaira,
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Nem indit-e komoly reflexiók ra egy·egy olyan adat, melyből k i-
tűnik, hogy egyetlen katholikus püspök, vagy főur áldozatkészsége
megtud teremteni egy felsőbb leányiskolát, különösen, ha meggondol-
juk, hogya dunántúli evang. egyházkerület gazdag gyülekezeteivel és
előkelő, jómódu uraival nem tudja megalkotni felsőbb leányiskoláját
annyi tervezgetés után sem. Az idők jele.

Kis d e d óvá si ügyünk az 1891. XV. t.-cz, hatása alatt gyors
lendületnek ip dult.

Az óvodaköteles kisdedek száma 1893-ban több mint egy millió
volt, de bizony ezekböl csak százharminczezeren jártak az ezernyolcz-
száz külőnféle kisdedóvó intézetekbe és pedig kilenczvenezeren a ki-
lenczszáz kisdedóvódába, kilenczezeren a száz állandó menedékházba.
és harminczegyezeren a nyolczszáz nyári menedékházba.

Az óvodákba járók száma egy év alatt harminczezerrel, az intéze-
tek száma ötszázzal szaporodott. Kisdedóvó volt 9ól, köztük 820 okle-
veles, férfi csak 25. Menedékházvezető 931, dajka 865.

Az intézetek fentartása hatszázötvenezer frtba került.

Az 1891 XV. t.-cz. elvileg első sorban községi intézménynek ter-
vezte a kisdedóvást, de megengedte az államnak, a jogi személyeknek,
a tőrvény esen elismert felekezeteknek és magánosoknak is kisdedóvók
felállítását és fentartását, sőt az állam épen feladatának tekinti, hogy
ezen a téren buzdító példával járjon a községek előtt,

H~93-ban állami jellegü kisdedóvási intézet volt 182, k őz ség i 1026}
alapítványi 42, törvényhatósági 2, egyesületi 182, r. kath. 147, g. kath.
18, g. kel. 18, ev. ref. 13, ágo ev. 35, izr. 3, magán 88, összesen 1757.
Ezek közül kizárólag magyar 1469, magyarral vegyes 225, nem magyar
63. A nem magyar intézetek leginkább erdélyi szász evangelikus, er-
délyi ro mán és gömör-nyitrai .tót községekben vannak.

. A 951 óvó kőzül 790 magyar anyanyelvü volt,. 137 teljesen jól,
21 kevéssé, 3 épen nem beszélt magyarul.

Az utóbbi három fiumei.
Óvónő képző intézet volt 1 német (Brassó, evang.) és 11 magyar

nyelvü, A tizenegy k őzül három állami, öt r. ka th., 2 egyesületi. .Ezek-
nek fentartása több mint százezer forintba került. Volt bennük 111 ok-
tató és 626 növendék.

Megjegyzendő, hogy férfiú hazánkban csak magán uton készülhet
óvónak.

Oklevelet 1893-ban 379 nö kapott.
Menedékházvezetönők számára 47 helyen volt egy-egy kisdedóvó

intézetben 6 hét - 6 hónapra terjedő tanfolyam.

A kisdedóvásra vonatkozó ezen adatok meggyőzhetnek bennünket
arról, hogy az a sok akadály daczára is, mint a szegénység, felekezeti
és nemzetiségi féltékenykedés, az idegen intézménynyel szemben mu-
tatkozó aggoda lmaskodás stb. stb. daczára is szépen halad előre.
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Végetlenül fontos is a kisdedóvás nemcsak paedagogiai, hanem
állami, magyar nemzeti szempontból is. Hiszen élő nyelvet nem k őnyv,
böl , nyelvtan ból, hánem beszélgetés, és élő előadás kőzvetítésével kell
és lehet sikeresen tanítaní. Erre különösen alkalmas hely a kisdedóvó,
hol a 3-5 éves idegen ajkú gyermek a maga eleven utánzó képessé-
gévei igazán játszva megtanul annyit magyarúl, hogy azután az iskola
leljen elég alapot, melyre rendszeres magyar nyelvi oktatását épithesse.

Monthatjuk : a kisdedovó elkészíti a talajt, melybe azután a tanító
beleveti a jó magvakat.

Valóban a nemzeti genius sugalmazta a nagy Csákynak, hogya
kisdedóvás ügyének állami rendezése által korszakotalkotó munkát
végezzen s olyat, mely nevelési és nemzeti tekintetben egyaránt áldá-
sosnak bizonyult már eddig is.

A népiskolai közoktatás fontosabb adatai:
Tanköteles volt 1893-ban összesen kerek 2% millió. A tankötelesek

száma a kiegyezés óta eltelt negyed század alatt kerek félmillióval
növekedett.

Tényleg iskolába járt a mindennapi iskolás tankötelesek 851/3 %-a,
az ismétlő iskolakötelesek 681/2 %-a.

Növekedett a tényleg iskolába járók száma egy negyed század
alatt kerek egy millióval.

Iskola volt 16'942. Szaporodás 1869 óta 3'114
Tanterem volt 25'810. Szaporodás 1869 óta 8'911
Tanító volt 25'752. Szaporodás 1869 óta 7'960
Népiskoláink fentartására fordítottak 1893-ban tizenhét millió fo-

rintot, épen tizenhárom millióval többet, mint 1869-ben.
. .

Tanítóképző volt 70, tehát 24-gyel több, mint 1869-ben. Ezekben
növendék volt 4.500, három ezerrel több mint 1869-ben. Tanítói ok le-
velet kaptak ezerkétszáz an. Épen hétszázzal többen, mint 1869-ben.
Érdekes, hogy az ezerkétszáz oklevélből négyszázat nők érdemeltek
ki, holott .1869-ben még csak 10 nö kapott oklevelet.

A tanítóképzők fentartása került 1893·ban egymillió kétszázezer
forintba. Kár, hogy 1869-rő~ még adat nincs, de lehet fogalmunk a
fejlődésről itt is, ha tekintetbe veszszük, hogy egy év alatt is több mint
százezer forinttal emelkedett ez az összeg,

A tanítói nyugdij és gyámintézetet 1875-ben állították fel s 1891-
ben szervezték újból.

Az első évben díjfizető tagja volt 14'268 szervezett állomás és
8'537 tanító és kisdedóvó, 1893-ban 21'545 szervezett állomás és 17'788
tanító és kisdedóvó.

Tiszta alapvagyon volt 1875·ben fél millió forint, 1892-ben kilencz
és fél, 1893-ban tiz és három negyed mi llíó forint

Terhelő kiadása volt 1875-ben három ezer ötszáz forint 1892-ben,
négyszázezer forint, 1893-ban négyszázhatvanezer forint.
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Illetmnéyben részesűlt 1893-ban ezerötszáz nyugdíjas tanító ezer-
nyolczszáz nyugdij segélyes özvegy, kétezer gyámolított árva, tizen-
egy nyugdíj pótlék os tanító, harminczöt végkielégitett tanító.

Im ez a néhány adat, mily gyönyörü képet nyujt hazai k őzrnüve-
lödésünk egyik nevezetes tényezőjének egy negyed század alatt tett
haladásáról.

A kiegyezésről s annak ideiglenes, vagy végleges jellegéről lehet
külőnféle véleményünk s távol legyen tőlem, hogy e lapokon politizál-
jak, de azt elvirázni nem lehet, hogy mióta a kiegyezés alapján nemzeti
kormány vezeti népiskolai ügyünket is, az úgy szellemileg, mint anya-
gilag bámulatosan fellendült.

De lássunk még több érdekes adatot is a minlszteri jelentés alapján.
Kifejti a jelentés, hogy iskoláztatásunk még gyorsabb fejlődése

községeink szegénysége miatt nem történhetik és azért nem, mivelhogy
az iskolaügy még ma is jórészt a felekezetek kezében van, melyeknek
hivei sokhelyt igen kicsiny gyülekezeteket alkotnak.

Egy tanírós iskola fentartása évenkint legalább ötszáz forintot
képvisel; már pedig hazánkban kétezerötszáznál több olyan .község
van, melynek állami adója ezer forintnál kevesebb, Vegyük még hozzá,
hogy ezek kőzül a legtöbben felekezeti, vagy nemzetiségi féltékenység
miatt kőzségi iskola fentartását meg sem lehet kisérleni. Azután sok
vidéken a lakosság a havasok irtásain szétszórva lakik, másutt meg a.
tanyai szegődményes vándorló nép teszi a lakosság te kintélyes részét
Ezek és más okok érthetővé teszik, hogy, bár oly sok történt idáig,
mégis oly távol vagyunk a czéltóI. A tényleg iskolába járókra vonat-
k ozó adatokból kitünik, hogy az ismétlők sokkal kisebb arányban jár-
nak iskolába, mint a mindennapi iskolások. Ez azért van, mert szülök
és iskolafentartók még nem tudják eléggé felfogni az ismétlő iskoláz-
tatás fontosságát. Ez, hogy úgy mondjuk még nem ment be a nemzet
vérébe.

Érdekes az is, hogy a tanköteles leánygyermekek közül csak 76%
jár iskolába, mig a fiúk arányszáma 85'11%' A leánynevelés szükséges
és áldásos voltának érzete még nem szilárdult meg.· eléggé az egész
társadalomban. Ezen a téren az államnak kellene nagyobb áldozatokra
szánnia magát.

Érdekes az is, hogy a tankötelesek hány százaléka jár iskolába
az egyes felekezetek szer int. Örömmel látjuk, hogy ebben a tekintetben
legelől van az' ágo evang, felekezet, melyben a tankötelesek 88'27% jár
tényleg iskolába. A többieknél az arányszámok ezek: r. kath. 86'71%
ev. ref. 82'84%, izr, 82'21, unit. 81'26%, g. kath. 65'07, g , kel. 62'39%.

Feltűnő lehet itt a reformátusok alacsony arányszáma, úg ysz inte
az izraelitáké. Az előbbinek okát én abban keresem, hogy a református
hivek nagy része óriási nagy gyüleketetekben él az alföldön, melyek
még mindig nem gondoskodtak elég tanyai iskoláról a mértföldekre
terjedő határban szétszórva található sok tanköteles gyermek részére,
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Az izraeliták meg annyira szétszórv a laknak, hogy sok szűlö gyer-
mekeit saját felekezete iskolájába nem küldhe ti a távolság miatt, más
felekezetü iskolába küldeni pedig nem akarja s így inkább vagy maga
oktatja, vagy a törvény ellenére létező s ezért iehetöleg eltitkolt zug-
iskolába: küldi.

A két görög felekezet alacsony arányszámához nem kell magya-
rázat. Ezeknek ruthén, román, szerb hivei részint nem elég jómódúak,
részint nem elég müveltek ahhoz, hogy népiskolákra áldozni tudnának
9s akarnának. Különben mentségükre megjegyezhetjük, hogy. náluk is,
mint az, adatokból kitünik igen szép haladás mutatkozik. Igy példáúl
csak egyévalatt az iskolába járók száma a görög katholikusoknál
14'OOO-rel,a gör. kel.cieknél nyolczezerrel szaporodott.

Ha az anyanyelvet tekintjük, azt látjuk, hogya tankötelesek közül
legtöbben a németeknél járnak iskolába, nevezetesell 92'88%, "'" ma-
gyarok arányszáma 84'61, a tótoké 84'56, a szerbek é 76'02, a horvátok é
73'24, a ruthéneké 67'77, a románoké 60'06%.

Ime a magyarok csak a második helyet foglalják el.
Itt is gyors a haladás, leülönösen azoknál a nemzetiségeknél, me-

lyek még igen hátra vannak.
A népiskolai törvény szigorubb végrehajtása láthatólag megteszi

hatását.
A törvény azon rendelkezését, hogy a tanév legalább nyolcz hó-

napig tartson, sokhelyen figyelmen kivűl hagyják oly mértékben, hogy
. a szorgalmi idő csak 120-150 napból áll,

Érdekes az erdélyi szászok azon általános szokása, hogy a rendes
tanév Szent-Mihálytól Husvétig tart, azután a munkabirók megkezdik
a nagy szünidőt, a kisebb gyermekek pedig a kora reggeli. órákban
járnak iskolába.

Küljynben, úgy tudom) a felső-vasi német evangelikusoknál is
ilyenforma szokás van.

(Folytatása következik).
Dr. Szigethy Lajos.

Szabályrendelet.
a dunántúli ágo h. ev. egyházkerület népiskolairel.

(Albizottsági . javaslat).

A dunántúli ev. egyházkerület a mult évben bizottság ot küldött ki a szük-
séges ren d sza bál Yok nak a zsinati törvények értelmében való elkészítésére.
A kiküldött bizottság egyik albizottsága mult h6 végén állapította meg az eg y-
házközségi háztartásról, a r e n d b ü n t et é sr ő l s a népokta-
tási intézetekről szóló rendszabályokat. Ez utóbbiak közül közöljük az
ele ro i é s fel s ő nép isk o lá kat illető részt, mely természetesen - .mint
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valamennyi rendszabályezd munkálat - mindaddig csak fa vas lat marad, mig
az egyházkerület magáévá nem teszi. Addig tehát lehet hozzász61ni, lehet az
arra hivatott tényezők utján mödosítani is.

A) A népiskoiák felállítáaa és fentart ása.
31. §. Elemi s felső népiskolák felállítása s fentartása első sorban az egy-

házközségek feladata; de jogosítva vannak erre saját kebelökben bárhol. a ho'
hIveik vannak, az egyházmegyék s az egyházkerület is. (Zsin. törv. 191. §-a.)

32. §. Ág. h. ev. jellegű elemi és felső népiskolát állíthatnak egyesek s
társulatok is, s az --: ha a törvényes feltételeknek megfelel - az egyház fel-
ügyelete alá is helyezhető, de az egyház által gyakorolt feliigyelet az államnak
a fennáll6 törvények ben sz egyesek vagy társulatok által fentartott iskolák kal
szemben biztosított jogkörét nem érinti. Az egyházi felsőbbség által gyakorlandö
hat6sági jogok a védelembe fogadásker kötendő egyezségbenállapítand6 meg
Kiválóan jelentékeny intézeteket az egyházközség vagy a felsőbb egyházi testület
anyagi támogatásban is részesíthet.

33. §. Egymáshoz közelfekvő oly egyházközségek, melyeknek anyagi ereje
nem engedi meg a külön isk ola tartását, az egyházmegyei hat6ság engedélyével
szövetkezhetnek közös elemi vagy felső népiskola fentarfására, a mely esetben
annak költségeit a köztük létrejött szerződés értelmében viselik.

34. §. Kivánatos, hogy minden anya- és leányegyházközség iskolájának fen-
tartására alapot alkosson s ezt évről-évre lehetől eg gyarapítsa. Ezen vagyon
elidegeníthetetlen és mint iskolai alap, az egyház tulajdona marad.

. 35. §. A tanítók dijazásár6l az iskolafentart6, tehát egyházközségi isko-
lákban az egyházközség gondoskodik az egyházi s országos törvények, valamint
ezen rendszabályok értelmében. Az egyházközRégi tanít6 mindennemü fizetését és
szolgálmányát az egyházközség szedi be és szolgáltatja áto

36. §. Ha az egyházközség nem bírná külön saját elemi vagy felső népis-
kolát fentartani és más hitfelekezetbeliekkel vagy a polgári községgel közös
iskola fentartásához járulna, vagy ha iskoláját az államnak átadná; köteles az
iskola Ieutartásához járu16 más testületekkel. illetőleg az állammal irásbeli szer-
ződést kötni, melyben :

a) fentartandó az egyházközség azon joga, hogya viszonyok változtával
külön maga is tarthat -iskolát :

b) tőkepénzeinek csak kamatait, az épületeknek és egyéb ingatlanoknak
csak haszonélvezetét engedi át a közös intézet számára, a tulajdonjognak bizto-
sítása mellett;

c) az ily közös, illetőleg állami intézetben is köteles az egyházközség az
ágo h. ev. gyermekek vallásos képzéséről gondoskodni s az ez iránti jogát és az
erre szükséges m6dokat szerződésileg biztosítaní.

Ily szerződés jogérvényességéhez a felettes egyházmegyei hat6ság j6váha-
gyásán felül az egyházkerületi hat6ság j6váhagyása is szükséges. (Zsin. törv. 193.
§-a.) Ugyancsak az egyházmegyei haróság elÖleges j6váhagyásával veheti igénybe
az egyházközség a tanítói fizetés, illetőleg korp6tlék kiegészítésére az 1893. évi
XXVI. tcz. értelmében az állam hozzájárulását.

----~-
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37. §. Kisebb egyházközség, mely anyagi körülményeinél fogva külön taní-
t6i állomást nem tarthat fenn, az illető egyházmegye utján s az egyházkerület
j6váhagyásával, felterjesztést intézhet a közoktatási kormányhoz az iránt, hogy az
elemi népiskolai tanítás a lelkészre bizható legyen, moly esetben azonban lelkész-
tanít6 úl csak oly lelkész alkalmazhat 6, a ki az elemi népiskolai tanítói okle-
velet msgszerezte.

B) A népiskolák igazgatása és felügyelete.
38. §. A népiskola hatéságai : első fokon az iskolafentartó egyházközség,

(magántársulat, magános) másodfokon az egyházmegye, harmadfokon az egyház-
kerület, legfelül az egyházegyetem.

39. §. Az egyházközség gondoskodik az elemi népiskola felállításáröl és
íentartásáröl, a szükséges épületről a annak. berendezéséről, a tanítók megválasz-
tatásáröl s azok díjazásáröl, a helyi felügyeletről, s az iskolákra vonatkoz6 tör-
vényeknek és felsőbb rendeleteknek végrehajtásár6l. Az egyházközség kötelessége
arra is gondot fordítani, hogy az iskolaköteles gyermekek oktatás nélkül ne ma-
radjanak, s hogy az oktatás, különösen a vallás-erkölcsi nevelés folytonosan j6
karban legyen Az egyházközség mindezen ügyeit az egyháztan ács előterjesztése
alapján közgyűlésen intézi el. . . .

40. Az egyházközség népiskolája felelt a közvetlen felügyeletet elnöksége,
főleg lelkésze. ott, a hol van, népiskolai igazgat6ja s egyháztanácsa által gyako
rolja, mely a közvetlen felügyelet ezéljáb61 a maga kebeléből iskolabizottságo
küld ki.

41. §. Az elnökség, első sorban a lelkész felügyel arra, hogy az iskolakö-
teles gyermekek il törvénynek megfelelő, egyházi, vallási s állami szempontbél
kifogástalan oktatásban részesűljenek, s hogy az iskolai ügyre vonatkozó egyházi
és állami rendszabályok pontosan megtartassanak .

42. §. A népiskolai igazgat6 teendői :
a) Az iskola erkölcsi s szellemi ügyeit vezeti és irányozza, ugyanazért az

iskola összes növendékeinek magaviseletét, szorgalmát és tanulásbeli előmenetelét
figyelemmel kíséri.

b) A tanító-testületet, mint elnök, mindeu h6napban legalább egyszer össze-
hívja, s az osztálytanítóktél a növendékek magaviseletéröl számot kér.

c) Az osztályokat időnként meglátogatja; ha a tanít6 irányában észrevé-
telei volnának, azokra magánosan figyelmezteti ..

d) Kihágási esetekben az illető osztály tanít 6val, vagy ha az eset súlyosabb
a tanit6testülettel bfráskedik.:

a) Az osztálytanít6k rendtartási és fegyelmi eljárása felett, a tanítói tekin-
tély megsértése nélkül őrködik; őket malasztásaik es etén, kötelességeik teljesi-
tésére fig-yelmezteti, s ha az eredménytelen volna, az ügyet először a tanít6i
tanácskozmány, sikertelenség es etén az iskolabizobtság, esetleg egyháztanács
elé terjeszti.

f) A tanítók anyakönyvét vezeti, az isk. butorokra, taneszközökre, könyv-
tárra, az isk. rendre és tisztnságra felügyel és felügyeltet, az iskola hg6ságair61
leltárt vezet.

1
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g) A ki nem meatett mulasztök szüleit az iskolabizottság elnökénél
bejelenti.

h) A tanulők bizonyítványait az illető osztálytanítóval együtt aláírja.
i)A vezetésére bizott iskola ügyeiről évenként egyszer jelentést készít s

azt az iskolabizottság elé terjeszti.
43. Az iskolabizottság tagjainak száma az elnökségen kívül legalább 5,

legfeljebb 15. Tagja a rendes tanít6 is, a hol több tanító van, ott a helyi sza-
bályzat intézkedik, hogy hány tanít6 legyen az iskolabizottságnak tagja.

Ha a tauíté-testület élén rendszeresen alkalmazott igazgat6 van, az hivata-
láuál fogva tagja az iskolabizottságnak.

Kisebb egyházközségekben az 'iskola bizottság teendőit az egyház-tanács
végezheti.

44. §. Az iskolabizottság teendői:
a) Felügyel a tanításra s az egyházi és állami törvények és felsőbb rende- .

letek pontos végrehajtására.
b) Előterjesztést tesz az egyháztanácsnak az iskolai épületek kellő javítása,

j6 karban tartása, az iskolának taneszközökkel val6 ellátása és a tanítók illet-
ményeinek .pontos kiszolgáltatása iránt.

c) A tanul6k szülői vagy gondviselői és a t~tÍít6 közt tenforgó panaszokban
határoz. .

d) A tanul6k által fizetendő tandíira néve az egybáztanácsnak indítványt tesz.
e) Őrködik, hogy a tanköteles gyermekek beirattassanak és rendesen jár-

anak iskolába.
f) A mulaszt6k szülfíit vagy gondviselőit meginti, azután a mulaszt6k jegy-

zékét legalább minden két hétben a polgári község előljár6ságának a szülők
(gyámok, gondviselők) megbüntetése végett átadja.

g) Az egyházunkhoz nem tartozo nyilvános iskolákban tanul6 ágo h. ev.
növendékeket nyilván tartja, s vallásoktatásuk iránt az egyháztan ács elé javasla-
tot terjeszt.

h) Az iskolai statisztikai adatokat minden évben pontosan egybeállítja. s a
elkészi hivatal utján az esperesnek felterjeszti.

i) Az iskolai évet megnyit6 és befejező isteni tisztelet, valamint a nyilvános
vizsgálat napját kitüzi, s a vizsgálat on magát mennél több tagja által képviselteti.

45. §. Az egyházmegye a kebelében lévő népiskolák felett a felügyeletet
a) esperese, b) közgyűlése, c) tanügyi bizottsága, d) iskola látogat6i által gyakorja.

46. §. Az esperes teendői a népiskolákat illetőleg:
a) Felügyel, hogy az áll. s egyh. törvények, rendeletek s utasítások vég-

rehajtassanak.
b) Őrködik egyházmegyéje iskoláinak vallásos s hazafias szelleme felett.
c) Őrködik afelett, hogy a tanít6k díjlevelei ne csonkíttassanak, evégből

az egyházmegyéjében levő tanítói állomások javadalmairól könyvet készít, mely-
nek adataival minden választás előtt az illető díjlevelet összehasonlítja, s ha azt
a könyvvel megegyezőnek találja, aláírja, ellenkező esetben új díj levél kiállítását
rendeli el.
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d) A szabályszerüen megválasztott rendes tanítdt hivatalában megerősíti, a
szabályellenesen teljesített választást megsemmisíti. Mindkét esetben jelentést
tesz az egyházmegyei közgyűlésnek.

e) A fennálló rendsza bályok értelmében az ideiglenes és segédtanítók alkal-
mazását jóváhagyja, a rendes tanítókat hivatalaikban megerősíti.

47, Az egyházmegyei közgyűlés teendői :
a) Az egyházmegyei uépiskolai bizottság jelentéseit s javaslatait tárgyalja
b) A szorgalmi idő pontos -megtartását ellenőrzi.
c) Őrködik a felett, hogy a tanítás az egyházkerületi tanterv s az egyház-

kerület által engedélyezett tan.- és vezérkönyvek ezerint történjék,
cll Őrködik az iskolai vagyon, alapítványok és jövedelmek kezelése, azoknak

rendeltetésük szel int val6 felhasználása s a tanít6k fizetésének a törvényes köve-
telmények szerint való megállapítása és pontos kiszolgáltatása felett,

e) Intézkedik az iránt, hogy valamely iskolának községivé vagy államivá
va16 átváltoztatása esetében az egyház jogai biztosíttassanak.

f) Megvizsgálja, illetőleg szakértők által megvizsgáltatja az ujonnan épí-
tendő iskolaépületek terveit é3 költségvetését.

g) Határoz a tanítók és egybástanács közt felmerülő oly ügyekben, melyek
nem fegyelmi természetüek. _

h) Az egyházmegyei tanít6egyesületek működését ellenőrzi.
48. §. Az egyházmegyei népiskolai bizottság - kettős elnökségén kívül -

az egyházmegye nagyságához képest 9-18 tagból áll. Tagjait az egyházmegye
közgyűlése választja a lelkészek, világi férfiak és tanít6k közül.

49 §. Az egyházmegyei népiskolai bizottság teendői:
a) Véleményt mond a közgyűlés által hozzá utalt iskolaiigyi kérdésekben.
b) Figyelemmel kíséri az egyházmegye népiskolainak működé sét,
e) Az Iskelalátogatókat utasítással látja el, jelentéseiket tárgyalja, a nép is-

kolákról sz616 statisztikai adatokat feldolgozza, s mindezeket saját évi jelentése,
esetleg véleményes javaslata kiséretében nz egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti.

d) Az egyházkerület által engedélyezett könyvek jegyzékéből megjelöli azo-
kat, melyeket az egyházmegye iskoláiban használtatui ki ván. -

e) Az iskolák felszereléséhez okvetlen megkivántat6 taneszközök jegyzékét
összeállítja .

f) Tárgyalja az egyházmegyei tanító-egyesületek jegyzőkönyveit.
50. §. Az iskelalátogatókat az egyházmegye terjedelméhez alkalmazott

számban az egyházmegyei iskolabizottság választja, egyenlő számban az egyház-
megye lelkészei, világi tagjai és tanítói közül, kik között az egybázmegye iskola-
körökre osztatik fel.

51. §. Feladatuk évenként legalább egyszer a körükhöz tartozó iskolákat s
kisdedóvó intézeteket meglátogatni, a kérdő és rovatos íveltet a látogatás ered-
ménye szarint kitölteni s azokat jelentés kíséretében az esperes utján az egyház-
megyei népiskolai bizottság elé terjeszteni.

52. ~ .. Az egyházkerület közgyűlése, mint harmadfokú iskolai hat6ság:
a) népiskolai szabályrendeletet s tantervet alkot az egyetemes egyház által

megállapított tanügyi rendszer kerlátain belül;



b) intézkedik a használható kézikönyvek megvizsgálása és behozatala iránt;
c) határoz az egybázmegyéktől hozzá felterjesztett s felelJbezett iskolai

ügyekben;
d) az egyházkerületi népiskolai bizottság jelentéseit s javaslatait tárgyalja

s azokban, ha szükségét látja, határozatot hoz.
53. §. Az egyházkerületnek népiskolai ügyekben szakértő és véleményező

közege az egyházkerületi népiskolai bizottság, melynek tagjait az egyházkerület
közgyűlése választja. Tagjai, iker elnökein kívül : 4 lelkész, 4 világi férfiú, 2 tanító,
s 2 tanítóképző- intézeti tanár.

54. § Az. egyházkerületi népiskolai bizottság:
a) az egyházkerület által hozzá utalt ügyekben véleményt mond, s javas-

latokat készít;
b) megbírálja az egyházkerület n\piskoláiban használható tan- és kézi köny-

veket, azok jegyzékét összeállítja, s jóváhagyás végett az egyházkerületi közgyűlés
elé terjeszti;

c) figyelemmel kíséri az egyházkerületi népiskolai szabályrendelet s tanterv
végrehajtását, s ha szükségét látja, azok mödosítása iránt véleményes javaslatot
férjeszt az egyházkerület elé; \

d) figyelemmel kíséri az egyházmegyei tanító-egyesületek működését ;
e) feldolgozza az egyházmegyék által felterjesztelt tanugyi statisztikai ada-

tokat s azokat évi jelentésével együtt az egyházkerületi közgyűlésnek bemutatja;
f) intézkedik a kántori s orgonistai szolgálatra vonatkozó, valamint az egy-

házi közénekeket érintő ügyekben, s ezekre nézve, ha szükségét látja, javaslatot
terjeszt az egyházkerületi közgyűlés elé.

(Folytatása követkesik.) Rapi Gyula,
bizottsági tag,

Képek & nevel's t@rlíDelmíbit
~~~,

Luther Marton.
(F?lytatásJ

Luthert nemcsak tudománya és tehetsége, hanem külsö alakja és
megjelenése is nagyon alkalmassá tette a reformátorságra. Maga a meg-
testesült erő, csattanó egészség; termete szabályos, arcza re lt, eleven
szinü ; szeme mint a sóly omé, hangja mint az ezüst é ; bátorsága rendü-
letlen. Ezért mondja Varillas : "Úgy l~tszik, hogya természet itt a né-
met testre olasz föt helyezett, - olyan élénk, szorgalmas vidám és
egészséges volt. A filozófiában s a scolasticus theologiában szorgalomra
senki felü l nem multa ; érte) me k itünö : itélö tehetsége átható; emléke-
zete pompás; vérmérséklete: sangvinico-co lericus ; ezért vala uralkodó
szenvedélye - az igazi becsületvágy ."

Munk ái , külőnösen pedig a pr edik átiók, bibliamagyarázatok, leve
lek és asztali beszédek telve vannak a paedagogia terén is alkalmaz-



hato eszrnékke l, néhány mun kájában egyenesen és csupán a nevelésről
beszél. Majd aszülőkhöz és hatóságokhoz, majd ismét a tanítók hoz
fordul s a gyermekek gondos nevelését k őt i sz ivűk re. Áldást és átkot
tár elébök s rájuk b izz a a választást; az áldást a jó, az átkot pedig a
rossz nevelés okozza. Tanácsokat ad arra nézve is: miként kell nevelni,
mit s miként kell a gyermekeknek tanulni.

Mik és milyenek Luther nevelési eszméj, jellemezzék a mun ká iból
való e rövid kivonatok.

1. Családi fegyelem. Gyermeknevelés.
Luther a család körében alkalmazott okos fegyelemben látá a jó

kormányzás és a népek valódi boldogság-ának alapját. Mózes II. könyve
XX. része 21. versének mag yar á za táná l azt mondja: Ime most már
eléggé meghallottuk a negyedik parancsot: hogy miként kell az atyát
és anyát tisztelnünk s mít tartalmaz és tanít ez a parancsolat. Ebből
láthatjuk, hogy Isten nagyon k ivá nja, hogy a gyermekek a szülök iránt
kőt elességűk et teljesítsék. Hol a gyermekek ezt nem teljesítik, ott a jó
erkölcsnek, az okos fegyelemnek vége; m er t hol a családban a gyer-
mekek nem engedelmeskednek, ott a városokat, országokat stb. lehe-
tetlen helyesen kormányozni. A család az e lsö, hol az alattvalóknak
kötelességüket meg kell tanulni, ezen alapszik, ebből származik minden
kormányz á s és felügyelet. Hol agy ö kér nem j ó, ott sem a
tör z s. sem agy ü m öle s jón e m l e het.

Mi a, város más, mint az egy csomó házban lakó családok összege?
Mik én t lehetne ezt okosan kormányozni, ha a családokban nincs jó rend,
hol sem a gyermekek, sem pedig a cselédek nem ismerik az engedel-
mességet. Mi az állam, mint egy csomó város és falu összesen? Ha
már a családokban nincs fegyelem, ugyan miként lehetne az egész or-
szágot helyesen kormányozni? Ez engedetlenségből csak kevély zsar-
nokság, szemfényvesztés, gyilkolás, lopás következik.

Hol az apa és az anya nem tartanak okos fegyelmet, s háznépük
rendben tartására gondot nem fordítanak, hol a gyermekeknek min~en
szabad: ott sem a falut, sem a .vár ost.. sem a fejedelemséget, sem a
királyságot és csász ár i birodalmat nem lehet jól és békében k orrná-
nyozni. A fiúból lesz idővel a családapa, biró. polgármester, fejedelem,
császár, lelkész, tanító stb. s ha rcsszúl nevelik, bizony csak olyanok
lesznek az alattvalók is mint az urak, a tago k olyanok, a milyen a fej.

Ezért akarja Isten, hogy mindenek előtt a családban legyen a fe-
gyelem és a kormányzás helyes, mert ahol ez megvan, ott már a többi
k önnyen boldogúl. Ennek oka az, mert az egész emberi társaság alapja
a család. Isten tehát azt akarta, hogy az egész világ- az atya és anyá-
tól származzék.

Mivel tartoznak a s z ű l ö k gyermekeik iránt, azt Luther
különösen a IV. parancsolat fejtegetésében mutatja ki. Szent-Pál - úgy-
mond - az efezusbeliekhez irt levele VI. rész 1. versében midőn a
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gyermekeknek m~ghlgyja, hogy szülőiket tiszteljék, igy sz ó l : "Ti mag-
zatok engedelmesek legyetek az Úrban a ti szülőiteknek" Ezzel azt is
mondja, hogy asz ülő k nec s akt est ile g leg y e nek agy e r-
me kek nek sz ülő i, miként a pogányok, hanem az Úrban is ~ de azt
is: hogy a gyermekek az Ú r b a n legyenek engedelmesek aszülőknek;
s mindjárt a 4,ik versben folytatja: "Ti is atyák ne ingereljétek haragra
a ti magzataitokat, hanem neveljétek őket a tudományban és az Úr
beszédének intésében." Az első a mit ki ván , a es z ű l ö k ne i rr'g e r e l-
j é k har a g r a agy e r me kek e t. Igy tesznek azok, kik a gyerme-
kekkel kegyetlenül bánnak. Ennek az lesz a következménye, hogy a
gyermek gyengéd kedélyébe a félénkség, bátortalanság fészkelődik be,
s a szülőket meggyülőlik s olyanra ve temed nek, mit másként meg nem
tettek volna. Ugyan mit is várhatunk az olyan embertől, ki szülöi iránt
bizalmatlansággal, gyül6Jettel viseltetik s tőlük egészen elideg enedik P
Ezzel azonban Szt. Pál korántsem mondja azt, hogy a szűlök nekg yer-
mekeikre haragudniok nem szabad, vagy hogy őket megfenyiteni káros
dolog, hanem csak azt, hogy hab ű n tet ű nk, sze re tet tel b ű n-
tes s fr n k s ne lássék, hogy rajta csupán boszunkat akarnók tölteni.

Ha a gyermeket egyszer bátortalanná, félénkké teszszük, akkor az
mindég bátortalan lesz, a mikor valamibe kellene kezdenie, a fé.léuksé-
get pedig teljes életében nem lehet belőle kiírtani. Aki res z ket a z
a p a é san ya sza v á tói, res z ket ni fog tel jes éle t ébe n még
a 1e v é 1 z ö r g é s é t öli s. A dajkáknak sem szabad megengedni, hogy
a gyermekeket különösen éjjel ijesztgessék s ez által félénkké tegyék.
Neveljük inkább a _gyermekeket úgy, hogy o kos a n féljenek; féljenek
attól, a mit mindnyájunknak félni kell, de ne azoktól, a melyek iránt
csak magunk teszszük magunkat félénkké.

Azt is tanítja Szt. Pál: a szülök neveljék magzataikat a tudomány-
ban és az Úr beszédének intésében. Ez azt teszi: tanítsuk meg arra,
a mit tanulniok kell, s büntessük akkor, ha a tanítás nem használ. Erre
mind a kettőre szükség van. Tanítsuk meg rá, a mit Istenről még nem
tudnak, s büntessük meg, ha nem tanításai nk szerint élnek. Gye r m e.
ke i tek e tel ő b bal e l k ido 1g ok r a tan í ts áto k, előbb Istennek
s c s a k a z utá fl a v i l ági d o 1g o k nak sze il tel j éte k őke t.
Sajnos, ma minden viszásan történik és ez nem is. csuda, mert a szűlö k
maguk sem tanultak semmit és sokan még ait sem tudják: mi a bűn.
Azt hihetnők, hogya gyermekek tanításánál a tanítók a legnagyoQb
szolgálatot tehetnék, a gyermekeket az iskolában valami .jóra taníthat-
nák , Isten félelmére nevelhetnék. E reményünk is hiába való! Minde n
nép, külön ősen a zsidó sokkal jobban gondoskodik arról, hogy gyer-
mekei iskolába járjanak, mint a karesztyén. Azért állunk oly r osszúl a
keresztyénséggel. Az ut ó dok ban rej 1 í kan é pe ker ej e é s ha-
talma, hol az ifjuság nevelését elmulasztják s erre
nem ügyel il ek: úgy jár nak, min t azz a 1 a ker t tel, ame-
l y e.t tavasszal nem rn u n k á l n a k meg.
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Oktassuk azért a gyermekeket Isten parancsolataira. Isten paran-
csolata pedig az: ism ert esd meg agy e r me k kel J é z u s Kr i s z-
t II st j tanítsd meg rá, hogy soha el ne feledje: mennyit tett, türt és
szenvedett érettünk. Hiszen Izrael fiainak is meghagyta Isten, hogy utó-
daiknak beszéljék el azokat a csudák at, miket Jehova atyáikkal Eg yp-
tomban cselekedett. (Zsolt. LXX VIlI. 4.) Ha aztán meg ismer ik Jézus
Krisztust s még sem tisztelik, szeretik és imádják Istent s nem követik
a Megváltót: vegyük elő az Úr bü.itetését, tárjuk fel előttük az utolsó
itéletet s Istennek a gonoszokra való haragját. Ha a gyermek jókor
megismerkedik Isten jósága s kegyelmével s keblében szerelmet érez a
Mindenható iránt, kinek büntetését, fenyegetéseit féli: nem vész ki sz i-
véböl ez érzelem akkor sem, ha .rnár megöregszik.

Isten azt akarja, hogy öt kétféleképen tíszteljük: szeressük rnint
atyát, ki jótéteményeivel minden időben elárasztott s eláraszt bennün-
ket; féljük, mint igaz birót, ki megérdemlett büntetésünket elküldi reánk.
Ezért mondja Malakias próféta 1. 6. versében: Ha én atya vagyok, hol
az én tisztességem? és ha én Úr vagyok, hol az én félelmem? A gyer-
mekek tehát énekeljék az Úr kegyelmét és igazságát. (Zsolt. I. 1.) Ezt
mind a kettőt akarja Szt, Pál, mikor azt m ondja : a szülö k neveljék
gyermekeiket a tudományban és az Úr beszédeinek intésében. Ez a tu-
domány pedig abban áll: mondd meg a gyermeknek, miként teremtett
Isten mindeneket, miként ruházta fel teremtményeit érzelem, lélek és
élettel, miként gondoskodik róluk naponként. Mondd meg neki azt is,
hogy Ö mindnyájunkért szenvedett, csudákat tett, tanított és még na-
gyobb dolgokat megigért. Tanulják meg ezekből, hogy Isten iránt mi-
lyen nagy hálával tartozunk, ismerjék Istent és sze re ssék, mint teremtő
atyjukat. De meg kell azt is icmer tetne d, miképen bünteti Isten az em-
bereket. E czélból mutasd meg nekik:. miként verte meg Isten régen
az egyptomiakat, a pogányokat, a sodomabelieket, a zsidókat s Adám-
ban minden embert; figyelmeztesd arra is, hogy még ma is sokakat
büntet dögvészszel, bitófával. karddal, vízzel, tűzz e l, vadállatokkal és
betegséggel; jövőben is sokat gyötör a pokollal és az ördöggel.

Isten figyelmünk et kölönösen a saját büntetésünkre hivja fel. Ezt
nem ok nélkül cselekszi; azt akarja ezzel elérni,· hogy már a gyerme-
kek is mindenkor Istenre gondoljanak, ne az emberektől, hanem tőle
féljenek. Mert ha csak arra szoktatnók rá ~ gyermekeket, hogya szű-
lőktől féljenek, akkor fordulhatna elő olyan eset is, midön Isten előtt
kedves dolgot kellene cselekednünk, de ezt az emberektől való féle l-
münk miatt nem merjük véghez vinni. Úgy kell azért a gyermekeket
nevelni, hogy a szűlé ket azért féljék, mert Istent bántják meg, ha a
szülöknek nem engedelmeskednek. Igy nevelvén őket, nem lesznek kis-
hitüek, s ha szűlöiktöl megfosztatnának is, akkor sem térnek el Istentői
sem a jó, sem a balsorsban, mert Istenfélelemmel tanultak szülöikn ek
engedelmeskedni, s nem a szűlö ktöl való félelmükben engedelmesked-
tek Istennek.
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Hogy az Úrnak kedves áldozat, midőn a gyermekeket igy nevel-
jük, látjuk r. Mózes XVIII. 19. vers éből. Az Úr nem titkolta el Ábra-
hám előtt a mit tenni akart, s tette ezt a következő okból: Tudom -
mondá az Úr - hogy Ábrahám megparancsolja az ő fiainak és háza-
népének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát és cselekedjenek
igazságot és itéletet. Ime Isten miként jelenti meg Ábrahámnak, hogy
a büntetés, mit Sodomára bocsájt, neki hasznára válik, mert gyermekeit
Istenfélelemben neveli fel. Igy áldatott meg j onabad, a rechabiták apja
gyerrnekeiben, mert jámborul és istenfélően nevelte őket. Igy nevelték
Tobiást, j oachimot és Zsuz sánnát, Mi történt Élivel, mert gyermekeit
rosszul nevelte, megiratott I. Sámuel IV. 18.

2. A gyermekek rossz nevelése.

Nem vagyunk mi balgák? Ime mi gyermekeinkben menyországot
s poklot érdemelhetünk, s a gyermeknevelést még sem veszszük sem-
mibe. Mit használ az, ha magad még olyan jámbor vagy is, ha gyer-
mekeid nevelésére kellő gondot oem forditasz ? - Vannak emberek,
kik sajátságos dolgokkal szolgálják az Istent: böjtölnek, durva ruhát
vise lne k, buzgóságukból kifolyólag sok dologtól megtartóztatják magu-
kat, de a val ó d i ist en ti szt ele t : agy e r me kek hel yes
nevel é s e elől vakon térnek ki. Úgy tesznek, mint hajdan a zsidók,
kik Isten templomát elhagyták s a hegyeken mutatták be az' Úrnak
áldozatukat.

Arra vigyázz minderrek előtt, a mit Isten reád bizott: a mit hiva-
talodban tőled kiván; míként Szt. Pál 1. Korint. VII. 20. mondja: "Min-
den ember, a mely hivatalba hivattatott, abban maradjon." Higyjétek el,
sokkal fontosabb és szükségesebb a gyermekek jó nevelésére ügyelni
s róla gondoskodni, mint a bünbocsájtó czédulák vásárlása, az imádko-
zás, idegen templomok látogatása s a különféle fogadalmak tétele.

Legyetek azért ti atyák és anyák valóban szülöi gyermekeiteknek
és tőrekerljetek, hogy gyermekeitekben saját' sorsotokat tönkre ne
tegyétek.

Elrontják gyermekeiket azok, kik elhanyagolják s fel engedik nőni
tanítás és az Úr félelme nélkül, s ha maguk a rosszra példát nem ad-
nak is, e lr ont j á k azz al, hog y nek i k a túlságos test! szeretetnél
fogva sok atm ege n ge d nek. Azt mondják: hisz ezek még csak
gyermekek, nem tudják, nem értik, mit cselekesznek. Igaz, de a kutya,
a ló, a szamár sem érti mit tesz, mégis már fiatal korában megtanítják
egyre és másra, ámbár ezt való han nem értik. A fa s a kö sem érti,
hogy a ház építéséhez alkalmatlan az eredeti állapotban, az épitő mes-
ter mégis olyan alakot ad neki, a melyben használhatja. Olyan e m-
ber ek, kik gye r me k eik e t d é d ~ 1get i k, gye r m eke i k b ű-

n e i é r t is felelősek, ép olyan f e l e l ö s e k, mintha csak
maguk követték volna el.
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Ha egy asszony a franczia királyné drágaságaival felékesitve jelen-
nék meg közöttünk: meg bárnulnók, mindenki szájat t átana reá; pedig
az olyan asszony, ki egészséges gyermekek szülés évei ékesíti magát,
sokkal ékesebb. Az ilyen ékeséggel szemben mindenféle ékszer, gyöngy,
bársony s arany csak olyan, mínt a foltozott, rongyos ko ldús köpönyeg.

Vannak emberek, kik gyermekeiket úgy rontják el, hogy fülök
hallattára gyalázatos szavakat, szrtko kat sz órnak, előttük rossz példát'
mutatnak, illetlen taglejtéseket ejtenek. Voltak néhányan, én is ismertem
néhányat (adná Isten, hogy már egy se volna l) kik abból lakmároztak,
a mit leányaik vagy feleségeik tisztátalanságukkal szerezre.k, Bizony a
gyilkosok nagyobb szolgálatot tettek volT:!a az ilyen leányoknak, mint
saját édes szülöík.

Vannak emberek, kik abban gyönyörködnek, hogy gyermekeik
miyen b áto ro k; har c zia sa k; ha a gyermeknek legkedvesebb fog-
lalkozása a, mások verése; mintha bizony nagy becsület volna az, hogy'
senkitől sem félnek. Az ilyen szülök ostobaságuk gyümölcsét rendesen
megérik, mert fiaik rájuk gyakran gyászt, fájdalmat hoznak: sokszor
váratlanul meghalnak. A gyermekek gyakran hajlandók a har ag ra
és a gonosz tré f ára is. Éppen azért szükséges, hogya szülök erre
se szóval, se tettel példát ne adjanak. Mert ugyan mit várhatnánk attól
a gyermektől, ki a példából a káromkodást s gyalázatos szavakat meg-
szekta, mint káromkodó s illetlen szavakat.

Mások úgy ronthatják el gyermekeiket, hogy nekik a Lk alm a t
adn a kar r a, hog y a v i Iágo t nag y o n meg ked vel j é k.
Az ilyen szülök aztán tovább nem is gondoskodnak gyermekeikről,
csak addig, mig a gyermekek annyira viszik, hogy ugrálni, tánczolni
megtanulnak, s a cziczomázáshoz értenek. Ezt is csak azért teszik, hogy
az embereknek tessenek, vágyaikat izgassák, s úgy éljenek, mintha e
világból elköltözniök soha sem kellene. - Kevesen vannak a mai vi-
lágban, kik gyermekeik nevelésében Isten ismeretére, s lelkük üdvös-
ségére tartozó dolgok elsajátitására legalább annyi gondot forditanának,
mint arra, hogy ruhájok, vagyonuk és becsületük legyen.

Ugyan igy nyilakozik Luther akkor is, midőn 1. János II. 14. ver-
sét mag'yarrázza, A R Y e r m eke k nek olyan a természetük, hogy
szeretik, ha s z a b a d j á r a eresztik őket. Az ifjak is ilyenek,
zúgolódnak, ha sz igorúan tartjuk őket. Az aty á k gye r m eke i k
feletti joga Istentől szárrnazik.. mert 6 az igazi atyja mindaz oknak, kik
égben s földön gyermekeknek neveztetnek (Eféz, Ill. 15,) 'Éppen ezért
az atyáknak gyermekeik felett való földi hatalma ne legyen se makacs,
se barátság tala n, Ha a szülök és urak e földön Istent nem ismerik el
uruknak s parancsolójuknak, Isten is azt cselekszi, hogya gyermekek
és cselédek sem ismerik el szülőiket s gazdáikat ezeknek. A tap a s z-
tal a t azt ro ut a t j a, hog y asz ere tet tel sok kal t öbb e t

le het v é g hez vin n i, min t asz o 1g a i fél ele mm els kén y-
SZE: r í t é s s e l. Azonban a gyermek első kötelessége az, hogy mindenek
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Hogy az Úrnak kedves áldozat, midőn a gyermekeket igy nevel-

jük, látjuk I. Mözes XVIII. 19. verséből. Az Úr nem titkolta el Abra-
hám előtt a mit tenni akart, s tette ezt a következő okból: Tudom -
mondá az Úr - hogy Abrahám megparancsolja az ö fiainak és háza-
népének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát és cselekedjenek
igazságot és itéletet. Ime Isten miként jelenti meg Ábrahámnak, hogy
a büntetés, mit Sodomára bocsájt, neki hasznára válik, mert gyermekeit
Istenfélelemben neveli fel. Igy áldatott meg j onabad, a rechabiták apja
gyermekeiben, mert jámborul és istenfélően nevelte őket. Igy nevelték
Tobiást, Joachimot és Zsuz sánriát, Mi történt Élivel, mert gyermekeit
rosszul nevelte, megiratott I. Sámuel IV. 18.

z. A gyermekek rossz nevelése.

Nem vagyunk mi balgák? Ime mi gyermekeinkben menyországot
s poklot érdemelhetünk, s a gyermeknevelést még sem veszszük sem-
mibe. Mit használ az, ha magad még olyan jámbor vagy is, ha gyer-
mekeid nevelésére kellő gondot (lern forditasz ? - Vannak emberek,
kik sajátságos dolgokkal szolgálják az Istent: böjtölnek, durva ruhát
vise lriek, buzgóságukból kifolyólag sok dologtól megtartóztatják magu-
kat, de a val ó d i ist en ti szt ele t: agy e r m eke k hel yes
nevel é s e elöl vakon térnek ki. Úgy tesznek, mint hajdan a zsidók,
kik Isten templomát elhagyták s a hegyeken mutatták be az' Úrnak
áldozatukat.

Arra vigyázz mindenek előtt, a mit Isten reád bizott: a mit hi va-
talodban tőled kiván; miként Szt. Pál I. Korint. VII. 20. mondja: "Min-
den ember, a meJy hivatalba hivattatott, abban maradjon." Higyjétek el,
sokkal fontosabb és szükségesebb a gyermekek jó nevelésére ügyelni
s róla gondoskodni, mint a bünbocsájtó czéduJák vásárlása, az imádko-
zás, idegen templomok látogatása s a különféle fogadalmak tétele.

Legyetek azért ti atyák és anyák valóban szülöi gyermekeiteknek
és törekedjetek, hogy gyermekeitekben saját sorsotokat tönkre ne
tegyétek.

Elrontják gyermekeiket azok, kik elhanyagolják s fel engedik nőni
tanitás és az u-. félelme nélkül, s ha maguk a rosszra példát nem ad-
nak is, el ron t j á k azz al, hog y nek i k a túlságos testi szeretetnél
fogva sok atm ege n ge d nek. Azt mondják: hisz ezek még osak
gyermekek, nem tudják, nem értik, mit cselekesznek. Igaz, de a kutya,
a ló, a szamár sem érti mit tesz, mégis már fiatal korában megtanítják
egyre és másra, ámbár ezt valóhan nem értik. A fa s a kö sem érti,
hogy aház építéséhez alkalmatlan az eredeti állapotban, az építő rnes-
ter mégis olyan alakot ad neki, a melyben használhatja. Olyan e m-
berek, kik gyermekeiket dédelgetik, gyermekeik b ű-

ne i ért is fel elő sek, é pol y a n fel el ö s e k, min tha c s ak
maguk k ő v e t t é k volna el.



előtt az isteni félelmet tanulják meg; aztán pedig szeressék azokat, kik
nevelésükön munkálkodnak. Az isteni félelemnek sziveikböl soha se
szabad távozni, rnert e nélkül sem Istennek sem embereknek tetsző
dolgot nem cselekedhetnek. A szavak és cselekedetben nyilvánuló
fegyelem megmenti a gyermek lelkét az örökös pokoli kinoktól. Az
atya nek imé 1 j e a ves s z ő t, de gondolja meg, hogy gyerme-
kei nevelését Isten bizta reá és Isten müve az is, hogy a gyermekből
jó erkölcsü ember leg-yen. Ki ezt nem tudja, gyülőli gyermekét és csa-
ládját és a sötétben tévedez. Azok a szülök, kik gyermekeiknek csupa
szeretetből mindent megengednek, alapjában nem tesznek mást, mint
gyermekeiket gyülőlik. Az il1en szű lö k gyermekeikkel bünösek gyer-
mekeik vétkeiért. Rendesen két okból engedik meg a szülök gyerme-
keiknek a rossz cselekedetet: vagy dédelgetés és elkényeztetésböl,
vagy pedig igen nagy szigorúság és elkeseredésből. Mind a kettőben
okos mértéket kell tartanunk.

Ha a családapa teljes világi eletében egyéb jót nem tenne is, mint
gyermekeit az Isten félelmében nevelné, ezzel is eleget tett volna lelke
üd vösségéért.

A gyermekek rossz neveléséről Luther a kővetkezök ép nyilatko-
zik: Nincs nagyobb szégyene a keresztyénségnek, mintha a gyermeke-
ket elhanyagolják .. Ha azt akarjuk, hogyakeresztyénség boldoguljon,
a gyermekeket kell idejekorán nevelnünk. Csakhogy a csalfa természeti
szeretet annyira elkábitja a szülöket, hogy gyermekeik testére jobban
vigyáznak, mint lelkére. Ezért mondja Salamon (Péld. XIII. 24.) "A ki
megtartóztatja vesszejét, gyülöli fiát; a ki pedig szer eti, idején bölcse-
ségre tanítja. Éppen igy XXII. 15. A gyermek elméjéhez köttetett a
bolondság, de a tanításnak vesszeje messze elűzi ő tőle azt. XXIII. ] 4.
Ha a gyermeket megvered a vesszővel, lelkét a pokoltól szabadítod meg.

Ezért szükséges, hogy az atyák gyermekeik lelkére nagyobb gon-
dot forditsanak, mint testükre; mert a lelket az utolsó ítéletkor Isten
számon kéri tőlük. Mit gondolsz, kik jajgatnak és kiáltanak majd fel
(Lukács. XXIII. 29.) nBoidogok a meddők és amely méhek nem szül,
tenek, és az emlők melyek nem szoptattak. " Bizonyára azok, kik gyer-
mekeiket Istennek - kitől kapták - nem mutathatják be!

3. Zárdaszerü nevelés.
Luther nem helyeseli, ha a gyermekekei: s az ifjakat a világtól

úgy elkülönítjük, mint a szerzeteseket szokták. Salamon -- úgymond -
nagyon bölcs, királyi tanító. Nem tiltja meg ő az ifjaknak, hogy az
emberekkel ne érintkezzenek, ne örüljenek; mert így merev fadarabok
és túskók lesznek. A nselmus is azt monja , hogy ha a fiatal embereket
igy bezárjuk és a világtól elkülönítjük, úgy járunk el, mintha azokat a
fákat a melyeknek gyümölcsöt kellene teremni, cserépbe ültetjük. Az
ifjúságra károsan hat, ha az emberektől elkülönítik, bezárják, mint a
madarat a kalitkába, hogy az embereket ne láthassák, ne hallhassák és
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senkivel se beszélhessenek. Am hadd lássák az embereket, hadd hall-
janak és tapasztaljanak, csak a fegyelemre és becsületérzésre kell ügyelni.
Jó haa fiatal ember az emberek között forgolódik, csak arra kell ügyelni,
hogy a becsület és erényre rászoktassuk s a bünöktől megóvjuk. A
fiatal emberre káros is, ha a világtól elzárjuk ; mert az örömre s gyö.
nyörűségre ép olyan szükségünk van, mint az ételre s italra se mellett
jobban is egészségesek maradunk.

(Folytatása következik.)
Pethes János.

GYAKOltLAT.
Kisérleteim, tapasztalataim és eljárásom a magyarnyelv tanítására

nézve, németajkú népiskolában.
(Folytatás.)

A következő évben más állomásra lettem meghíva. Azon eddigi
tapasztalatban bizva, hog-y németajkú népünknél a magyarnyelv meg-
tanulása ellen nem található ellenséges hangulat, nem kezdtem kisérle-
tezéseimet előlről, hanem a megindított nyomon haladtam tovább, de
a legéberebb figyelemmel kisértem a tüneményeket, hogy az új állo-
máson nem mutatkozik-e valami, amiből bekövetkezhető viharra lehetne
következtetni, mely elől czélszerü leend idejekorán visszavonulni s a
dolgot legelől kezdeni. Azon ellenáram, a mitől tartottam, nem kővet-
kezett be, miböl azon tanulságot merítettem magamnak, hogy németajku
népünk nél a magyarnyelv megtanulása iránti rokonszenv nincs helyhez
kötve s hogy eddigi túlságos óvatosságom fölösleges volt. Magára a
nyelv tanulása és tanítására nézve meg azon tapasztalatra jutottam,
hogy két tantárgynak magyarnyelven való beemlékelése, noha némi
haladást mutat, nem felel meg a czélnalc, mert il nyelv tanítása nem jó
irányban történik s így nem váltja be a hozzáfüzött reményeket; továbbá
rájöttem, hogy ha sikerrel akarunk müködni, akkor e mellett a magyar·
nyelvi órák számát kell okvetlen szaporítani.

A következő évben tehát megszaporitottam a magyarnyelvi órák
számát oly formán, hogy abból naponként egy-egy órányi idő esett, a
mellett a két reáltantárgyat magyar nyelven tanitani próbáltam meg;
nem azért, hogy a gyermek mindent megértsen a mit mondok, ez esak
mellékes ezél volt, hanem azért, hogy a gyermeki fül szokja meg a
nyelv sajátságát, csengését, szokjon amennyire lehet a kiejtés tisztasá-
gához, általában, hogy nyelvérzéke fejlődjék. E mellett természetesen
a tantárgyakban előforduló ismeretlen szavak beemlékelése is gyako-
roltatott, hogy amit a gyermek magyarul megtanult, azt meg is-érthesse,
sót kedvező esetben anyanyelvén szabadon el is mondhassa,



Ily eljárris melleit kissé több eredmény mutatkozott, de még nagyon távol
állott az elégségestől. A legnagyobb nehézséget a haladásban a magyar-
nyelvi tankönyvek hiánya képezte, míg végre ezen nehézségen is á tes-
tünk legalább részben, amennyiben a felső osztályt bár kűzdéssel, de
mégis sikerült magyar nyelv- és olvasókönyvvel ellátni. a nélkül, hogy
ezen magyar nyelvi könyv behozatala miatt a pénzügyi nehézségeken
kivül egyéb ellenvetés merült volna fel, de ez is csak az első évben;
a további években már megszukottá válvá n, az is a rendes szükséglet
közé vegyült, melylyel elnémult a nehézségek nyilvánítása is. A
magyarnyelvi tankönyvek mindenesetre nagyban elő segítették a nyelv
tanítását, de itt meg azon tapasztalatra jutottam, hogy kissé elkésett
dolog a magyat'nyelv tanitását csupán a felső osztályokban eszközölni, itt kez-
deni meg az olvasást stb., mert mire a növendékek k issé megszoknák
sabba belemelegednének, lejár iskolakötelezettségi idejük s faképnél
hagyják az iskolát. Átláttam tehát, hogy a magyarnyelv tanítását már
az iskolába belépő gyermekkel volna czélszeril kezdeni, különösen az írást,
olvasást, hogy később ezzel ne kelljen oly részletesen bibelödni s a
haladás rohamosabb lehessen; de átJáttam azt is, hogy megfelelő ABC-és
könyv nélkül ez egyátalán nem lehetséges.

Az volt tehát a legközelebbi kérdés, miként volna lehetséges,
lehető legsimábban, minden zavar előidézése nélkül, a többi osztályokat
is megfelelő magyar kőnyvvel ellátni. Ez ügyben tapogatóztam kűlőn-
féle irán) ban, de . azt vettem észre, hogy a hur nem igen akar több
feszitést kiállni s kénytelen voltam annak forsirozását abbahagyni. De hát
a minek meg kell lenni, az el nem maradhat. E gondolat által sarkalva

I

más utak és módok keresésére határoztam el magamat. Ebbeli fáradó-
zásairn a kellő eredményre vezettek, amennyiben egy jótékony egyesü-
let (bpesti magyar iskola egyesület) méltányolván az akadályok nehéz-
ségét, az iskolát volt szi ves száz darab megfelelő magyar könyvvel
megajándékozni, melyek mint iskolai tulajdon az I. és II. csoport növen-
dékei között az iskolai év elején kiesztatnak év végével pedig be vo-
natnak. .

Most már a legfőbb akadály is Ie lévén küzdve, rendkivüli sike-
rekre számítottam. Csakhogy azon tapasztalatra jöttem, hogy számítá-
saim tulvérmesek voltak s reményem távolról sem vágott be s. hogy a
dolog igy sem megy valami könnyen, mert néha ott is talál koztarn
akadályokkal, hol annak létezését nem is gondoltam. Ilyen akadály
volt a többek között különösen a kiejtés kr irninál is volta; aszóanyag
beemlékelésének lehetetlensége s rendkivül fárasztó hatása, melyeket
az alsóbb osztályokban általam eszközölt előmondás után kellett beta-
nítanom. Ezekre nézve azon tapasztalatra jutottam, hogy a kiejtés tisz-
taságát elősegitendő a kezdőket először a magyar olvasásban czélszerűbb
gyakorolni, a mi helyesnek is bizonyult j a szavak beemlékelésére nézve
pedig abbeli eljárásomat találtam legczélhozvezetőbbnek, hogy napon-
ként a délutáni előadás megkezdése elötti időt, melyet többnyire amúgy
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is csak lármá val vesztegetnének el, a szavak betanítására fordítottam
és pedig oly formán, hogy a gyermekeket az iskolába már jókor fel-
rendeltem, hol nekik valamely jártasabb s jobb kiejtésü növendék az
összes s naponként betanulás végett feladott szavakat előmondja, melyet
az egész iskola, néha pedig csak a megfelelő osztály szavanként az
előadás kezdetéig utánmond. Ez eljárás meglehetősen könnyített a terhen s
az I:!lfogadhatónak bizonyttlt. Ezen gyakorlat mellett már a kezdők is meg-
lehetös summa magyar szónak jutnak birtokába, úgyannyira" hogy mire
a felöbb osztályba kerülnek, hol az elemi tantárgy ak zöme tanittatik,
azokból már vajmi kevés szó szorul k isze désre s otthoni betanulásra,
mert ezeket még a nehezebb felfogásuak is, a számtalan ismétlések
után, képesek elsajátítani, mely a tanítóra nézve egyéb teendők eszkö-
zölhetése végett nagy időmegtakarítást képez. Ezen eljárás oly lényeges
é8 ajánlatos, hogy mondhatnám (orsát képezi a magyamyelv könnyedén való
megtanításának.

Ezen módszer már biztosít némi-némi sikereket, de még sem olya-
nokat, melyeknél meglehetne állapodni. El lehet vele érni azt, hogya
gyermekek a magyar embert, mondjon az bármit is, képesekké válnak
megérteni s ha beszédében fordúlnának elő szava-k, melyeket a gyermek
nem ta núlt, -: mert utóvégre egy egész szötárt betanítani nem lehet,
de nem is szükséges, - annak értelmére a többiből következtetve ren-
desen rájön; sőt a maga módja szer int képes is egyet-mást szabadon
elmondani hallás után, de az elmondandókat gondolatban többnyire
át fordítja. ltttehát még megál1apo~ni nem lehet, mert szükséges, hogy
a gyermek ne csak értse a nyelvet, hanem azt legalább nagyjából
beszélni is tudja. Erre nézve azon tapasztalatra jutottam tehát, hog-yez
az eddigi eljárás szerint a legjobb akarat s a legnagyobb szorgalom
mellett sem lehetséges, mert hiányzik a gyermek számára a beszéd
megtanulhatásának főkelléke a gyakorlat. De miként lehetséges egy tel.
jesen németajku községben a gyermekek számára gyakorIóteret sze-
rezni? Először az amúgy is szokásos gyermekcsere fejlesztésére gon-
doltam s annak minél nagyobb mérvben leendő eszközlését tűztern ki
czélomúl. De ezen eljárás nem bizonyúlt praktikusnak, mert a cserefiuk
a magyar, illetve német családoknál szo kásos életmód különbözetet
nem igen tudták megszokni, miért is ez' s egyéb családi okókból szár-
mazó nehézségek miatt rövid idő alatt Jöbbnyire ismét haza kerültek;
de másrészt ezen mód azért sem nyerte meg tetszésemet, merr én a
nyelvbeli gyakorlatot nem kerlátolt. hanem általános alapra óhajtottarn
fektetni, mely igy nem volt elérhető. E helyett a következő években
tehát főtörekvésemet az képezte, hogya szolgákra szoruló gazdák
ebbeli szükségleteiket magyar fiuk által fedezzék, mely amúgy -sem
ütközik nehézségbe, minthogy községünk körül elég magyar falu van.
Az iskolások ezekkel aztán uton-utfélen szóba állhatnak, valamínt a
már kimaradottak is. Ebbeli törekvésemnek, melyet nem a valódi, ha-
nem más elfogadható okokkal láttam jónak támogatni, nem is maradt
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el foganatja s a községben általában magyar szolgák alkalmaztattak.
Bátorításornra a növendékek nem is szégyenkeztek a magyar fiukkal
szóba állni, akármiként hurczolták is meg a nyelvet. Élénk figyelemmel
kisértem, valjon el külsö gyakorlat az iskolai oktatás szolgálatában el
fog-e vezetní az óhajtott eredményhez s a kitüzött czélhoz. Azon tapasz-
talatra jutottam, hogy ezen intézkedésnek kétségkívül van észrevehető eredménye
s hogy az okvetlenül fenntartandó. Azonban némi árnyoldala is van,
mert a gyermekek a neveletlen szolgáktóI mindenféle trágár beszé-
deket is eltanultak, köztük elsö sorban a káromkodást, melyre anémet
nyelvben kevésbbé van erőteljesebb kifejezés, legalább nálunk s úgy
látszott, ezt a magyar heszéd kiegészítő részeként vélték, melyböl néha
még virtust is csináltak maguknak. A czél azonban ez által sem lett
a kivánt mértékben elérve s azon tapasztalatra jutottam, hogyemellett
még egyéb alapos intézkedés is szükséges .. Elhatároztam tehát, hogy
szakítok eddigi eljárásommal s a magyarnyelv tanítását pusztán gyakol'-
lati alapra tektetem s a gJ/akorlóteret az iskolába helyezem áto Ezen eszmét
foganatosítandó, elhatároztam, hogy a németnyelvü oktatást, egyelőre
a vallási tárgyak kivételével, magyarnyelvüvé változtatom át, vagyis
anémet tannyelvet magyarral helyeUesítem. Mivel azon ban ennek megvál-
toztatása nem csupán tőlem fügött, sőt tán darázsfészket is képezhet,
a legóvatosabban fogtam a dolog kivíteléhez, úgy tüntetve fel a dolgot,
mintha mindez csupán a szülö k érdekében történnék. A talaj ehhez már
az évek során úgy is elő lett készítve, bizodalmam volt, hogy kellő
óvatossággal keresztül lesz vihető, mely óvatos elővigyázat mellett
különben is, (hozzá még gyengébb vagy erősebb füstfuvások használata
áital) nemcsak a legerősebb méh, hanem még a legvadabb darázsfészek
is kiszedhető. Bizalmamban nem csalatkoztam; az egyháztanács által
határozatba ment, hogy az iskolai tannyelv a vallási tárgyak kivéte-
lével a felhozott selfogadható okok alapján ezután magyar legyen, de
előzetesen csak egy próbaévre ; a további intézkedések ezen próbaév-
től tétetnek függővé, t. i. ha ez ellen a próbaév leteltével ellenvetéS
nem történik, a magyarnyelvi előadások tovább is folytathatók lesznek.
Ebből azon közmondás igazságának tapasztalására jutottam, hogy az
erős akarat végre is győzelmel arat, mely tapasztalatom legnagyobh mér-
tékben való megszivlelését bármiként ajánljam is, azt eléggé nem ajánl-
hatom, mert ez képezi minden egyébnek kulcsát és sarkpontját ; ennek
birtokában még hihetetlennek látszó dolgokat is lehetséges véghez vinni.

(Folytatása következik.) . Polgár József.

Sándor.
Csendes a sír, welyben nyugszol;
Fölötted csak kicsiny halom;
Kisded kereszt fejed felől,
Körülötted a nyugalom.
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Márvány tábla nem mondja meg
Hogy ki voltál s mit igértél;
Nem mondja, hogyelhervadtál
Mielőtt jött a hideg tél.

Nem mondja, hogy ~arany sli ved
S magasröptü lelked vala,
Melynek kicsiny volt evilág,
S azért sz állt oly gyorsan haza.

Nem tudja ezt az idegen,
Ki melletted el-elhalad;
S néma a sir, miként a szív,
Mely porlad oz a hant alatt.

De minek is, - én tudom azt,
Tudom jól, hogy te ki valál,
Érzem nagyon, hogy mily kincstöl
Fosztott engem meg a halál!

Svivem nyugodt, már nem vérzik,
Sebje régen már behe gedt,
De tégedet, drága öcsém
Soha, soha el nem feled! EBri.

Visszatekintés.
Mozgalmas és eseményekben gazdag esztendő tünt el fejünk fe-

lett. Nem gyülekeznek a határra csatakész hadseregek, nem csörög a
fegyver harczszomjas férfiak kezében, mégis úgy látszik háborúra,
beláthatlan következményü, nagy háborúra készül az egész világ.'
A békés nyugalom és rendes munkálk odás tüzhelyét s mühelyét el-
hagyja minden osztálya a társadalomnak s részint akarva, részint tit-
kos hatalom által ösztönöztetve indúl, készül a harczba, melynek elő-
jelei majd örömteljes, majd megrendítő történelmi jelenségekben nyilat-
koztak. az elmult év folyamán.

Lázas tevékenységgel kezdődött az 1894. év. Szilágyi Dezső igaz-
ságügymini.szter a megelőző év deczemberében letette a ház asztalára
a polgári házassági törvény javaslatot. Mint a megbolygatott méh kas
zú dúlt fel erre a katholikus klerus és az ő uszályvivöi, Az év elején
január 16-án némi szemfényvesztési játékkal is kidiszített szemkápráz-
tató fénynyel rendezett nagy gyülést hívtak össze Budapestre, hogya
szabadelvű kormány tervei ellen felemeljék szavukat.. Kimondották a
veszedelmes jelszót, miszerint politikában és társadalomban a pápista
elvek érvényre emelését kell mindenütt elősegíteni és ezzel a harczot ,
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melynek csak azon kérdés k őrül kellett volna folyni, vajjon a házasság'
k őt és kötelezőleg vallásos cselekmény legyen-e vagy polg ár i, a feleke-
zeti térre tették áto Ettől fogva a kérdes nem az volt többé, hanem
hogya katholika egyház-e az egyedül üdvözitö, vagy nem. Ilyen harcz-
tól pedig legtöbb felvilágosodott ember irtózik. És azért azon katholi-
kusok, kík szégyennek tartották volna, ha hazánkban a XIX. század
végén felekezeti harcz tüze gyúlna ki, márczius 4·én nagyszerü nép.
gyülést rendeztek szinte Budapesten, melyen tiltakozó határozatot
mondottak ki a felekezeti türelmetlenség ellen. Folyt ezután a harcz
az országgyülésen s a társadalomban. A képviselőház ápril 12-én a
polgári házassági törvény javaslatot óriási szótöbbséggel elfogadta
ugyan, de a főrendiházban a k lerus uralkodott sidegen seg édcsapato,
kat is vonva magához a javaslatot visszavettette. A miniszterium be-
adta lemondását s a klerikálisok ujjongtak örömükben: miénk a győze-
lem !De .ez az öröm korai volt. Királyunk ismét Wekerle Sándort bizta
meg kormányalakitással s az új miniszterium 'a képviselőház által válto-
zatlanúl újra átküldött törvény javaslatot a főrendiházban is keresztül
vitte. Még egy utolsó erőfeszítést tett az ellenfél. A királyhoz fordult
kérelmével. hogyepogány javaslatot ne szentesítse. Azonban a sza-
badelvü eszmék sokkal nagyobb erővel indultak meg hódító útjokra,
hogysem a klerus azok haladását meggátolhatta volna. Deczember
10-én a miniszterelnök bejelentette a képviselöházban+hog y az egyház-
politikai törvények nevezetesen a polgári házasság, a gyermekek val-
lása s a polgári anyakönyvve7.etés.törvényei ö felsége által szentesítve
leérkeztek. Nevezetes hódítása ez a szabadelvü eszméknek a katholikus
egyház önkény uralma ellenében. A másik két egyházpolitíkai tör-
vény javaslatot a zsidók receptiójáról s a szabad vallásról a főrendiház
még nem fogadta ugyan el, de előre látható, hogy a haladás szelleme
napjainkban oly erővel indult meg, hogy ostromát a kathelika egy-
ház omladózó falai többé ki nem bírják. Minden jel arra mutat, hogy
miként gr. Széchenyi Béla a polgári házassági törvényjavaslat tárgya-
lása alkalmával a főrendiházban előadta, a katholikus egyház világha-
talmi állása napról-napra mélyebben sülyed, Az egyedül üd vőzítö tan
elvének templomát legyőzhetlen erők ostromolják, legszilárdabb szege-
letköveit k ifeszeg'etik, ékességeitől megfosztják. A katholikus egyház
méltóságteljes, kétévezredes temploma düledez.

Egy nagy halottja is van hazánknak. Kossuth Lajos, országunk
függetlenségének hivatott apostola márczius 20-án Torinoban örök
életre szenderűlt. Épen mikor a polgári házassági törvényjavaslat feletti
vitát képviselőházunk befejezte s csak a záróbeszédek voltak még hátra,
mikor az ország izgalma e törvényjavaslat sorsa miatt tetőpontra hágott;
akkor sujtott le a halál kaszája, hogy leterítse a nagy férfiút, kinek
minden szive dobbanását együtt ér zé a Duna, Tisza sikjainak minden
lakója. Gyászba borult az ország, gyászba öltözött minden honfi, minden
ház. A nagy halott tetemeit a székes főváros hazahozatta s ápril l-én a
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budapesti kerepesi temetőben örök nyugalomra kísérte oly impozáns
gyászkiséret, oly fenséges részvéttel, minöt Magyarország még' aligha
látott. Torinoban Veress József orosházi evang. lelkész mondott felette
ódai emelkedettségü imát j Budapesten Sárkány Sámuel bányakerületi
püspök és Horváth Sándor budapesti lelkész adtak szavakat az ország
és evang. egyházunk kimondhatlan fájdalmának.

Az utolsó höse esett el benne a szabadságnak, ki ezért lelkesedni,
élni, fáradhatlanul munkálkodni és szenvedni tudott. Nem halt ki vele
a szabadság elve, él az tovább és élénk küzdelmet folytat az állam-
hatalom mindenhatósága legkiváltkép pedig tömérdek igaztalanságai s
a társadalomban kiélesedett ellentétei ellen. De ezt a harczot nem
hősök, - szomoru de való - elvetemedett gazemberek folytatják.
Mert a kiket szellemi miveltség eszmék és nemes erkölcsök légkörébe
felemelt, azok érzik, hogy az eszmék az épités kora még nem érkezett
el j a mindennapi élet gondja foglal el mindenkit j azok pedig kik csak
testi fájdalmát érzik a szabadság hiányának az érzéki nyers erő vad
eszközeihez nyülve a rombolás, pusztítás, gyilkosság undok örvényére
lépnele A munkásosztály lázong, elégedetlenkedik, egyes rajongó hiveit
az államhatalom s társadalmi rend ellenségeinek borzasztó merényle-
tekre ragadja a szabadság utáni vágy erkölcstelen elfajulása. A fran.
czia köztársaság elnökét Sadi Carnot-t egy Caserio Santo nevü anar-
chista junius 25-én Lyonban rnegg yikolta. Egész Europát megrendíté e
rémhír, megrendíté de alig nyitotta fel azok szemeit, kiknek mélyebben
s távolabb kellene látriio k, mint a mindennapi élet poros országútján
izzasztó munkában foglalatos nagy tömegnek. E vérlázító gaztett azon
áramlatnak nyilatkozása, mely. mint lappangó tüz feltartóztathatlanúl
terjed lábaink alatt, melynek czélja lerombolni az állam hatalmat, az
egész társadalmi rendet, mely mind azokkal, kik a hatalomban nem
részesek kiméletlenül, kegyetlenül, igazságtalanúl bánik.

Mert az idők fuvallata koronként valóban visszataszitó dolgokat
tár fel. azon férfiak életéből, kiknek kezébe ezrek, sőt milliók anyagi
érdekei vannak letéve. Francziaországban a Panama. botrány, mely a
világhirü Lesseps nevét borította homályba, Olaszországban Crispi vi-
selt dolgai, nálunk előkelő pénzintézetek, nagyszabású iparvállalatok
kebelében felmerült hütlenségek, sikkasztások esetei az emberek becsű.
letéssége iránti hitet és bizalmat alapjaiban rendítik "meg. Ma itt követ
el egy köztiszteletben álló egyén öngyilkosságot, holnap amott tar tóz- -
tat le a biróság egy férfiút, kit mindenki vagyonosnak s becsületes
embernek ismert. És midőn e hireket olvassuk, borzasztó kétségtől
megdermedve k ér dezz űk : kiben lehet tehát megbizni. Úgy látszik,
mintha ez a szó becsület és jellem üres fogalom volna, melynek meg-
valósulása nincs, nem található sehol a földön.

Hazánk evangelikus egyházának épülete is erős rázkodást szen-
vedett az elmult évben. A dunáninneni egyházkerületben mondhatni
nyilt lázadás ütött ki. A nemzetiségi izgatók évek során át folytatott
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ellenségeskedésüket annyira vitték, hogy előbb kérvényt nyujtottak be
a királyhoz, miszerint ő felsége a zsinati törvényeket -' nevezetesen
az egyházkerületek új beosztását - ne szentesítse; majd kerületi gyü-
lésen aug. 16 és 17-én egyenesen elleneszegültek a törvényeknek, mi-
nek folytán Baltik Frigyes püspök kényszeritve volt agyülést felosz-
latni. A kérvényt királyunk elutasította. A kerületi gyűlés dec. 19-én
s a következő napokban meg tartatott. De a kedélyek nincsenek leesen-
desitve, egyházunk békéje nem állott helyre. Épen most midön legerö-
sebbeknek kellene lennünk, midön a "régi ellenség" országszerte szer-
veskedik és fegyverkezik, midön másrészt az erkölcsiség és vallásosság
hanyatlása azzal fenyegetőzik, hogy magával rántja az örvénybe az
oltárt; most. üti fel a szent helyen, a templomban fejét a belviszály.

Bomlásban az egyház tekintélye, kemény ostrom fenyegeti az
államhatalmat és a társadalmi nyugalmat, szétzüllik az erkölcsiség.
Megereszkedtek mindazon erők idegei, melyek az emberi társadalomban
a rend és egyensuly fentartására,az ember boldogulásán ak biztosítására
vannak hivatva. Oly időnek nézünk eléje, melyet e szavakkal lehetne
jellemezni: bellum omnium contra omnes:

De Isten lelke lebeg most is a vizek felett! Sötét és lesújtó a kép,
melyet mindennapi tapasztalataink után az emberiség mai állapo-
táról ősszeá llíthatunk, de kinek szemeit mennyei világosság, a gondvi-
selésben vetett hít 'ragyogása világítja meg, az e szomoru vonások
mellett is, sőt azokban is felfedazt az emberiség haladásának csa lhatat-
lan jeleit s meglátja e komor képen IS az Isten ujját, mely a romb 0-

lásban is folyton épít s a pusztulás temetőjében új életet teremt.

A felvilágosodos oly óriási lépésekkel halad ésterjed, minőt a
történet emberemlékezet óta alig mutat fel. Nevezetesen a természet
titkos erőinek kikutatása s felhasználása tekintetében az ipar, mez ö-

gazdaság, orvoslás és kereskedelem terén az emberi szorgalom rendki
vüli szinte csudaszerü eredményeket képes felmutatni. A jótékonyságot
sohase gyakorolták az emberek felebarátaikkal oly nagy mértékben s
oly sokoldalúlag, mint korunkban.

Egyházunk fejlődésére nézve is korszakot alkotó az elmult év.
Zsinatunk, mely új alkotmány szervezetet hozott létre ez év november
6-ánés 7-én fejezte be müködését. Törvényeinket a k irály szentesitette
s most ezek alapján az egész magyar evang. egyház új, korszerübb in-
tézvényekkeJ gazdagodik. E lap olvasóira nézve kü!önösen nevezetes
vivmány, hogy egyházi gyüléseinken a tanítói kar is képviseletet nyer.

De ama megrendítő jelenségek i." melyek korunk arczulatját el-
homályosítják, hitteljes szivvel szemlélve az emberiség haladásának
jeléűl tünnek fel. Csak azt mutatják ezek, hogy az a keresztyén szellem
mely az emberszeretet érzetére és gyakorlására nézve nem ismeri sem
a különbőzö hitvallások, egymástól eltérő meggyőződések, sem rang és
születés, sem hatalom és ügyefogyottság, sem nemzetiség korlátait, mely
akár szorgalorn által gyüjtött, akár sors által adományozott javait kész-



séggel megosztja felebarátjaival, mely a gazdagságot és hatalmat úgy
tekinti, hogy azzal felebarátjai iránti kötelességek egész sorozata együtt
jár, mely végre legdrágább kincsnek a sziv szeplőtlenségét tartja és
ezt önmagában és felebarátaiban szent oltár ként tiszteli, ez a keresz-
tyén szellem nem hatotta még ugyan át teljesen társadalmunkat, de
élénken müködik utána a sejtelemszerü vágy és folya küzdelem -
jóllehet keresztyén ellenes, alacsony fegyverekkel azon akadályok ellen,
melyek amaz eszmék megvalósulását és terjedését gátolják. Miként
József testvé~einek gonoszságát az Isten jóra fordította, akként kel ki
majd e félelemgerjesztő gonosz tettek átkos cselekedeteiből az igaz ke-
resztyénség mindeneket k ibék ítö, minden ellentétet kiegyenlítő, mindent
megszentelő szelleme. Lélekemelő gondolat e lapok olvasó ír a nézve,
hogy az emberiségnek eszebb jövendője első sorban a népnevelők ke-
zeibe van letéve.

Sass János.

Morzsák.
(Folytatás.)

Ill. Emberi élet.
X.

Ján. 3 r. 5 v. "Ha valaki újonnan : nem szület éndi k. nem láthatja
az Istennek országát".

Sokan félreértik ezt a sz ót : új j á s z üle t é s. Nem ritka eset, hogy
az olyan ember, a kinek a haja őszbe vegyül már, a kinek tagjai a
szolgálatot kezdik felmondani, öntelten igy dicsekszik. "Mennyire meg-
változtam. Fiatalabb koromban az élvezetek és szenvedélyek rabja vol-
tam. De most már észre tértem, megkomolyodtam, most már hiába csá-
bitgat a világ, nem hallgatok reá, .... ime meggyőztem a világot
és a bűnt." De kérdés, valljon a Szentlélek szülte.e benned. ezt a
változást? Ha nem a Szeritlélek szült újjá tégedet, úgy a bűn hagyott
el téged és nem te hagytad el a bünt. Nem vagy képes vétkezni. .
Ennyi az egész. Sóvár szemeid meghomályosodtak. Nagyot hallasz s
nem fígyelhetsz a sikamlÓs és rothadt beszédekre. Nyel ved nehezen
mozdul, azért nem káromkodol, azért -nem követed el a rágalmazás
bűnét, Lábaid megmerevedtek s nem járhatsz a bünnek utján. S a mi
fö, a belső tűzhelyen, szivedben a tüz kiégett. Az ifjui vágyak vad
lángjai kialudtak, ... de a hamu alatt még rejtett parázs lappang,
mely csak a tehetetlenség míatt nem lobban hat lángra. Azért ne dicse-
kedjél, hogy legyőzted hatalmas ellenségedet a bünte Ne hidd, hogy
újjászülettél. Távol vagy attól.

XI.

Fil. 2 r. 3 v. "Alázatosság által minden mást jobbnak itéljen
lenni."
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Az alázatosság olyan mint a szem, maga-magát nem latja. Ha

látná magát, gyönyörködnék magában, elbizakodnék. Az alázatosság
olyan mint a rózsa, maga sem ismeri, mily kellemes az illata. Azért a
gyakori önvizsgál6dás könnyen veszélyessé válhatik. Gyarlóságainkról
minél gyakrabban meg kell emlékeznünk, de erényeinkre fátyolt kell
bodtanunk. Különben hamar elbizza az ember magát abban, hogy
olyan alázatos.

. XII.

Ésaiás 45 r. 19 v. "Keressetek engemet, én vagyok az Úr."
Szereted-e az Istent? Igen. De miért szereted? ez a főkérdés.

Hasonló sok ember a gyermekhez, a ki bácsiját szereti, mert valahány-
szor eljő: czukorkákat, játékokat hoz. A gyermek tulajdonképen nem
a bácsikár szereti, hanem a mit hoz. Ha semmit se hoz, szeretete
szünni kezd, ha pedig a bácsi haragos arczot mutat, vagy meg is veri,
szerete tének lángja végkép kialszik. Sok ember szer e ti az Istent az ál-
dásért, az örömért, a boldogságért, melyben Isten részesíti őket. De ha
az áldás elmarad és a boldog napok után nem szeretem napok k ő vet-
keznek, akkor a szeretetnek vége. Az igazi szeretet, mint az apostol
mondja, soha el nem fogy.

XIII.

Luk. 6 r. 36 v .• Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is ••
irgalmas."

A mennyei Atya nem a külsö tettet vizsgálja, hanem a szivet. Ha
szived távol van a szegényektől, szórd bár két kézzel ajándékaidat,
magasztaljanak bár égig jótékonyságodért, nem vagy igazán irgalmas.
Kérdés, nem azért ajándékozol-e, mivel szornsz édaid és barátaid nyel-
vétől tartasz? Vagy talán csak azért ajándékozol, hogy lerázd a kére-
gető koldust? Vagy talán kiállasz az utczasarokra, hogy az emberek
lássanak és nem tudja titokban tartani a te balkezed, a mit cselekszik
a johb? Vagy tal~n csak megszokásból, természetes hajlamból ajándé-
kozol és az érdemetlent sem vagy képes kiutasítani házadból? Ez mind
nem igazi irgalmasság. Az n- nem azt m ondja : boldogok a jó ltevö k,
hanem azt: boldogok az irgalmasok. Boldognak érzed-e magadat,
m id ön jótékonyságot gyakorolsz ? Ha nem, úgy csak kezed ad, de nem
szived, Kérd a ·Szent.1elket: adjon neked ne csak jóltevő kezet, hanem
irgalmas szivet is.

XIV.

Ismét: Luk. 6 r. 36 v.
Némely ember igen jó számolónak látszik, mert jól tud összeadni,

sz or ozrn es erszénye mindig jobban telik. De az összeadás és szor-
zás csak eleje a számtannak és a ki többet nem tud, annak a számtani
tudománya édes keveset ér. Az Isten előtt nem kedves a csupa össze-
adás és szorozás. Az a legjobb számoló, a ki a nyert összeget ember-
szeretettel elosztj a.
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XV.
Ján. 15 r. 5 v. "Én vagyok a szőlőtő, ti szölövesszök".
Megfigyelték : hogya hü házaspárok külsőleg is mindinkább ha-

sonlóvá lesznek egymáshoz. Igy van az olyan ember is, ki Jézust hit-
tel megához öleli. Miridig jobban-jobban' hasonlóvá lesz az üdvözitőhöz.
A bün salakja feloszladoz róla és az Istennek eredeti képmása mind
tisztább an láthatóvá válík rajta.

XVI.

13 Zsolt. 2 v. "Uram, míglen felejtkezel el rólam mindenestől
fogva? miglen rejted el a tp. orczádat tőlem?"

Önhitt ember; mily gyakran türelmetlenkedel, midön a me nnynek
kapuja nem nyílik meg rögtön zörgetésedre, nem tetszik neked, mi dön
ajtaja előtt kell álldogálnod. Pedig mily sokszor megvárakoztattad te is
öt, mikor ajtód előtt állott és zörgetett! Gondolkodjál rajta: mi lenne
belőled, ha csak akkora türelmet tanusima Isten is te irántad, mint te
Ö iránta? Mi gyarló emberek azt szeretnénk, ha Isten engedelmes
szolg ánk lenne és csak azt kérdezné: miben lehetek szolgálatodra?
Felfordult világ volna az: ha az Úrnak kellene meghajolni aző szolgái
előtt. S milyen szolgái előtt? Olyanok előtt, a kiket az Úr mindennap
elüzhetne szolgálatukból, oly rosszúl viselik magukat.

(Vége következik.)
Nitschmann után Ladányi.

Vas-por.
(A magyaros beszéd.)

(Eolytatás.)
Lássuk már most, hogy ez a szabály tniképpen nyilatkozik a beszédben.
Egy hires német professzortól hallottam, hogy: "die deutsche Sprache ist

eine sehr legisebe Sprache." Hát én ezt akkor készpénz gyanánt vettem és meg-
nyugodtam benne, hogy az a német nyelv nagyon logikus, azaz következetes, ha-
nem aztán boldogult apám meg azt állította, hogy: "keine Sprache ist so uulo-
gisch, wie die deutsche."

. Melyiknek adjunk hát igazat? - Lássuk!
Ha sz á m o k r ó l, valami összegről van szó, akkor a magyar természet

szerint a nagyobbhoz nyul előbb, azután méltatja figyelmére az apróbb összeget;
a német meg - természetesen - éppen megfordítva; ha pl. 23 fori 11tj a van,
előbb látja meg a hármat. azután a húszat, és azt mondja: drei und zwanzig
Gulden. 'Hanem a logika csak eddig tart, ha nagyobb összeg van szöban, akkor
már cserben hagy. Itt van például egy nagyobb szám: 23.456,798. A magyal'
elkezdi a legnagyobbon aztán szép sorban elmondja valamennyit. Hát anémet?
annak, ha következetes akar maradni, úgy kellene, hogy elkezdje a legkisebben
és sorba menne a legnagyobbig : achteneunzig siebenhundert sechsfünfzigvirtausend
stb. de nem úgy tesz ám l hanem kezdi a legnagyobb számnak a kisebbik részén,
úgy megy - vissza, aztán előre, megint kettővel előre, - egygyel vissza és i. t.
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Tessék már ezeket a számokat a német kimondás sorjában fél körökkel össze-
fűzni ... és meg van a német logika világos képe. Czifrának hiszen elég czifra,
a kinek tetszik, de logikának nem találom valami egyenesnek!

Ugyanilyen formán áll a dolog az időmeghatározással.
1895-1-21 = 21-1-1890. Azt mondja tán valaki, hogy ez mindegy.

Az igaz. Mindenik január hava 21-ike. Csakhogy az egyik magyarul van, a másik
meg németül. A magyar előbb mondja az évet, azután a h6napot, azután a napot,
a német meg természetesen ellenkezőleg. Eddig j6 volna, mindenik a maga logi-
kája szerint, hanem ha aztán még valami jön hozzá, akkor már botlik a logika,
már t. i, a németé. Most nézzük csak pl. a gyászjelentéseket : a magyar szépen
elmondja, hogy: "hült tetemei f. é. febr. h6 21-én d. u. 3 órakor stb." anémet
meg igy: .die entseelte Hüllle wird den 21. febr. N. m. 3 Uhr bestattet ... "
előbb a nap, aztán a hönap, aztán az 6ra; - kicsiny - nagyobb - legkisebb 1

Ebből aztán, t. i. a dátumok írásából, könnyen zavar, sőt kár is támadhat.
Ha következetesek volnánk, magyar iráshoz magyarosan, némethez németeseu irnök
a dátumot, akkor még csak hagyján - de, szeretjük a külföldet utánozni ebben
is, s így az ember soha se tudhatja, hogy az ir6 magyarosan értette-e a dátumot,
vagy németesen. Én éppen a napokban egy magyar ismerősöm leveleit sehogy se
birtam idő szerint sorba szedni. - Mert ha mindenik szám (nap és hónap) 12-ön
alul van: 2-11. Valjon ki igazodik el rajta; magyarul van-e = febr. 12, vagy
pedig németül = november 2-dika?

Mivel a dátumnál meg a levélirásnál vagyunk, megemlítek még egy más
ide vág6t.

A levélirást s így a c zi m z é s t is a nyugoti népektől tanultuk. Meg is
látszik rajta! Először írjuk rá azt a mit utolján kell elolvasni, a mi a legkisebb
t. i. a czimzett nevét; azután azt a mi legelöl val6 - a mi legnagyobb t. i a
helyiséget a hova a levél inditand6, - végre utolján azt a mi másod sorba val6
a lakás számát. Val6ságos német logika! Magyar ész szerint igy kellene a leve-
let czímezni : .

Budapesten
V. ker. 23. sz.
N. N. urnak.

Vagy pedig:

Sopron felé
Ágfalván

N. N. asszonynak.

Hogy ez az igazi magyaros ozímzés, bizonyítják a régi kerbél maradt le-
velek, míkor még az idegen befolyás nem rontotta meg annyira a magyar termé-
szetes észt; pl. 1591-ben még így irtak: "E'z a levél adassék Wittenbergában
Albertus Szempczinek, nekem szerelmes öcsémnek, tulajdon kezébe híven, "

Megjegyzem, hogy ez nem az én ötletem, hanem egy ném e t foly6iratban
olvastam. a hol az ir6 arra figyelmezteti olvasóit, hogy ez volna a levelek czim-
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zésének okosabb és czélszerűbb m6dja. - Még megérjük, hogyan é ill et e k t ~1
tan u lj u kel - hogyan kell magyarosan gondolkodni.

Pedig még ama levél-esim sincs a mint látjuk j6 magyarsággal irva! Mert
magyar észjárás szerint a c sal á d nagyobb, előbbre val6 mint a személy; tehát
nem: Albertus Szempczi, hanem Szempczi Albert. A német persze megfordítva
teszi, a kisebbet, a keresztnevet előre, azután a családét; de itt is csak addig
tart a logikája mig egyes emberről beszél; mihelyt névsort csinál, a magyar ész-
járásra szorúl és úgy itja, hogy: Agramer Johann, Budai Franz, Cankov Milosz-
lav. - Ebből is világos, hogy mennyivel helyesebb a magyar gondolkodás
menete! - -

Hadd emlftem meg itt egyuttal az ass z o n y o k nevei nek irá s á t;
annyival inkább, mert e tekintetben olyan zürzavar uralkodik nálunk, a minek
nem egyhamar akad párja. Ifjúságom idejétől fogva látom, hogy miképen változik
e tekintetben is a divat. Egykoriban azt kezdték az asszonyok, hogy a saját nevük
elé irták az urok vezeték nevét; ez időbő! való lehet Tompának "Bonis Pogány
Karolinahoz- írott verse, meg az ilyen forma nevek, mint : Berki Körmendi Esz-
ter, Kis Nagy Lidia, Magyar Német Julianna, Farkas Bárány Cziczelle, Eördög
Angya! Serafin . . . Mai napság a német szellem grassál e tekintetben is, még
pedig kétféle m6don.

Az egyik úgy tesz, hogy a saját vezeték nevét egyszerüen elcseréli az uráé-
val és igy a Berki Bertáböl, ha férjhez megy Erdős Kálmánhoz, lesz Erdős Berta
(ba Erdős Kálmán elég udvarias ember, akkor ő neki meg a viszonosság kedvéért
Berki Kálmánnak kellene magát neveznie, mint a hogy a gyürüt kicserélik). Ez
viszás dolog, igazságtalan is, jogtalan is, - mert nevet változtatni miniszteri
eugedelem nélkül nem szabad, - ezáltalan is, mert zavart okoz. Többször meg-
történt már rajtam, hogy egy-egy névjegy került a kezembe, a melyről sehogy
sem tudtam kitalálni, hogy valjon kié? Mig ki nem sült valamiképpen, hogy
hiszen igen j61 ismerem én az illetőt, csakhogy a Berki Berta mi6ta férhez ment,
azt képzeli, hogy ő most 'Erdős Berta és a szerint írja a nevét. Hát ha még az
Erdős úrnak Berta nevü testvére van, meg a leáuyát is (szokás szerint) a mama
nevére keresztelik! - hárman lesznek egy háznál ugyanazon néven - hogyan
tudja az a szegény levélhord6, hogy melyiknek a kezébe adja a szerelmea levelet,
melyikébe a karácsonyi meglepetésról és melyikébe a g6lya úr viselt dolgairól
szólókat! '

Mások meg, - és pedig még jobb lapjaink is -- azt irják, hogy: ,,8 z ü 1 e-
tett" ez meg ez. No már kérem, - igaz, hogy egy n6tánk azt mondja: "nem
anyától lettél, r6zsafán termettél " - de azért igen jól tudja azt minden magyar
ember, ba nem bizonyítgatják is neki, hogy minden- aaszony született : csakhogy
nem akkor, mikor asszonynyá lett, hanem valamivel előbb, és ha a leányr61 szük-
ségtelen, még feleslegesebb az asszonyról elmondani, hogy született. Ha a ma-
gyartöl azt kérdezik, hogy minek született ez az asszony? bizonyosan azt feleli,
bogy 1e á nyn ak; de nem is íg)' kérdezi ám a magyar, hanem hogy: •micsoda
leány P" - felelet: "J 6kai Mórné, Laborfal vy leány volt." - Miért születetté-
zünk mégis? - Mert a német is úgy tesz! - Úgy, de a német csak szükség-
ből teszi, mert máskép nem tud, nem engedi a logikája. 6 neki a, kicsinyen kell



kezdeni, tehát először is azt mondja, hogy: Berta, aztán következik,hogy kinek
a családjához tartozik, tehát: Berta Erdős, végre, hogy mely esrládböl szárma-
zott: geb. Berki.

De nekünk fölösleges ilyen mesterkedés, nekünk meg van a j őzan egyszerü
észjárásunk, a mely igen szépen eligazit bennünket. Első a családfő j tehát Kör-
mendi Pál, annak a felesége: Körmendi Pálné, punktum. egyszerű, világos, min-
denki tudja, hogy ki az. Ha pedig még azt is meg akarjuk mondani, hogy ő
nagysága .micsoda leány" akkor egyszerüen utánna tesszük a nevét: Berki Berta.
a nélkül hogy sz üle té s é t emlegetnők. Általában a magyar nem szokta kutatni,
ki hogyan, miképpen született, valjon: geboren, hoch-wohl- vagy unwohlgeboren-e?
Elég az, hogy meg van, él és uralkodik (a' papucscsal) .. " De lehet másképp
is. A magyar lovagiasság mindig lehető szabadságot és önáll6ságot engedett az,
aszszonynak, többek közt azt is, hogy házasságában is megtartsa a sai á t nev é t;
tehát marad Berki Berta, s utána teheti, hogy Körniendi Pálné. (Ez annyival
jobb, mert egyazon asszonynak több félje is lehet, persze egymás után, de ő
azért megmarad annak a kinek született.) Azért a logika meg-áll, mert előbb volt
Berki Berta azután lett Körmendi Pálné, vagy akár kicsodáné.·

Bizenyságúl említek néhány példát: Gr 6 f Cs á k Y Al b inn é, Bo 1 z a
II Ann a, a mint láthatjuk a lapokban, nem tartja szükségesnek emlegetni, hogy ő
II született. - Hunyady Erzsébetnek ki hallotta hirét? Még Hunyady Jánosnénak
': ' se igen, de Bzilágyi Erzsébetről mindenki tud, ha egyebet nem, hát azt, hogy

"levelét megirta;" Lor á n tffy Zs u zs á n n,a neve ismeretes, de előbb gonc1ol-.
koc1nunk kell, ha meg akarjuk mondani, hogy ki volt az ura, - Dukai Takács
.Tu dit már asszony volt, mikor Berzsenyi megénekelte, és mégis Göndöcs uram
nevét meg sem említi. - Igaz, Arany .T ános egy helyütt említ Rozgonyi Cicellét,
de ez csak olyan költői szabadság féle lehet, mint- a .szalontal 300 vitézek" j a
költemény ezime ott is: "R o z go II Y in é."

(Folytatásakövetkezik.) T.

Az »Oroshaza és Vidéke tanító egyesület«
megalakulasa.

A békésvátmegyei felekezet nélküli tanító egyesület e . hazának
egyik legrégibb tanító egyesületei k őz é tartozik. Mükődésériek sulya a
fiókokra esik. Fiókjai : a csabai, békési, orosházi, szarvasi és t.-komlósi.
A fiók egy némelyike' negyedéven kint vagy' pedig havonkint tartott
egy-egy gy ülést. Produkált 20-30 elméleti, s ugyanannyi gyakorlati
előadást. Számlál a pártfogó tagok kal egyetemben 2:80-300 tagot.
Ünneples fö gyüléseit a megye városaiban falváltva a nyári szünet al-
kalmával szokta megtartani, mely alkalommal rendesen az egyesület
czéljaira tánczmulatsággal egybekötött hangverseny is tartatik. A be-
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folyó tagsági díjakból, hangverseny-jövedelmekből és egyesek adomá-
nyaiból az egyesület az "Országos tanítói Árvaház alapv-ra küld éven-
kint jelentékeny összeget, könyvtárát' gyarapítja, tanszer-rnúzeumát
szervezi.

Az Orosházi fiók részint azon okból, hogy az ország-os képv,
tanító gyülésen tekintélyes számához képest képviselte th esse magát,
részint, hogy saját kebelében könyvtárt és tanszer-rnúzeurnot állíthas-
son, részint, hogy pezsgőbb és élénkebb legyen az egyesületi élet, in-
tensivebb a kartársi szellem, fokozatosabb a munkásság, anyásítani
óhajtotta magát, az önállóságot a mult nyári közgyülésén kimondta s
a fenti czimmel alapszabálya it a kultusminiszteriumhoz megerősítés
végett felterjesztette. Az alapszabályok a meger ösített záradékkal leér-
kezvén az "Orosháza és Vidéke tanitóegyesület" első alakuló közgyü-
lését f. évi jan. 17-én tartotta meg. A közgyülés elnökül Kl á r Bél a
lelkész-tanítót választá, ki az egyesület új alakítása kőrül nagy tevé-
kenységet fejtett ki; következett ezután a tisztviselőség, hat választ-
mányi saszakosztályok elnökeinek megválasztása ; az egyesület tagjai
t, i. a nagyobb munk ásság kifejtése czéljából elméleti és gyakorlati
szakosztályba soroztattak. Jelenvolt 27 tag; az elmaradottakkal egye-
temben az egyesületnek lesz 35 tagja. Az alapszabályok ki lesznek
nyomatva s az egyesület tagjainak szét fognak osztatni, Pártoló tagok
gyüjtése határoztatott. A volt anyaegyesülettel a szellemi kapcsot to-
vábbra is fenn óhajtja tartani, hogy miként és mennyiben erről a jövő
gyűlésen leend szó,

A zászló kibontva, az erők csoportosítva, a magasztos ügy mallett
lelkesedve hiszszük, hogy tevékeny, buzgó elnöke vezetésével az egye-
sület csak igen hamar fel fog virulni ! ,Úgy legyen!

S. J.

1 rod a lom.
/JA Mí Otthonunk" még sem szünt meg egészen, csak beleolvadt a dr.

Bar tha Bél a szerkesztésében, Sárospatakon, hetenként kétszer megjeleno
"Őrálló" czimü ' protestáns és hazafias szellemű, politikai, szépirodalmi, társadalmi
és közgazdasági lap ba. Az "Őrá1l6 szelleme, iránya teljesen az, a mi "A Mi Ott-
honunk" -é volt, Hamisítatlan magyar protestáns .liberalizmus s tiszta erkölcsiség
hatja át minden számát. Csak a működési köre tágabb, mint "A Mi Otthonunkv-é
vala, mert a politikai s közgazdasagi élet jelenségeit is felöleli az egyházi élet,
tanügy, irodalom, mÍÍvészet és szépirodalom mellett. Sot "A Mi Otthonunk" szel-
lemi ereje is egyesül az "Őráll6"-val, a mennyiben dr. Ma s z nyi kEll d r e
mint főmunkatárs, St rom p L á s z 16 is mint munkatárs, az "Őrá1l6" kötelé-
kébe lépnek. Az "Őráll6" szerkesztője s tulajdonosa "A Mi Otthonunk" volt elő-
fizetőinek a 6 frt rendes előfizetési ár helyett 5 frtért küldi lapját. - Részünkről
csak örvendeni tudunk az erők ilyetén egyesítésén s kivánjuk, hógy. teljes siker
kövesse azt.
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Székelyföld. Ily cznnu, milleniumi díszmíi kiadására hirdet előfizetést az
"Erdélyrészi Kárpát- Egyesület." Irta Han k-6 ViI m o s, az egyesület választ-
mányi tagja. A 20 ív terjedelmíi, díszes kötésü munka megrendelési ára 2 frt.
Czélja a Székelyföld megismertetése az utazni szerető közönséggel, első sorban
a magyar turistákkal, hogy ezáltal az idegen forgalom emelkedjék 5 a székely
nép e réven is újabb jövedelmi forráshoz jusson. Ha meggondoljuk, hogy a ma-
gyar utaz6 közönség eddig úgysz6lván kizár61ag Svájcz, Tirol vagy Stájerország
természeti szépségeiben szokott gyönyörködni, holott a székelyföld változatosabb
szépségei amazokát sokban fölülmulják : az Erdélyrészi Kárpat-Egyesület nevezett
diszmű kiadásával mindenesetro hazafias szelgálatot teljesít.

Ezer év meseköltése. A "Magyar Mese- és Mondavilág"-b61, Benedek
Elek e nagyszabású mesekönyv éből, egyszerre három füzetet kaptunk, a 22-24-et,
s így e rendkivül becses vállalat már megtette fele utját. Gyönyörüséggel és
büszkeséggel lapozgatjuk e könyvet, mely a népköltés igaz gyöngyeit tartalmazza
abban a művészi formában, melyet Benedek kivál6 mesemond6 talentuma adott
nekik. Mesék, helyi és Krisztus-mondák váltakoznak az újabb füzetekben is, s a
mesemond6 elevensége nemhogy lankadna, de folyton emelkedni látszik. A "Ma-
gyar Mese- és Mendavilág" egyik legnemesebb s mindenesetre maradandó emléke
lesz a millennium nak s beláthatatlan időkig első rendű terjesztője, ápo16ja a ma-
gyar nemzeti szellemnek és a j6 magyar nyelvnek. Szülőknek és iskoláknak nem
ajánlhatjuk eléggé e könyv megszerzését. Az egyelőre öt kötetre (50 füzet) tervezett
mű még mindig megrendelhető az első fűzettől számítva a kiad6 Athenaeumnál.
Egy füzet ára 25 kr., 10 füzet 2 frt 50 kr. A már megjelent 1. és 2. kötet ára
díszes kötésben, pompás i1Iusztráczi6kkal 3-3 [rt.

Szőlőszeti és Borászati Lap. Szerkeszti Maurer János. Kiad6hivatal Kassa.
Előfizetési ár egész évre 4 frt Jelenleg a l G-ik évfolyamban van. - A legkitü-
nőbben és a leggyakorlatibb irányban szerkesztett szaklap. Messze fölülmulja e
téren laptársait. Ez az egy lap az, mely tárgyilagosan van szerkesztve, mellék-
czéloknak nincs sazolgálatában; melegen ajánljuk olvasóink pártfogásába. Szőlö-
birtokosaink kérjenek mutatványszámot a kiad6hivatalt61.

Vegyesek.
Kimutatás a "Millenniumi alap"-ról. Még csak rövid hónap választ el

bennünket ez alap érdekében közzé tett felhívásunktól, tehát az idő
rövidség ének s nem az érdeklődés hiányának tudjuk be, hogya szép
kezdeményezésnek ez ideig oly csekély folytatása van. Csakis Macher Endre
úr(Lajos- Komárorn) 2 frtnyi, Winkler Sándorúr (Sornorja) 2 frtnyi adományai-
val és Buza János úr CAesa)gyüjtésével azaz 4 frt 50 krral szárnolhatunkbe,
mely utóbbihoz adakoztak: N. N. 2 frt., L. H. 1 frt., D. L.50 kr. s Buza János
1 frtot. Ehhez adva a januári számban kimutatott 35 frtot, gyüjtésünk fö-
összege 43 frt 50 kr - Meg kell emlitenem e helyen, hogya mult számban
közölt felhivás.t lenyomattuk külőn ívre, csatol va hozzá gy'űjtő-ívet is, s
azt lapunk e számával egyidejüleg szétküldözzük a soproni ev: tanító-
képző-intézet minden volt növendékéhez, a kinek czimét tudjuk, kérve,
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hogy kiki a maga k őrében a nemes czélra gyüjtést rendezzen s a b e-
gy ült összeget lapunk szerkesztőségéhez küldje be a névre szóló s szá-
mozott g yűjt öIvvel együtt. Reméljük, hog-y a szétküldött gyüjtő-ívek
nem fognak üresen visszaérkezni, S igy jövőben az alapnak jelentékeny
gyarapodásáról számolhatunk be. - Megemlítem még, hogy gyüjtésünk-
höz a dunántuli ev. egyházkerület érdemekben megőszült s minden jó
ügy iránt érdeklődő főpásztora, Főt. s Mé lt. Karsay Sándor püspök úr
is hozzájárúlt, s felhivásunkhoz következő ajánló sorokat volt szíves
írni: .A soproni evang. tanítóképző-intézet .Millenniumi alapját" az
intézet volt növendékeinek és a hitrokonoknak buzgó pártfogásába me-
Iegen ajánlom." - A soproni ev. tanítóképző-intézet tanári kara pedig
január 31-én tartott ülésében vette örvendetes tudomásúl. az intézet
volt növendékeinek üdvös s mindenekfelett kegyeletes törekvését, s
miután a létesítendő alap czélja írárit - a kezdeményezők által - vé-
leményadásra hivatott fel, a tanári kar ez irányban tárgyalta is a fel-
merült szép eszmét, de véleményének határozottabb forrnulá zásá t arra
az időre hagyta, a midön már láthatja, hogy a g yüjtés eredménye
milyen lesz.

A tanári kar óhajának legjobban megfelelne oly alapítvány, mely
a .25 éves emlékalap"-ot*) kiegészítve, a szegényebb sorsú növendéke-
ket tápintézeti járandóságaik lefizetésével támogatná.

Az összes hazai tanltóegyleteknek. Az 1896·iki kiállítás és ezzel kap-
csolatban az új egyetemes tanítógyelés ideje közeledik. Mozognunk,
tennünk kell, hogy fellépésünk hatásos és áldásos legyen.

Az országos bizottság külön agitáló bizottságet küldött ki, mely
újévtöl kezdve legalább is minden két hétben egyszer kézirat gyanánt
nyomatott tudósításokat küld a tanítóegyleteknek és az összes lapoknak.

Szükség ünk van azonban kartársaink buzgó közremüködésére.

Egyelőre a következőket kérjük:

Minden egyesület gondoskodjék egyesekről, kik megigérik, hogy
hetenként egy~egy levelező lapon ügyesen irt tudósításokat küldenek
tanügyi köréletükről a budapesti és helyi lapoknak.

Minden egyesület elnöksége a fontosabb eseményekről, sérelmek-
röl és tervekről régtön értesítse az országos bizottságot, hogy az ügy
nyíivános' legyen. .

Minden egyesület felkér 5-6 buzgó tagot, hogy a tanítók ag itá,
tiónális alapja számára gyüjtsön. Gyüjtőiveket a kivánt számban azonnal
küldünk.

Minden egyesület küldöttségileg keresse fel a tanügybarátként is-
mert vagyonosabb embereket saját körében; adományt kérjen tőlök
az egyetemes tanítógyülés előkészítéseire és czélja ira .

• ) A .25 éves emlékalap" tudvalevőleg a lakhér illetmény kifizetésében segélyezi az intéset
szegény sorsú növendékeit, es pedig ki~;(ró13g tanítók 5 lelkészek ~)'crlZlekeit. Szerk.
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Ne feledjék el kartársaink, hogy a sikert csak erős agitátió által
érhetjük el. Scultze Delitsch a szövetkezeteket, az angol Cobden a
a gabonavámügyet igy vitte sikerre s az agitátionális alap növelte
meg a sociálisták hatalmát. Pénz és lelkesültség kell, hogy győzzünk.
A mostani kezdet csak kisérlet, nagygyá akkor lesz, ha állandó agitáló
irodánk létesül s az anyagilag biztosíttatik. "

Ragadjátok meg a szellemi fegyvereket, kartársak. Kinőttünk a
gyermekkorból. Az utókor megvetése éri a mai tanító nemzedéket, ha
a közöny még tovább tart. Nem beszélni kell csak, cselekedni is. A
Mag y a r o r s z ági Tan i t ó kOr s z. Biz ott s ága.

Jubileum. A soproni ev. főiskola "Ifjusági Zenetársasdg".a f. évi
febr. hó 2·;ín, 25 éves fennállása emlékére tánczmúlatsággal egybekötött
jubiláris hangversenyt rendezett, melyen az ifjuságon k ivül egykori
tagjai k őzül is többen kőzr emüködtek. A müsorozat a következő volt:
1. Weber: Czigánykar a "Preciosa" czirnű dalmüből, --énekli a főgymn.
vegyeskar ; vezeti Király Béla főgymn. tanár úr, az »Ifj. zenetársaság"
e. i. elnöke. 2. Grieg: 3-dik sonata. Hegedün és zongorán előadják Du-
kavits Vilmos és ManningerVilmos urak. 3. A zászlóanya. Humoros rajz,
irta és felolvassa dr. Arnhold Károly úro 4. Mendeissohn Liszt: Nász-
induló és tündértáncz a ,:Szentivánéji álom"-ból. Zongorán előadja: Alt.
~örfer" Viktor úro 5. a) Dűrner i- A viharban. b) Kapi: Vidd el fecském.
Enekli a főiskola (theol. intézet, főgymnasium és tanítóképző intézet)
egyesftett férfikara ; vezeti Kapi Gyula tanítóképző intézeti igazgató úro
6. Chován: Magyar tánczok. (1. 2.) Zongorán előadják: Bene Béla és
Simon Géza VII. O. tanulők. 7. Haydn: G-dur trio. Hegedün, gordon-
kán és zongorán előadják Arndt Gyula VI. O. t., Hujber József IV. év.
tanítókép. int. n őv. és Bene Béla VII. O. t, 8. Potpourri, összeállította
Zupancic N. C. úr, előadja a szerz ö vezetése mellett a főiskolai zenekar."
Ugyanez alkalommal a társaság aljegyzője, Magyar József, megirta az
.Ifjusági Zenetársaság" történetét, s azt a megjelent vendégek kőzt ki-
osztották. Ebből kiolvashatjuk, hogy a társaság folyton erősödik s gya-
rapodik, sőt már anyagilag is annyira megizmosodott, hogy nemcsak
zongorá(tudott beszerezni, hanem a társaság kőrén kivül eső [óték ony
czélokra is je leritékeny összegeket juttat. Kivánjuk, hogy az "Ifj. Zene-
társaság," mint az izlés fejlesztője s az erkölcsi nevelés egyik legfőbb
esz kőze az ifjuság:körében még igen sok á virágozzék.

Spanyol tanítók nyomora. A szép Spanyolország népoktatói k őzt
nagyon sok van, a ki már évek óta nem kapott fizetést. A bikaviado-
rok százezreket keresnek, a néptanítók pedig éhen halnak A spanyol
pénzügyminiszter megigérte nemrég egy nála járt küldöttségnek, hogy
gondoskodni fog róla, hogya tanítók ezentul ne a községektöl huzza-
nak fizetést, hanem az állampénztárból. Szomorú, de egyszersmind mu-
latságos, hogy a küldöttség tagjai közt néhány oly tanító is 'volt, aki
emlékezetből már meg 'se tudta mondani, hogy legutolsó fizetését mi kor
vette fel.
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Tanitúválasztás. A soproni ev. egyház a Mőszl Lajosvolt igazgató-
tanító eJhalálozása folytán megürűlt tanítói állást a mult hó folyamán
töltötte be, szavazattöbbséggel megválasztván Gömbös Gyula murgai
tanító urat, Sopron város szülőtt ét s a soproniev. tanítóképző )ntézet
egykori nővendék ét. A megválasztott kartárs urat annál inkább is szi-
vesen üdvözöljük új állásában, mert Tolnából, tisztán német ajkú isko-
lájában, a magyar nyelv tanításában elért szép sikereinek hire előzte
meg. Kivánjuk, hogy,működését általában, de különösen a jelzett ír á ny -
ban, nálunk még fokozottabb siker koronázza.

Ismétlő iskola Sopronban. Bármily visszásan hangzik is, de üdvö-
zölnünk kell a soproni ev. egyház iskolai bizottságát azon üdvös hatá-
rozatáért, hogyatörvényszabta ismétlő iskolai tanfolyamot végre életbe
léptette, s ezáltal a 27 éves mulasztást helyre pótolta! S hogy Sopron-
ban az úgynevezett "vasárnapi" iskolára mily nagy szükség volt, mu-
tatja az a k őrűlm ény, hogy megnyításkor az első évfolyamba, (tehát a
13 évesek közül) mindjárt 100-nál többen beiratkoztak. - Alig örül
valaki jobban ez intézkedésnek, mint az egyházker. népisk. bizottság ér-
demes elnöke, ki most már fel van mentve évi sta ti sz tik a i kimutatásá nak
egyik állandó - s csak mondjuk ki: szégyenítö tételének kitőltésétöl :
.a soproni evang. egyházban az isrnétlö-isk olai oktatás még mindig
hiányzik !"

A "Magyar Tanférfiak és Tanftónők Ezredéves Albuma" czrrnu nagy-
szabású emlékmű újabban megjelent részei k őzül kiváló figyelmet érde-
mel a felső-Iövői tanító képezdén végzett egyének csoportja, kiket a
képezde lelkes buzgóságú igazgatója Ebenspanger]. oly sikeresen ősz-
szecsoportosított, hogy alig maradt nehány ki belőle. A Iővöi album
tulajdonképen az intézet 50 éves jubileumára k észűl, mintegy 200.egyén
fénynyomatu arczképét s rövid életrajzát tartalmazza s külön előfizetési
ára 5 frt. A milleniumi nagy albumban mintegy 300 egyén arczképe
jelent eddig.elé meg. Ugyanennyi rendezés alatt van. Arczképeket az
egész folyó évben elfogad a szerkesztőség, mely névre szóló felszólítá-
sokat küldöz széjjel s szívesen veszi, ha érdemes kartársakra figyele
meztetik. Uj előfizetők a 9 frt előfizetést még mindig 3 részletben fizet-
hetik be, egyet a jelentkezéskor, a másik kettőt szeptem.berig. A mü
valóban' páratlan jelenség lesz a tanügyi világban, mert képes ezer tan-
férfiu arcz képét és rövid életrajzát befogadni. Minde n megkeresés Bé-
késre Vaday Józsefhez intézendö.

A pozsonyi ev. theologiai akadémiáról. Első rangú theol. in tézetűn ket
nagy kitüntetés érte eddigi igazgatójának Schneller István úrnak a ko-
lozsvári egyetemen a nevelés-tudomány nyilvános rendes tanárává tör-
tént kineveztetése által. A megürült igazgatói á llás ideiglenes vezete-
sével dr. Masznyik Endre theol. tanár bizatott meg.



A felsőlövőiek "jubileumi alapja" ügyében a mulr havi számunkbart
tettük közzé a gyüjtőbizottság lcérelrnét. Ennek kiegészítéséül pótlólag
közöljük a Ft. 's Mlt. Karsay Sándor püspök úrnak a kérvényhez csatolt
ajánló sorait : "A felső-Iővői .jubileum alap" gyüjtő-bizottságának ezen
tervét elismerőleg tud ornásúl veszem és ll: felső-1ővői tanintézetek volt
növendékeinek figyelmébe a legmelegebben ajánlom". - Pótlólag k ő-
zöljük továbbá a gyüjtő.bizottság névsorát is: Polster János, soproni
ev. tanító, Möszl Lajos, kőszegi ev. tanító, Putsch Tóbiás, igJói áll.
tkép. tanár, Pazár István, nyiregyháziev. isk. igazgató, Németh Ferencz,
szornbathe lyí k őzség i tanító, Lux Ede, budapesti ev. tanító, Putz Mihály,
pozsonyi ev. tanító, Druisner J. György, soproni ev. tanító.

c

Szerkesztői üzenetek.
G. S. Bulkesz. Mindenesetre örvendetes dolog, ha az egyház lelkésze s az egyháztanács

tagjai vállvetve munkálkodnak az iskolaügy emelése érdekében, s nem feledkeznek meg még arról
sem, hogy az egyház tanítói részére szaklapokat járassanak. Köszönöm, bogy választásuk első sorban
az »Evang. Népiskolá"-ra esett! Kívánja, hogy foly6irntunk előfizetési diját emeljük föl 4-5 Irtra
s adjuk ki hetenkint, vagy legalább két hetenként egyszer, hogy egyházainknak tanít6i minél job-
ban müvelödjenek, minél többet tanulhassanak; mert - úgymond - ha a tanít6 müvelödik, az
által az egyház nyer legtöbbet. Hát kérem, ez mind igen szépen van mondva, mi is aláirjuk; csak az
a baj, hogy igen kevés helyen beszélnek s gondolkodnak \Így, mint Bulkeszen. Még a 3 frtt61 is oly
sokan visszariadtak! Szíves üdvözlet 1 Sz, L. Eperjes. Felajánlott szíves közremüködését mindenkor
örömmel fOgadom. A közleményt meg kellett szakítanom, mert térünk meglehetös szük. K. S. Bu-
dapest. A p6tlás - kivánságod szerint - megtörtént. No, mi nem dicsekedhetünk 50·-100 fo-
rintos adományokkal, a mi gylljtésünk voltaképen még csak most kezdődik meg. Az igért kőzle-
ményt szivesen várom. M. E. L.-I(omárom. Semmi esetre sem fogom visszaküldeni, legközelebb rá-
kerül a sor. Az értesítöröl nem fogok megfeledkezni. S. J. Budapest. Köszönöm az »Evang. Nép-
iskola s sorsa iránt val6 érdeklődésedet. Bizony az elöfizetések nagyon lassan s g)'éren gyülekeznek.
Majd levélben bövebben. St. G. Káty. A két példány tévedésböl ment becses czimére, ezentul csak
egy fog menni. Szives tud6sításait vidéke egyházi ügyeiröl igen köszönöm. S. J. Orosháza. A
s régí emléketv örömmelolvastum; a folytatást kérem. N. J. Kem.-Högyész_ Bocsánat, hogy kér-
d éssére mindeddig nem válaszoltam : most már - megvnllom -- el ís feledtem sorainak tartalmát ; .
kérem, szi.veskedjék azt megismételni. N. L. Dabrony. A hátralék ime előkerült ! A folytatást kérem.
R. K. U.-UjfaIU. A népisk. felső osztályainak természetrajzi oktatasahoz ajanlhat ök a Stampfel-féle
állattani fali táblák. (Pozsony. Stampfel Károly kiadása) Egyes lap ára 65 kr., egy füzet (5 lap)
ára 3 frt. - lI'Iegfelell',k il Schubert-féle természetrajzi falitáblák is. R. S. F.-Eör. Evang. egyhá-
zaink körében felmerült tanügyi híreket, leülönösen pedig a helybelieket, mindig sietünk közzétenni,
ha azok idejekorán tudomásunkra esnek; ká;, hogy t. olvasóink közül csak kevesen sietnek azokat
velünk köz ölni. L. Á. Budapest. A gyüjtöívvel megtoldott felhivá~t .most küldözöm széjjel. Küld-
jek-e belöle nektek több példányt is /' A mint tehetem, irok bövebben! W. S. 8 ..... a. Be-
küldött czikkét csak tetemes nyelvi és tárgyi átalakítás után közölhet em. A tétel kulönben megfe-
Jelö. Sz. Gy. Csákány. Czimére a lap menni fOg egész év folytán; egyszersmind az v. és VI.
évfolyam egyes számait is megküldöm. A. M. Budapest. A lapot küldörn továbbra s czimére, de
édes atyjának is küldöm - az én felelösségemre. Úgy hiszem, nem lesz ellene kifogásuk! K. S.
Répczelak. A ezikket köszönettel vettem, a marcziusi számban közölni fogom.


