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Tanítóképzésünk.
A vallas- és közoktatásügyi miniszternek hazánk tanügyi állapotáról

évenként kiadni szokott jelentéseit nehány év óta behato tanulmányozás
tárgyává tevén; azt tapasztaltam, hogy az ágo hitve ev., tanítóképzők
messze elmaradnak a törvényes kivánalmak mögött. A -jelentések egyenesen
rámutatnak majd a szarvasi, majd a selmeczbányai, lövői, vagy eperjesi
képezdékre s így az egész ország szine előtt szégyenítenek meg bennünket.

Tény, hogy tanítóképzésünk messze elmaradt közép- és felső iskoláink
fejlődese mögött.

Az ágo h. evangélikusok nem is oly rég hazánk nevelésügyének
zászlóvivői valának; ma lépésről-lépésre hódítják lábaink alól a tért:
hanyatlunk. A hanyatlásnak tudata kell, hogy minden, egyházát s hitét
szerető evangelikus lelkét fájdalommal töltse el; lehetetlen, hogy a baj
orvoslásának gondjával ne foglalkozzunk.

A bajokat részben legalább hiányos tanítóképzésünk is szüli; hiányo-
sak lévén tanítóképzöink, nem felelhetnek meg. a nagy czéluak, melyet
meg kellene oldaniok.

» Az iskola az egyház veteményes kertje- : gyönyörü igaz hasonlat.
E veteményes föld lelke a kertész, a tanító. Ha' a kertészek nem nyernek
teljesen kielégitő, megfelelő kiképzést, hogyan ápolhassák, nevelhessék az
egyházat tápláló veteményes kert drága növényeit? Avatatlan kezekben a
kert nem fog kielégitő gyümölcsöket teremni.

A baj megvan; ezen egyrészről megfelelő tanítóképzők szervezésével
segíthetünk. Lássuk ezen ügyet közelebbről, ,

A legutóbbi miniszteri jelentés szerint van tanköteles gyermek: ev.
ref. 391,739, ágo ev. 218,342; ezzel szemben van az ev. ref.-nak 3,
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az ágo h. ev-nak 5 tanítóképzőjük, ide nem értve az erdélyi szászokat,
kik összevonták elszórt tanítóképzőiket. E tényről a miníszteri jelentés szép
elismeréssel nyilatkozik. Az ev. ref, testvér felekezetnek, holott majd-
nem még' egyszer annyian vannak, mint nJ,Í, elég három tanítóképző;
nekünk 6 kell, - a közelműltban éppen tiz volt. Amazok tanítóképzö]
kifogástalanok, a mieinkért évről-évre pironkodnunk kell az ország
szine előtt.

Tömörüljünk mi is; egyesülésben van a hatványozott erő, mely mindig
nagyobb tettekre képes, mint egyesek bár kiváló ereje. Vonjuk össze a
királyhágón inneni öt tanítóképzőintézetet két or s z ágo s egyet e ITI es
jell eg ű v é. Az egyik képző képesítse a magyar-tót, a másik a magyar-
német tannyelvü iskolák számára a tanítókat. Ha ez öt tanítóképző ala-
pítványait összevonjuk, mindeniknek megadván a meglevő, illetve átadandó
alapítványokhoz a kenő arányu tanarvalasztasi, növendékfelvételi stb.
jogot, igy kielégíttetvén minden fél a megfelelő kötelességek ellenében
nyerendő jogok által, egy kis egyetemes segélylyel, két 100-100 növen-
dékre berendezett, kenő számű tanárral ellátott, a kor szinvonalán álló
tanítóképzőt állíthatnank föl. Tegyük félre a kicsinyes egyéni

. egy házi, ke r ü 1e ti é r d eke ket, tek int s ü k az ö s sze s j a v á t,
á Il í t suk fel a két egyet eme s jell e g ű á g. hit V. ev. tan í t ó-

1\é p z ő-i n t é zet et és meg 1á tj u k, ill enn y i reá 1d á sos 1esz a z o k-
nak hat alm as m u n k áss ága.

A három papnevelő intézetünk is teng-leng, hallgató hiány itt is, ott
is; mennyivel jobb és o 1csó b b volna a három intézetet összevonni s
egy hatalmas, országos, egyetemes jellegű akadémiát állítani fel.

Ez a mód felel meg legjobban protestáns. önérzetünknek. Saját erőnk- .
ből, senkitől sem kunyerál va, állíthatnánk fel oly intézeteket, melyekre
büszkén tekinthetnénk.

Tapasztaljuk, hogy nagy a tanítóhiány ; nem volna-e üdvös kapcso-
latosan e kérdéssel a nőt a n í t ó k kép z é s érő 1 is gondoskodni? Külö-
nösen leánygyermekeknél nagyon is beválnak. a nőtamtók. A férfiképzök
mellett, egy-két női tanerő, tanterem s külön internátussal, igen könnyen
lehetne a nőtanítók képzését is keresztül vinni.

Utóbbi időben évről-évre mind sűrűbben kisért a népoktatási intézetek,
főleg pedig a tanítóképzés államosításának eszméje. Persze, ez volna a
legkényelmesebb möd javítani a helyzeten: átadni az államnak az egész
népoktatást. De gondoljuk meg, hogy az egyház érdeke és a népoktatás
teljes államosításának eszméje homlokegyenest ellenkezik! Népoktatási
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intézeteinket kiadni kezünkből; vagyis teljesen államivá tenni, annyi volna
mint elvágni a törzstől az éltetadó hajszálgyökeret ..

Különben a népoktatás államosításának eszméje csak kísért ; de nem
következik be' egyhamar, mert az állám anyagi okok miatt sem hajtja
végre e müveletet. Másrészt pedig tudja azt, hogy az eszme még nem
érett ; erőszakos megvalósítása üdvös hatások helyett igen-igen keserű
utóÍzt hozna magával.

A tanügyi kormány maga találta el a leghelyesebb utat azzal, hogy
a felekezeti népiskolák állami segélyezését törvénynyé emelte.

A jó népoktatásnak legfőbb tényezői a jól kiképezett tanítók; .mint
látjuk, az állam e tekintetben a felekezetekkel nincs megelégedve. A hiba,
a hiány nem a mi jóakaratunkon, de anyagi tehetetlenségünkön múlik. A
népnevelés éppen olyan fontos kamatozó tőkéje az államnak, mint bármely
más .jövedelmező források; hiszen egy ország' legfőbb kincsét a művelt
nép, a gondolkozni tudó polgári elem' képezi. A népet a népoktatási inté-
zetek nevelik. A népiskolák lelkei a tanítók, kiket az állam s felekezet
egyaránt nevel; a felekezeti tanítóképzők tehát a haza javáért küzdenek.
A középiskolák kulturmissiója nagy és fontos; de a tanítóképzőké egy
oseppel sem kisebb ám; mig a felekezeti középiskolák 100,OOO-ekre menő
állami segélyben részesűlnek, addig a tan í t ókép z őke g y ~i IIé r nyi
t á mo gat ára sem sz á m í t li at nak. Mi~rt? Lehet-e ezen visszás álla-
potot csak egy hajszálnyira is indokolni.

Egyenlő munkát végzünk mindannyian, ezt maga az állam fényesen :
bizonyítja' a népoktatás összes tényezőiré egyenlő jogokkal s ketelességek
kel kíterjedő, nyugdíjintézetével ; mi ért ne ID adh á t s eg é 1y t a
fel eke zet i kép z ő k nek is? Adja meg az állam a segélyt, egyúttal
egy ség ess é is teheti a tanítóképzést. E mód a középiskoláknal jónak
bizonyúlt ; biztossa vehető a siker tanítóképzőknél is. Igya felekezetek
jogos érzékenysége sem szenved csorbat, a felette fontos űgy is kielégitő
megoldást nyer.

Mi pedig, ha kicsinyes helyi érdekek miatt saját erőnket nem tudjuk
összletezni; két intézetté tömörülni. vezérlő férfiairrk, országgyülési kép vi-
selőink útján h~ssu.nk oda, hogy ta n í t é k ép z ő in k állami segé-
lyezése törvényileg kimondassék. Hiszen számalapokon nyugvó
tényekkel igazoillatjuk, hogy sem a máltban sem a jelenben aránylag
'egyetlen felekezet' sem fordított s fordít annyit nevelésre, tehát az állam
polgárai értelmi szinvonalanak emelésére, mint éppen mi ágo hitv. evan-
gelikusok.
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Tanítóképzésünk most is ott áll, a hol évtizedek előtt; azt tudjuk,
hogy egyház pap és tanító nélkül nem fejlődhetik. hogy" képzőink hiányo-
sak, tanítóink száma évről-évre ap.rl. Tenni kell valamit, így nem marad-
hatunk. Vegyék kezük be hitfelekezetünk vezérlő férfiai e felette fontos
ügyet, munkájuk áldásos eredménye nem fog elmaradni. Emeljék tanító-
képzésünket oly színvonalra, minőt a haladó kor jogosan megkiván.

Isten áldása kisérje munkájukat!·
Eperjes. Simkó Endre

ker. coll. tanítóképző tanár.

Realismus és idealismus.
-

A re ali s mus századát éljük 1 Az ismeret és tudás gyors Iejlődése, a
gőz és villamosság bámulatos találmányai egyenként teszik lehetetlenné az
idealismus angyalának repülését, úgy hogya XIX-ik század gondolkodó fia
mig a realismeretek elsajátításában lázas tevékenységet fejt ki, - a hitvilá-
gába eső eszmék mivelését a képzelődés hiábavaló munkajanak tartja. - S
minthogy az embert már ős eredetétől fogva ahi t és tud á s világa veszi
körül s e két körnek beltartalma és egymáshoz való viszonya századok folya·
mán változott s változik ezután is: . azért az emberiség történeti fejlődésében
az egyes kerszakokat a szerint nevezzük el a re ali s mus és ide ali s mus
kor á nak, a mint a tudás vagy a hitvilága uralja a maga sajátos eszméivel
az emberi elmét és szivet. ~s ha ma a realismus századát éljük, ezzel meg
van mondva, hogy az idealisrnus háttérbe szorúlt ; az eszményt a való, - a
hitet a tudás, - a szivet 'az ész az emberi nem boldogságának munkálásában
csak másod sőt harmadrendű tényezőként akarja elismerni.

Pedig ha meggondoljuk, hogy ,csak részszerint vagyon bennünk az
ismeret," -' s az egyes tudományágak virágzása daczára az élet legfőbb
kérdéseit még mindig sürű fátyol borítja ; - ha a küzdő emberiség táborából
innen is onnan is látjuk kivál ni s élet-halálharezra sorakozni azokat, kik a
fennálló társadalmi intézményekben nem találják meg a megélhetés eszközeit:
lehetetlen fel nem. ismernünk a realismus és idealismus egyenlőtlen harczának
a társadalmak minden rétegére való káros és veszedelmes hatását.

Jelen munkámban nem szándékom a társadalmi bctegségek egész sorát
felemlíteni, - kiki saját életviszonyai között úgyis ismeri azokat; a mennyi-
ben azonban az általam felvetetidő kérdések megoldása itt-ott ama bajok
mellőzését lehetetlenné teszi, a czél érdekében nagyjában érinteni fogom azokat.

M i az o k aj hog Y kor u n kb a n a re ali s mus győ zöd elm esk e-
dik az idealismus fölött? Mi által s z a b a d í t h a t j u k fel az
idealismust a realismus káros hatalma a ló l ?

* **
Minden kornak megvan a maga sajátos jellege. Mi ütötte korunkra, a

XIX. századra a realismus bélyegét, nehéz volna megmondani. A mennyiben
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azonban a végtelen idő egyes szakaszai az emberiség történetében az ok és
okozat, - a hatás és visszahatás' lánczszemeiként tünnek fel: korunk jellegé-
nek okát a mul t ban kell keresnünk.

A XVI. század történetét az egy ház r ef o r mát i ó j a uralja. Akkor
a vallás volt az uralkodó szellem a társadalmak minden rétegében. Nép és
fejedelem, - szegény és gazdag, - tudós és államférfiú kész volt vagyonat
és életét feláldozni a lélek legszentebb jogáért. S midőn az igazság nehéz
tusa után végre győzött az erőszak fölött és a hit égi fénye világossággal
és melegséggel töltötte be az ·elébb még setét hierarchikus egyházat: kezdő-
dött a XVII. század pol g á ri jog ai nak szabadságharcza.

Az élő, munkás hitnek százada termékeny talajt készített a polgári sza-
badság számára. A vallás, mint a szellemnek egyik tulajdona, lerázván magá-
ról az önző hatalomnak bilincsét, utat nyított az értelem és akarat öntudatos
működésének. Apr o tes t á n s esz me egy század alatt átalakította a köz-
gondolkodást a polgári élet-viszonyok minden körében, s a szabadság után
vágyódó honfiakat harezra tüzelte az .állami absolutismus ellen. Ekkor szaba-
dult fel Hollandia a spanyol hatalom alól, - akkor üzték el az angol puri-
tanok aStuartokat, ebből az időből ered a hatalomféltő XIV. Lajos ismeretes
m~ndása: ,,1' État c'est moi" = "az áll'am én vagyok l"

A XVIII. -század jelszava a fel viI ágo so d á s. Az érzelern és akarat
győzelme után következik az értelem világának uralma. A haladás és fejlődés
zászlaját a józan ész bölcsésze vesú kezébe, s egy Voltaire, - egy Nagy
Frigyes s egy Rousseau hódítják meg a közvéleményt s intéznek támadást
minden létező ellen úgy látszik azért, hogy a régi korszak romjain a XIX.
század fiai által a t ti dom á n y o s épü l ~ t e felállíttassék.

Ime az egyes kerszakokat mozgató eszmék lánczolata, mely reávezet a
XIX. század re a li s mus ára. Korunk jellege tehát a tapasztalat körébe eső
dolgoknak tudomanyos irányban való művelésében összpontosúl. Az ész fegy-
verével ledöntött romok közül ugyancsak az ész fáklyája kikeresi, összeszedi
mindazt, a mi az új épület alapjához használható. Jelleme azért nem a rom-
bolás, hanem az építés, s munkásságának föeszközét nem az ó-kor költésze-
tében, vagy a XVIII. század filozofiájában, hanem a tudományban véli meg-
találni. A mi újat, nagyot az elmélet és gyakorlat terén feltud mutatni, az
mind az értelem tudomány kutatásának eredménye.

S hogy az értelemnek a különféle tudomány-ágakban nyilvánuló műkö-
dése jogos és szükséges, senki nem vonja kétségbe, a ki korunk anyagi és
szellemi vívmányait csak ismeri. A nemzetek legjelesebbjel versenyeznek egy-
mással a tudomány,- müvészet,- ipar,- kereskedés és közgazdaság terén. A
hol az elmult századokban az ész világa csak halvány fénynyel derengett, ott
ma az ismeret rendszeres tudománynyá fejlődött. Egészen új tudomány-ágak
keletkeztek. Hogy többet ne említsek, ott van a val l á s tud o mán y, mely
vizsgálat tárgyává teszi a régibb és újabb vallásokat s ezeknek összehasonlí-
tása folytán a tapasztalat tényéből kiindulva reávezet a vallás eredetére és
lényegére.
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A ni li v ész et szinte virágzásnak indult. Az a sajátságos hatalom, mely
a való világ eszményített alakjaiban egész lényünket a tiszta idealismus lég-
körébe ragadja, megkapóan nyilatkozik a művészet egyes ágaiba!l. Alkotásai-
ban nem utánoz, hanem teremt; jogosúltságát és erejét nem felülről, az olyrn-
pusi istenségtől származtatja, hanem a való világ talajából meríti.

_ Hát az ipa r és ker e sk e d é s? Virágkorát éli 1 Az emberi ész bámu-
latos leleményességgel szakadatlan új meg új iparágakat teremt, melyeknek
keretében a temérdek iparczikkek, ügyes és gyors előállításuknál fogva fontos
szerepet visznek a megélhetés nagy versenyében.

És Istennek legyen hála, hazánk művelődés történetének mindez ideig
legmostohább gyermeke, a köz gaz das á g is kezd a tétlenség álmából
ébredezni. A század világraszóló jelszavát megértette a magyar nemzet is
és tudja, hogy csak úgy állhat meg a czivilizált államok szinvonalán, ha ok-
s z e r ű g a z d á l k o d a s s'a l minél biztosabb alapra fekteti úgy befelé minl
kifelé jólétét és függetlenségét .. E hatalmas czél szolgálatára törekszenek a
vidékenként létesített s ma már sikerrel működő gaz das ági egyes ü l e-
tek, melyek bár közvetlen a helyi érdekelt közönség intenzivebb gazdalko-
dását tartják szem előtt, mégis egészben hazánk anyagi existencziáját biz-
tosítják.

A szellemi és anyagi erők ily nagymérvű megnyilatkozása; - a tapasz-
talat körébe eső vívmányok bámulatos terjedése mellett szinte csodálkozva
kell kérdeznünk: micsoda káros következménye lehet annak, ha korunkban a
józan realismus győzödelmeskedik az idealismus felett? Hiszen a régi romok
helyén felállított tudomány épülete már tető alatt van! A végéhez közelgő
század a nehezebb, alapvető munka után a szépítés s tatarozáson kivül alig
hagy valamely fontosabb feladatot a jövő század számára! Országok, nemze-
tek az általános világbéke ideje alatt összes erejöket hatalmi állásuk megszi-
lárdítására, saját népeik jólétének munkálására fordíthatják! Az irtó háboruk
borzalmas kerszaka úgy látszik csak a történelem világában él s a jelen kor-
szak nemzetközi egén zivataros felhők helyett a béke' angyalának mosolygó
arcza látható! És mégis, e kecsegtető küljelek daczára én nem tartom n o r-
mal i s na k, annál kevésbbé örvendetesnek a XIX. század fejlődését.

Régi, ma már a tudomány által is elfogadott álláspont szerint az emberi
szellem müködésének h áro m fői r á nyá t szokták és lehet megkülünböz-
tetni. Ugyanis az vagy saját bensőnknek és a körülöttünk'levő világnak értel-
mes felfogására törekszik, - s igy mint ért ele m; vagy pedig a magunk
és körülöttünk levő' dolgokról alkotott képzeteknek reája tett hatását fogadja,
- igy mint érz ele m; vagy végre a képzetek és érzelmek által indíttatva
cselekvőleg lép fel, - s igy mint a kar a t nyilvánítja működését. Most már
ha elfogadjuk azon jellemzést, hogy a XIX. század mo z gat ó esz m é i,
valamint elméleti és gyakorlati alkotásai kiválóan az ért ele m v i I á g á b a
tartoznak : azonnal szembetűnik az emberi szellem működésének egyoldalusága,
Mig az értelem ragyogó naphoz hasonlóan sugaraival világosságot áraszt az
ismeretek mezejének legelrejtettebb részébe is, a kedély, az érzelemvilága alvó
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parázshoz hasonló, s csak itt-ott melegíti a sziveket. A mily arányban terjed
s hódít a v il ágo ss á g, oly megdöbbentő mértékben fogy ame 1e go ség.

Nem ter m és zet ell e n e s jelensége-e az korunkban P! A nap odaküldi,
áldó melegét, a hol fénylő sugarait befog-adják, s az ember, a teremtés remeke
a vakító fény mellett nem érzi szükségét a sziv melegének ! Avagy nem az
érzelem világának elfajúlásában rejlik e esirája azon pártoskodásnak és egye-
netlenségnek, mely az egyes nemzetek beléletében lépten-nyomon felburján-
zik?! Kivülről állandó béke, - belűlról örökös huza-vona. Nem említve
Európa két hatalmas államának az o ros z és fra n c zia államnak belső for-
radalmi áramlatát, nézzük saját hazánk p o li tik a ist á rsa dal mi életét,
azonnal meggyőződünk korunk viszásságáról.

Az 1848-iki forradalomnak ket t ő s c z élj a volt. Az egyik, biztosítani
hazánk ö n á 1Jós á gát kifelé, - a másik, sza bad elv ü sze II e m ben
reformálni alkotmányunkat. A nemzet. e jogos "ambiti6ja a közbe jött reakczió
miatt bár egyik irányban sem vezetett teljes sikerhez, mégis gazdag áldásnak
lett kútforrása, mert a külföldet arról győzte meg,' hogy a magyar életképes

. s ha akar, tud is uralkodni. Ezen életképésség elismerésének köszönhető az
1867-iki ki egye z é s, mely vissza adta Magyarországnak ha nem is teljes,
de legalább alkotmányos önállóságát. A másik czélmunkálására, t. i,
alkotmányunk szabadelvü szellemben való reformálása csak a kiegyezés nagy
rnűve után vehette kezdetét. S a képviseleti alapon szervezett országgyűlés
egy negyed század. leforgása alatt fel is használta minden idejét, s a jog és
sza bad s á g szellemétől áthatva a kormányzás minden ágában sok üdvö-
reformot létesített.

Azonban sajátságos alakulása a sorsnak, - a magyarnak mindig kell küz-
deni valakivel. Ha üdvös munkájában külellenség nem háborít ja, akad ellen-
ségre idebent. A r e a c t ió sötét szelleme, úgylátszik, még mindig kisért, s
akadnak a nagy hazafiak (?) közül egész tes t üle tek, melyek a szabadság
szekerét a jog és egyenlőség útjáról a kiváltságok feneketlen posványába
szeretnék dönteni! Nekik nincs inyökre a szabadság üde levegője, mely éltet
és melegít, - az ő szemük százados setétséghez van szokva s igy ártalmas
rájok nézve a világosság. Ime az önz é s, mely a jogtalan hatalom védelmé-
ben útját akarja. vágni a szabadelvü haladásnak, az emberbaráti szeretet tevé-
kenységének!

És a milyen a tes t üle ti szellem az egyes társadalmakban, olyan az
egy é n lelkivilága is. Tevékenységének rugóját a nagyravágyás, az önzés
képezi. S az önérdek szolgálatára igen alkalmas talajnak véli a jelen századot.
Itt, a külső inűvelődés hir n é v szerzésre nyújt módot. A felületes gondolkodo
kapva-kap ia hiú dicsőségen; s mig rajongó képzelete már az óhajtva várt
hirnév magaslatára csapong, valósággal élőhalottja lett a társadalomnak, mert
sivár lelkületéri nagyzási hóbort vett erőt. Ott, az ú j tal á 1 mán y o k sikere
csábít. "Hátha én is alkothatok valamit!" - s a szerencsétlen lélek addig
kísérletez, mig az anyagi bukás révén az erkölcsi' megsemmisülés örvényébe
sülyed .. Emitt a felvilágosodás k ö n n y ű meg gaz da god á s hoz szolgál
eszközökkel. Sz e r e n c s e j á t é k, lutri, k á r t y a csalogat, - nevünk alá-'
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irásáért nagy kölcsönöket osztogat, - s akár nyerünk, akár vesztünk, foly-
tat juk a veszedelmes játékot azon reményben, hogy elvégre is ezen az uton
meggazdagodunk.

Amott, a haladás kora az új gy ö n y örö k egész tárházával kinál meg
bennünket. Fényűzés, ruha divat, étel, ital, költséges élvezet egészségünket,
becsületünket, vagyonunkat ostromolja. Egyik ábránd szüli a másikat, -
egyik kivánságunkat még ki sem elégítettük, már is új s nagyobb áldozattal
járó vágyódás kapja meg szivünket.

S a mint korunknak értelmi fejlettsége az emberi vágyaknak felébrede-
sét illetőleg azoknak kielégitését nagy mértékben elősegíti, époly arányban
szaporítja aki v ü 1r ő 1 jövő gonosz törekvések eszközeit is. Nem úgy értve,
hogy a művelődés talán a nyilvános gonosztevők számát szaporítaná, ellen-
kezőleg inkább kevesbbíti, - hanem igenis szaporítja a módokat és eszkö-
zöket, melyekkel egyik ember a másiknak ártalmára lehet. A különféle gyárak,
munkagépek, ....:-.gyufa, lőfegyver, dynamit, gyógyszer vigyázatlanság vagy
szándékes rosszakarat következtében mennyi szerencsétlenséget idéztek már
elő, - ki tudná megmondani? Mintha az ember keveselné a rohamosan sza-
porodó betegségek pusztító erejét, önhatalmilag szaporítja a halálozási esete-
ket. A véletlen katasztrófák zajába gyakran vegyül egy-egy fegyverdurranás,
jelentve, hogy egy szerencsétlen lélek leszámolt az élettel!

Hát még ha a tit kos, alattomos gonoszságok lisztáját vizsgáljuk! A
világosság korának ez a legsötétebb képe. Valóságos útvesztő, melyből kiver-
gődni .az élet czéljához eljutni sokszor a lehetetlenséggel határos. Levelet
kapsz a póstán, rágalmaznak benne s nem tudod - kicsoda. - Irigyelt állás-
ban vagy, az igazság mellett harczolsz s így ellenségeket szerzesz; - s ime
egy pillanat és a legnagyobb vigyázat mellett méreg keverék áldozata lész.
Vagy valami furfanggal megszerzik névaláirásodat, s mihelyt az első alkalom
kinálkozik, finom utánzattal váltót hamisitanak neveddel. Pénzhamisítók, zseb-
rnetszők, . titkos merénylők, fortélyosságban utolérhetlen csalók rnind-rnind a
fel vilá gos o d á s szülöttei l

Nem mondom, hogy minden kornak nem volna meg a maga miseriája,
hiszen a fényt árny is szokta kísérni ; mégis az emberi szellem óriási vivmá-
nyai mellett roppant tért 'hódított a XIX. század történetében a rideg számí-
tás, az anyagias Igondolkozás) egyszóval a túlzott re ali s m ~ s l S ez az oka,
hogy népek, 'társadalmak életében a nagy szellemi haladás daczára is bizo-
nyos hiányosság és elégedetlenség észlelhető, és egyre hangosabban tör ki a
panasz a század általános állapota felett. Ebeteges, kóros tünetek adják a
figyelmes szemlélőnek ajakára a kérdést: "Hol van a baj forrása?" Asz i v-
ben, az ember kedélyvilágában !

Ezzel megadtam a két főkérdés közül az elsőre a feléletet. Korunkban
el realismus győzelmét az idealismus felett a kedélyvilág beteges állapota, a
vall á sta 1an s á g okozza!

**
(Vége köv.) Kovács István.



A soproni alsó evang. egyházmegyei tanító-egylet
története. 1864-1894.

Egyletünk legelső keletkezése a talált iratok szerint 1847-re teheté,
Létrehozásan Szente György büki tanító buzgólkodott. Nagy-Geresden 1847.
aug. 21-én tartá első nagy gyűlését, hol Pálfy József ottani lelkész el-
nöknek, Szente György jegyzőnek, Bruck Henrik kőszegi tanító pénz- és
könyvtárnoknak választattak.

Ezen első egylet azonban igen rövid életű volt, s már 1848-ban
beszüntette összejöveteleit. _ A politikai' zavarok, a szabadságharcz meg-
semmisítették.

Ki is gondolt volna ily zavaros időkben egyleti dolgokkal, midőn
minden igaz honfi a haza szabadságának kivivásáért lelkesedett; mídőn
még a tanitas is szünetelt ? Majd, midőn a szabadságharcz leveretése után
következett az elnyomatás korszaka, kinek lett volna kedve ily ideális
dolgokért lelkesülni? De midőn a 60-as években a politikai viszonyok a
nemzetre kissé türhetőbbekké lettek, megmozdúlt az az egyházmr.gyei taní-
tóság, hogy folytassa a félbenhagyott munkát.

Az 1864. évi jul. 9-án Beledben tartott egyházmegyei közgyülésen
Nagyt. Tresztyenszky Gyula esperes ur indítványozá, hogy a kor igényei-
nek megfelelő népnevelés érdekében, az egyházmegye kebelében hivatalos-
kodó tanítók, - a már előbbi időben megkezdett, de 18.49-ben félben-
hagyott egyleti értekezletek tartására évenként bizonyos helyen újra
összégyülekezzenek.

Miután az egyházmegyei gyülés al. indítványt és így a tanítók által
tartandó értekezletek életbe léptetését nemcsak helyeslé, sőt azok megtar-
tására nézve a tanítókat aggasztó nehézségek elhárítására segédkezet és
pártfogást nyujtani is igérkezett: ennek folytán nt. esperes ur a fentebb
érintett esperesi gyülés jkönyvének köröztetése alkalmával, mellékletben a
néptanítókhoz egy felhivó levelet intézett, melyben őket a tanító-egylet
megalakítása végett az évi aug. 31-ére Mihályiba meghívta.

Ezen felhívó szó nem hangzott el eredmény nélkül a pusztában, ha-
nem a kitüzött napon Mihályiban az egész egyházmegyéböl a szt.-andrási
és nemeskéri kivételével összegyülekeztek a tanítók.

A tanácskozást nt. esperes ur nyitotta meg s lélekemelő, magasztos
szavakban előadá a tanító-egyletnek a népnevelésre arado üdvös hatását;
mire kimondatott a tanító-egyletnek megalakulása $ nyomban megvalasz-
tattak az egylet tisztviselői ekként: egyházi elnöknek Nt. Tresstyenszky
Gyula esperes, nagy-geresdi lelkész, világi elnöknek tek. Róth József isko-
lai felügyelő, mihályii földbirtok os, jegyzőnek Szente György büki, pénz-
tárosnak Bodács Pál farádi, könyvtárosnak Szabó János mihály ii tanítók.

. Ezen hivatalok betöltése után az egylet rendszeres megalakulására
szükséges alapszabályok 7 §-ban állapíttattak meg, melyek később 22
§-ra bővíttettek ki. '.

Hogy mily szakavatott tanítókból állott az a régi gárda, mely ezelőtt
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30 évvel szolgálta a népnevelés szent ügyét, bizonyítja mindjart az első
gyülés jkve. Elhatározták, hogy a főgyülésen kivül szükebb körben éven-
ként legalább kétszer konferencziák tartassanak az iskolafelügyelők elnök-
lete alatt. A helyes módszer elsajátítása végett elhatározták, hogy minden
tanító a hozzá közelebb eső iskolákat a tanidő alatt évenként egyszer-
kétszer kölosönösen meglátogassa, és az ott szerzett tapasztalatokról a fő-
gyülésen irásbeli jelentést tegyen. Sőt felhivatott .niinden tanító, hogy a
legközelebbi közgyülésre irásban adja be: min ő m ö d o t k ö v e t a n ö-
vendékek gondolkodá.sa öregbítésére? E thémára Szeute
György olvasott fel figyelemre méltó dolgozatot.

Az ifju egyletnek kitüzött czéljaban való gyors fejlődését nagyban elő-
mozdították annak szakavatott elnökei. Tresztyenszky Gyula egyházi elnök
a jegyzőkönyvek tanusága szerint, az egylet vezetésében bölcseséget, a
tanítók iránt őszinte szerétetet tanusított mindenkor; ügyeiket bátran biz-
hattak ra, azokat az egyházmegyénél - melynek szinte vezető lelke volt
- elősegíteni igyekezett. De a nevelés oltárára való áldozásban sem ma-
radt hátra, hanem évenként jelentékeny összeggel és jeles müvekkel gya-
rapította az egylet könyvtárát. Nem csuda tehát, ha fájó szivvel váltak
meg tőle 1869-ben a tanítók és bálául élete végéig tiszteletbeli elnöknek
választották meg.

De nem kevesebb az érdeme világi elnökének Róth Józsefnek. Való-
ball rátermettebb férfiut keresve sem találhattak volna a tanítók arra az
állásra. A tanítók igaz barátja, a tanügy alapos ismerője és jeles irö volt
ő, ki maga is jelentékeny irodalmi munkásságot fejtett ki az egyletben.
Az ő indítványára jött szokásba 1865-től, hogyagyülés elé kerülő ér-
dekes tárgyak és előadások irá s ban ter jes zte ss e nek elő, hogy igy
jobban megbiralhatók, esetleg a tagok közt körözhetők legyenek. Az ő
általa összeállított leeekerend-terve lett a 6.6-iki gyülés által egy másik
tervezettel szemben elfogad va.

Nagy veszteségnek tekintette tehát 1868-ban történt megválását 'a
tanító-egylet, midőn kitünő vezérét a gondviselés Pozsonyba szólította, hová
a magyal' kormány a 68-iki népoktatási törvény értelmében szervezett
tanfelügyelői diszes polezra nevezte ki. ,

Mintha csak a mult idők mulasztásait akarták volna egyszerre kipó-
tolni a tanítók, oly lázas buzgalommal fogtak a munkálkodáshoz.

Kezdetben a munkahozás önkéntes volt, de a verseny oly nagy mérvü
lett, hogy a sok munkaolvasás miatt egyéb fontos ügyek elintézésére nem
került idő. P. o. 1866-ban mát' 8, 67-ben 9 dolgozat olva.statott fel.
Ezért 1868-ban kimondták, hogy ezután csak két kinevezett tag olvasson
rnunkát és azok kiuevezett birálók által megbiráltassanak. Hogy pedig
ezen dolgozatok közt voltak' igen tanulságosak és az oktatásügy fejleszté-
sébe vagök, nnitatja az, hogy Szente Györgynek » A v a II á sok tat á s
áll á sár ó 1 nép isk ol á i n k b a n« ozimü érdekes munkájának hatása
'következtében 'a gyülés elhatározta, hogy felkéri az egyhazmegyét, misze-
rint a kerületnél küldöttei által hasson oda, hogy egy a kor ígényeinek
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megfelelő vallásos kézikönyv pályázat után készitessék, s az előbb jelesebb
tanítók által megbiráltassék. Ezen óhajtása a tanítóságnak azonban csak
a 80-as években teljesült, midőn a Bognár-féle káté és a Turcsányi-féle
bibliai történet megjelent. '

A gyülések eleintén Beledben és Mihályiban felváltva tartattak, ké-
sőbb azonban vándorokká lettek, de csakhamar ismét az előbbi két helyre
vitték vissza, mig végre állandóan Beled lett megállapítva.

Az egylet már alakulása óta megtartotta az érintkezést a szomszé-
dos testvér tanító-egyletekkeI, u. m. a győrmegyei, vasiközép és a keme-
nesaljaival, s magát azok gyülésein küldöttek által képviseltette, mely szép
szokás ugy 82-ig állott fenn. '

A tanítói tekintély emelését és az önérzet felbuzdulásat bizonyítja az
1867. évben hozott azon határozat, hogy az egyházmegyei gyülés felké-
ressék, miszerint az iskolavizsgáló bizottság egyik tagja tanító legyen.

Az 1868-iki év már jóval meddőbb az előbbieknél. nem is csoda.
Az egylet tagjait lehangolta a már ekkor kezdődött elnökválság, ,és a
gyülés jó idejét ugyszólván azzal töltik, hogy a lemondó elnökőket mara-
dásra birjak. Azonban a lemondás 69-ben mégis bekövetkezik -s ekkor
egyházi elnöknek Tiszt. Horváth Sámuel szill-sarkanyi lelkészt, világi el-
nöknek pedig Tek. Baranyai Lászlót választotta.

187 O-ben Szente György hat évig viselt jegyzői hivataláról szintén
lemond s helyette Varga János aljegyzöt, szakonyi tanitót választja meg
a gyűlés, ugyanakkor aljegyzőnek Dorner Samu mihályi tanítóto

A leköszöut fójegyző egyik legtevékenyebb tagja volt az egyletnek.
Munk~sságát bizonyítja az, hogy 64-72-ig 10 különféle figyelmet keltő
paed. dolgozatot olvasott fel; később azonban az öregséggel járó bajok
tétlenségre kárhoztatták, és csak ritkán jelenhetett meg agyüléseken. -
1885-ben a derék férfiu jobblétre szenderűlt,

Hasonló tevékeny és képzett tagja volt az egyletnek Németh Ferencz
nagy-geresdi tanító, kinek índitványára már kezdetben is" ö s z han g u
éne k gyakorlása a gyűlések egyik fóteendőit képezte. O lett megvá-
lasztva az énekkar vezetőjének és szervezőjének. Szente György után ő
fejtett ki legnagyobb munkásságot, sőt egyik pályanyertes dolgozata az
iskolában leendő használatra elfogadtatott.

1870-ben azonban elvesztette az egylet e derék tagját, miután sop-
ronmegyei tanfelügyelőségi tolnokká történt kineveztetésekor lemondott a
tanítói hívatalról. Könyvtárnok is levén, helyébe Cseri Ferencz répcze-
szemerei tanító, majd utóbb Horváth József nagy-geresdi tanító választatott.

1871-ben n világi elnöki hivatal ismét személyt cserél, a mennyiben
Baranyai László helyét Tek. Fodor Pál kir. jbiró foglalja el. 73-ban pe-
dig Horváth Sámuel 'I'éthre történt eltávozásával tiszt. Németh István szt-
andrási lelkész választatik egyházi elnöknek. Ugyanezen évben a míhályi-i
könyvtár Dorner Samu kezeléséből utódja Domby Laszlöéba megy áto

Ezen utóbbi években tartott gyüléseknek legkimagaslóbb intézkedései
ezek: A gyülések alkalmaval ne csak elméleti, hanem gyakorlati tanítások
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is tartassanak a helyes módszer elsajátítása czéljából. Azonban ezen fontos
határozat úgy látszik nem valósult meg sem akkor, sem az utána követ-
kezett években, mert ennek semmi nyomát nem találni a jkönyvben. Egy
másik, a néppel az olvasásnak megkedveItetését czélozta, melyet a tanító-
egylet úgy vélt elérhetni: hogy a gyermekek kezébe jó olvasókönyveket
kivánt adni, mely érdekes olvasmányaival fokozza a gyermek tudni vágyát
és vele .megkedveltessc az -olvasást, hogy így az iskolából kimaradva is
kivánja azt. Mint ilyen czélravezető olvasókönyveket a Gáspár János által
szerkesztetteket találván legalkalmasabbaknak az időszerint, azoknak az
evang. iskolákban leendő használ hatását az egyházmegyétől kéreImezte.

1874-ben Varga János egyleti jegyző új-malomsoki tanítóvá történt
megválasztása következtében hivataláról lemond s helyébe Horváth József
n.-geresdi tanítót választja a gyülés, ki ettől fogva 9 évig viseli a terhes,
de megtisztelő főjegyzői hivatalt.

, Hogy a dunántuli evang. egyházkerület mily nagg lépésekkel igye-
kezett egyházaiban a népnevelést előmozdítani, bizonyit ja az 187 ő-iki jkv,
Erre vonatkozólag a következőket említhetni fel: A kel'. népiskolai bizott-
sági elnöknek' az egyes egyházközségekben tapasztalt hiányok következté-
ben az esperesi hivatalhoz küldött ebbeli átirat az egyleti gyülésen tar-
gyaltatván, az átirat szerint helyeslő tudomásul vétettek: 1. Amely
iskolában még iskolai könyvtar nem léteznék, ott az illető tanító köteles-
ségének tartsa annak létrehozásán fáradozni. 2. A mely iskolában a tan-
szerek hiányoznak, annak felszerelését az egyházközségtől minden módon
szorgalmazza. 3. Az ismétlő oktatást, a hol még eddig nincsen, okvetlen
megkezdje. .

Ezen ügyek keresztül vitele az egyházközségek részéről sok akadalyba
és nehézségbe ütközött bár, mint a 76-iki jkvben elpanaszoltatik, mégis a
tanítóság ismételve vállalkozik a hiányok pótlására és kötelességének bú
teljesítésére.

1876-ban Fodor Pál a világi elnökségról lemond s helye csak a
következő évben tölte tik be Takács Sámuel répcze-szemerei földbirtokos
urral, ki hogy a népnevelésért mennyire tud lelkesülni és a tanítókat mily
őszíntén szereti, megmutatja azzal, hogy bár családi és egyéb teendöi
eléggé elfoglalják, mindazáltal még ma is az egylet élén áll és szeretett
világi elnökét tisztelheti benne már 18 év óta a tanítói kar.

De szükséggessé vált az egyházi elnöki hivatal betöltése is tiszt.
Németh Jánosnak gyászos halála következtében, utána tiszt. Hajas Endre
szintén szt-andrási lelkész választatik egyházi elnöknek, Bodács Pál pénz-
táros halálával, Varga Antal sziIl-sárkányi tanító lesz pénztárossá.

A következő években a tagok munkakedve mintha csökkent volna;
legalább arra enged következtetni azon jelenség, hogy t878-79-ben négy
db. arany tüzetvén ki pályadijul ily czimű három munkára: 1. Hogyan
kedveltessük meg a néppel az olvasmányokat? 2. Hogyan vezesse be a
tanító növendékeit az egyes tantárgyakba? 3. Megfelel-e a tanító-egylet
czéljának vagy nem? - az első határidőre csupán egy munka érkezett
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be, a miért a pályázati határidőt egy évvel hosszabbítanikellett. Végre
mégis négy munka érkezett be. Az első tételre beadott pályamunkák közül
Hajas Kálmán szakonyi tanító nyerte el a kitüzött két drb. aranyat; a
másik kettő azonban nem volt kiadható.

A munkakedv ezen látszólagos csökkenésének azonban hihető az le~
betett az oka, mivel a 75-ik évben hozott nyugdij-törvény az ev. tanító-
ságot azon sulyos anyagi helyzetbe hozta, hogy most kétféle nyugdíj-inté-
zetbe is kellett fizetni, mivel eddig a ker. gyámoldának volt tagja; ily
teher pedig csekély fizetéséből nem volt elviselhető megeröltetés nélkül.
Ily aggasztó anyagi helyzete mellett nem csuda, ba hiányzott a munka-
ked v. A mellett meg éveken át veszödtek hol gyülésen, hol bizottságokban
az alapszabályok átdolgozásán; ez a munka meg elvonta a mankálkodástól
a jobb erőket.

Az 1881-iki gyülésen lettek bemutatva az átdolgozott alapszabályok,
de életbe még sem lettek léptetve, mivel az egyhazker. időközben szintén
dolgoztatott ki a tanító-egyletek számára, és így azokat fogadta el a
81-iki gyülés. Ez alkalommal lett elhatározva az is, hogy a tanító-egylet
két fiókkörre oszolva u. m. répczemelléki és rábaközire, a fögyülésen kivül
ezen szükebb körök gyakorlati- s minta-előadással egybekötött értekezletet
tartanak, és az azokról felvett jkveket a fögyülésnek bemutatják.

A már fenntebb említett 1871-iki gyülésnek ilyen gyakorlati taní-
tásokat czélzó határozata, igy lett 10 évvel később a többnyire megifjo-
dott tanítói kar által megvalósítva ; úgy látszik a nagyon tisztelt régebbi
tanitói karban is meg volt erre nézve 'a jö igyekezet, nagyobb részök
oktatás- és módszertant képzőintézetben nem tanulvan. tanítási módjukat a
nyilvánosság elé bozni nem sok kedvet mutattak.

Már pedig a tapasztalat után állíthatjuk, hogy ezek a gyakorlati
minta-előadások képezik a t.-egyleti működések eszencziáját. Ezek a főrugói
annak, hogy a tanító pályáján valódi szakemberré legyen. A tanítás bál'
sikerült vagy nem, egyaránt oktató ugy az előadöra, mint ahalIgatóra
nézve, miután mindegyik tanítást követí az elfogulatlan birálat.

Ezen gyakorlati előadással egybekötött fiókértekezletek rendesen ' ősz~
szel, az iskolai év megkezdése után más-más helyen tartatnak, hol 1-2,

'sőt 3 tanító is tart különféle tantárgyakból az idegen gyermekekkel minta-
előadást. A gyermekek ismeretlenek, és év eleje levén, iskolázatlanok,
tehát ki van zárva az a lehetőség, hogy előre elkészítse őket az előadó
a könnyebb kezelhetés czéljából; rá van tehát utalva, hogy módszertani
ügyességét -. mintegy a tanítás művészetét - érvényesítse.

A következő években ismét az elnökválság bénitja kissé az egyleti
tagok közhasznu munkálkodását. 1881-bén Hajas Endre lemond, helyébe
tiszt. Farkas Sándor beledi lelkész választatik. De már a következö évben
annak taveztával ismét elnök nélkül marad az egylet és csak 1885-ben
tölti be nagyt. Laucsek Jónás esperes, vadosfai lelkész urral, ki azóta
fáradhatatlan buzgalommal vezeti az időközben megizmosodott egyletet.

Nevezett elnöke már az első megjelenésekor fényes tanujelét adta

1,

"

I~
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annak, hogy az egylet hajójának kormányrudja most ismét avatott kezekbe
van letéve, és bizton tekinthet jövője felé s nem kell félnie, hogya min-
denütt örvendetesen szemlélhetö nevelés terén keletkezett nemes versenyben
egyletünk tanítósága nem tud kitartani,

Kiss Sándor.
(Vége következik.)

A ker. népisk. bizottság jelentése.
Nagyméltóságú elnökség!
Tekintetes közgyülés!

A dunántuli ag. hitv. evang egyházkerületnek kétségen túl egyik
legfontosabb ügyével foglalkozunk, midön a nép isk o 1aik öz okt a t a s
á II a pot á t közgyüléseinken beh at ö a n tárgyalni kivánjuk.

Igyanépiskolai bizottság évi jelentése, mit .az - alábbiakban egész
terjedelemben tisztelettel beterjeszteni szerencsénk van, szinte nem lehet a
közgyülés tagjaira egészen közönyös. Mert olyan dolgokkal foglalkozik,
melyek a népiskolai közoktatas állapotát, fény- és árnyoldalaival velünk
közelebbről megismertetni óhajtják avagy pedig annak emelését, úgy a
külső terjedelem, mint a belső érték tekintetében nagyobb arányokban
ozélozzák. Ezért i~ azokra az adatokra terjeszkedünk, melyek a jelen álla-
potot ismertetik. Es igy mindenek előtt szólanunk kell:

1. A nép iskolai közoktatás állapotáról a dunán-
tuli ágo h. ev. egyházkerületben .az 1894j95-ik iskolai
tan é val att. E szerint a dunántúli ágo hitv. ev. egyházkerületben,
melynek népessége az ujabb »kikerekítés« következtében F e hér k o m á-
rom és Kom áro m városa népességével, vagyis (8702+522) 9224
lélekkel fogyott, úgy hogy jelenleg csak 205,733 lelket számlál, a 6-12
éves fiuk száma 15,873, a lányoké 13,335, összesen 29,208, a 13-15
évesek, fiuk 4660, lányok 5610, összesen 927,0.; a 6-15 évesek tehát
együttesen 20,633 fiu, 17,945, leány, összesen 38.478. Ezek közül
helybeli elemi iskolába járt 13.122 fiu, 12,791 leány, összesen 25,913,
ismétlő iskolába 2795 fiu, 3972 leány, összesen 6767; idegen elemi
iskolába 266 fiu, 178 leány, összesen 444; idegen ismétlő iskolába 140
fiu, 78 leány, összesen 218; felső vagy polgári iskolába 89 fiu, 98
leány, összesen 187; magánintézetbe 7 fiu, 12 leány, összesen 19; kö-
zéptanodába 156 fiu, - leány, összesen 156. És igy iskoláztatott 16,575
fiu, 17,129 leány, összesen 33,704, vagyis a tanköteleseknek 87.6 "l«
tólija, (taval + '8.1), mi egyházmegyénként következőleg oszlik meg: A
soproni fel s ő egyházmegyében 95.3 %, a soproni als ó ban 99.6%,
vasi felsőben 95.06%, vasi k ö z é p 90%, kemenesalján 96.1
%, veszpr. egyh. megye 98.3%, győriben 95%, somogyiban
86.9%, tol n á ban 96.10f0. A szab. kir. városi gyülekezetek külön fel-
említve nincsenek; mert a zsinati törvények értelmében az egyházmegyékbe
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lettek beosztva, es 19y adataik is azon egyházmegye 'adataiba olvadtak
be, a melynek kotelékéhez mától kezdve egyházilag különben is tartoznak.
- Nem iskoláztatott 3958 fiu, 815 leány, összesen 4773, vagyís a tan-
kötelesek 12.4°lu-tólija, mi egyházmegyénként a föntiekhez mérten szinte
más és más képet nyujt. Az összes iskolába járó gyermekek 200.984
félnapot mulasztottak, miból egy gyermekre átlag 5.9 félnap esik, tehát
oly csekély, hogy számba alig jöhet. Mégis e mulasztásért is büntetve
lett 717 hanyag szüle. - Idegen illetőségü, avagy idegen vallásu gyer-
mek látogatta nálunk az, iskolát 1068 fiu" ~60 leány, összesen 1928,
vagyis az iskolába járók 5.7% száztólija.

Egyáltalán, a mennyire az egyházmegyék beléletébe a népnevelés
terén betekinthettünk, rá az' esperes urak nekünk alkalmat nyujtottak, -
fölemelt fóvel, dicsekedve elmondhatjuk. hogy nálunk a népnevelés min-
denütt virágzik; de legkivált a györi evang. egyházmegyében a »nem-
zet napszámosain « nincs kívetni való, csak egyetlen egy en sem, a mint
az ottani tanugyi bizottsági jkönyvek mondják: a tan erő k jel ese k.

Es kik ezt. a nemes ügyet, a népnevelés szerit ügyét a »1 e g' k i-
r á 1 Yi b b« módon szolgálják, azoknak száma a dunántuli egy házkeriilet-
ben 389, kik közül 371 képesített, 366 rendes, 2:3 segéd s összesen
338 iskolában, melyek között csak egy bérelt helyiség van, fáradhatlanul,
naphosszat 407 tanterem falai közt lobogtatják az ismeretek égő fáklyá-
ját, és mint a jó magvető vetik a magot az ártatlan gyermeki sziv fogé-
kony földjébe. Ebben a fárasztó munkában segitségekre van 168 faiskola,
88 testgyakorló, és mint taneszköz 631 fekete irótábla, 5302 fali olvasó
tábla, 1146 fali térkép, 290 földgömb, 4651 terrnészetrajzi, 1377 ter-
mészettani eszköz és 16.651kötet könyv az iskolai könyvtárakban, jobbadán
maguk által egybehordva, - Es a mennyit ennyi felnőtt, legtöbb esetben
családos embernek a nemzet jövőjét biztositó nagy munkáért fizetnek, az
összesen nag-y' csomó 197.899 forint. De mégis átlag egyre-egyre nem jut
belőle több naponként 2'78 koronanal, egész évre 508 frt 80 kr.-nál; mi
legfölebb csak a »k asz á s-k apá sna psz á m«-ot fölözi.

De bár mind igaz legyen is ez, még 'is az ahi vat á s és a vele
járó nagy é r d e m, mely a tanítói pályával egybekötve van, hogy az
embryóban levő emberi nagyságot a burokból kifejtsuk és irányt szabjunk
a gyermeki törekvésnek, hogy az, iskola által kifejtett tehetségeit a közjöra
a legjobban értékesithesse; ez minden nagy fizetésnél még nagyobb, mert
nem minden pályát megfutott embernek adatott. A tanító fizetésén kivül
költött az egyház: javításra 11,257, tanezerekre 1807, egyebekre 23,393
összesen 234,356 forintot, mit részint készpénzben, részint terményekben
szolgáltatott ki. Bevett pedig 705,415 frt pénzértéket képviselő ingatlan
vagyonból 30.771 évi jövedelmet, 53,160 tőke után 3660 kamatot, tan-
díjakból 30.820 frtot, segélyt kapott az államtól 727, a községtől 14,029,
az egyháztól 18.357, egyebekből 141.782, mi összesen 240,146 forintot
tesz ki, miből 141.721 készpénz, 98.425 termények pénzértékre változ-
tatva. Vógül míg egyrészről örömmel emeli ki a ker. népisk. bizottság,
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mind az iparos tanonczok, mind pedig az alsó kereskedelmi iskola
növendékei után a városi hatóság fizet évi 20-20 frt tíszteletdijat.«

3. K ősz egen: Miohaelis Vilmos tanított, még pedig az államilag
segélyzett polg. fiu és leányiskolában, úgy szinte az alsó foku
ipariskolaban. A jelentés szerint : a polgári fiu és leányiskolába 38 fiu és
31 leány, összesen 39 evang. gyermek járt, kik közül 19 jeles, 24 jö,
és 22 elégséges osztályzatot nyert. Hogy a növendékeknek hetenként hány
vallási órájuk volt? ezekben mit tanultak ?, arról a jelentésben semmi
szö ; úgy arról sincs, hogy a lelkészt fáradságáért ki fizeti és mennyí
tiszteletdijban részesül?

Az alsófoku ipariskolának 34 evang. növendéke volt. »Ezekkel« -
azt mondja a jelentés -" » a tanév kezdetén a »Mi aty á n k« vétetett át;
böjtben »Jézusnak 7 szava a keresztfán« magyaráztatott;
husvéttói junius végéig » haz a i egy h áz u n kat éri n t ő tör v é-
nye k« adattak elő.

4. P é cse t t Jeskó Lajos ev. lk. 11 különféle iskolában, 147 ev.
gyermeket tanitott az ev. vallásra; még pedig az elemi iskolásoknak adott
hetenként 4 órát. a polgáriaknak 1-et, a középiskolésok nak 2-M, az iparos
tanonczoknak hetenkint 1 órát.

De hogy mit tanított? és mit fizettek érte? arról e jelentésben sem
találunk utbaígazitást.

5. So p r o n b a n Brunner János ev. lk. a soproni m. kir. állami
felsőbb leányiskolában és ugyanott a katonatiszti leány-
n ()vel d ébe n tanította a vallást.

A lefolyt tanévben 59 evang. val1ásu növendék látogatta a felsőbb
leányiskolát, kik 3 csoportban hetenként 2-2 órában részesültek vallás-
oktatásban. - Tananyag: az l~ső csoportnál (1, ésII. oszt.) ószövetségi
történetek Berecsky Sándor kézikönyve nyomán; a 2-ik csoportnál (Ill. és
IV. oszt.) K á téGyőry nyomán; - a 3-dik csoportnal (V. és VI. oszt.)
»Keresztyén hit és erkölcstan« Grátz Mór nyomán. . .

A katonatiszti 1e á nyn öve 1d ébe n 3 evang. leánygyermek tanult,
kik ahi t tan-ból hetenként 3 órában nyertek oktatást a '> ker. tan-
terv« szerint.

6. K is-M á r to nb a n Király Emma »hittanitönő« tanította a vallást
a községi népiskolában. Még pedig az 1-ső és 2-ik osztályban 2 tanúló-
nak a kat ek izm u s t Pétermann könyve szerint, a 3-ik osztályban 8
ószövetségi történetet, Berecsky nyomán. Tanulók száma = 1. A 4-. és
5-ik osztályban 2 tanulónak 20 ószövetségi történetet Berecsky nyomán.

7. Kováts Istváu muraszombati evang. h. lk. tanított a m u r a-
s z o mb a t i, a IIa 1In o si és k ő hid a i állami elemi népiskolákban.

A jelentés szerint :
a) a mu ras z o m b at i állami elemi népiskolába járt 32 evang.

gyermek, 18 fiu, 14 leány. - 3 csoportba osztba heti két órában az
1. osztály tanulta az »uri imá«-t, »10 parancsolate-ot és az »apostoli hit-
vallást vend nyelven; II.-III. osztály együtt ugyanazt magyar nyelven
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alkalmi imákkal egybekötve; IV-, VI. osztály tanulta a Káté II-ik részét,
kézikönyvük Bognár Kátéja. - Evzáró vizsga junius 28.

b) a hal mos i állami elemi népiskolába járt 102 evang. gyermek,
50 fiu, 52 leány. Csoportosítás és tananyag egyez az előbbível, valamint
az óraszám is, azzal a különbséggel, hogy itt a II. csoport egyh. é~e-
kéket is tanult, Kondor Ference rom. kath, tanító szívességéből. - Ev-
záró vizsga jun. 17.

c) a kőhidai állami elemi népiskolába járt 17 ev. gyermek, 9 fiú
8 leány. Tananyag és csoportosítás egy ez az előbbi vel. Heti óraszám egy.
A tanitás a tanitó betegsége következtében május közepén megszünt.

A halmosi és kőhidai iskolákbau teljesitett vallásoktatásért az állam
»fuvardij« czimén 120 frtot folyósított.

8. Terplan Jenő péterhegyí ev. lk. agya n a fai állami elemi nép-
iskolában tanitott. Ide járnak a nád o r fai a k és bor ház i a k is. Az
evang. tanulók száma 119, kik hetenkint csak egyszer részesülnek vallá-
sos oktatásban, még pedig aként, hogy az I, és II. osztátybelieket vend
nyelven tanitja a lelkész a vallas elemeire, a többinek a »K á t és-t és a
r e f or m a oz i ö t ö r t é n e t é t adja elő, magyar nyelven. - Szerencsére
az állami iskola tanitója Der v a ri cs Ferencz a soproni evang. tanító-
képző intézet egykori növendéke, ki az evang. gyermekeket az egyházi
énekekre vend és magyar nyelven szivesen oktatta.

A jelentés végül elpanaszolja, hogy »S ok han y a g sz üle nem
k ü 1 d i fel ren des eng ye r m e két a vall ásó r á r a.« Az idők
jele legyen-e ez, mely a közel jövőböl előre veti setét árnyékát?
avagy pedig helyi okokra viendő vissza? - Kérdezzük, de feleletet rá
adni nem birunk.

9. Kis János szombathelyi lk. a szembalhelyi k ö z ség i elemi isko-
lában 29 fiut és 17 leányt, a vasmegyei árva ház elemi iskolájában
4 fiut és 2 leányt, összesen 51 evang. gyermeket részesített hetenként 4
órán át a :vallásoktatásban, Turcsányi »bibliai történetek«, Pálfy »bibliai
tört.«, Pálfy »Keresztény anyaszentegyház története«, és Bognár D Kiská-
téja« nyomán.

A növendékek jun. ll-én tettek nyil vános vizsgát.
Indokolatlan mulasztás az egész éven át 17 esetben fordult elő.
10. Lau cse k Jónás vadasfai lk. és esperes a kapuvéri áll. polg.

fiu és leányiskolában hetenként egy órában 10 evang. növendéket a vallás
és erkölcstanban rendszeresen oktatott s velek junius 10-én nyilvános vizs-
gát adott, mely alkalommal 2 k i t ü n ö e n, 3 jelesen, 2 jól, 3
elé gs é g es eredménnyel vizsgázott.

Bognár Endre
ker. népisk. biz. e. eluök.

(Vége köv.)
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Luther Márton.
(VégeJ

13, Nyelv~k. Zsidónyelv.
Direkt módszer. Szé-, és tárgyismeret.

Mily sokra becsülte Luther a nyelveket, az eddig- mondottak már
eléggé mutatják. Sok helyen különösen kiemeli a héber nyelv fontossá-
gát. A zsidó nyelv - így szól egy helyen - legtisztább s leg"azdagabb
a szavakban, nem kölcsönöz más nyelvektől, meg van a saját szinezete.
A görög-, latin- és a németnyelv kölcsönöznek, ezekben sok az össze-
tétel, mig a héber nyelvben ez is ismeretlen. Ha a német nyelvben egy
szót felveszünk, ebből képzés és összetétel által legalább is husz új szót
alkothatunk. A héber nyelvnek nincsenek összetett, hanem sajátIagos
szavai, Ennek a szónak: sziv, nincs semmi más jelentése. Mikor mi"azt
mondjuk nincs szive, szivem mondja, szivem vérzik, az ilyen képes be.
szédre a hébernek mind kűl őn szava van.

A nyelvek tanulásában bár a grammatikát nem kicsinyeli, mégis
nagyon sokat ad a gyakorlás által való tanulásra. Mindenki sokkal
jobban megtanul németül vagy más nyelven hallásból, az élő beszédből
a házban, piaczon vagy a templomban, mint a könyvekből. A betü csak
holt szavakat tár elénk, a beszédben nyilatkozik a szavak élete; nem
is lehet mindent úgy irásban kifejezni, a mint az emberi szellem a száj
által szokta nyilvánítani. .

Hol volt valaha nyelv, a melyen való beszélést a grammatikából
jól és helyesen meg- lehetett volna tanulni? Nemde igaz, hogy azokat
a nyelveket is, a melyeknek a leg-biztosabb szabályai vannak, amilye.
nek a latin és görög nyelvek is, a beszélés és szokásból jobban meg
lehet tanulni, mint szabályokból? Nem helytelen dolog-e az, hogy ezt
a szent nyelvet, a melyen oly szent dolgok, mint a theologia s maga
Isten ígéje tárgy alta tik, nem úgy tanítják, a mint ezt az igazi értel:m
diktálná, hanem a grammatikából.

Figyelmünket felhívja arra is, hogya szavakkal ne elégedjünk
meg, hánern tárgyismeretre törekedjünk. A grammatica tanítja, rnit je-
lentenek a szavak, de ezzel nem szabad megelégednünk, meg kell is-
mernünk magukat a tárgyakat. Azért annak, a ki taníta ni vagy predi-
kálni akar, nem szabad a szavakkal megelégedni, hanem ismerni kell
magát a tárgyat, tudni kelJ: mi annak a tárgynak a neve, mielött róla
beszélni akarna.

Az ismeret kétféle: sz ó. és tárgyismeret. A kinek nincs tárgyis-
merete, az a szóismerettel nem boldogul. Egy régi példabeszéd szerint
azt szokták mondani: A mihez valaki nem ért, arról nem tud helyesen
beszélni. Ilyen példát ma eleget láthatunk, Igen sok, magát okosnak
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tartó ember akárhányszor nevetséges, ostoba dolgokat beszél s csupán
csak azért, mert nem restel oly dolgokról is beszélni, a melyekhez tel-
jes világi életében sohasem értett.

A ki azonban oly dologról szól, a mit alaposan ismer, az jól tanít
még akkor is, ha nincs is ékesszóllása. Igy tett Cato mikor a tanács-
ban beszélt, s jóllehet beszédje darabos volt, erre senki sem gondolt.

Ha tárgyismeretünk van, a szóismeretet csakhamar elsajátíthatjuk ,
mint Horatius is mondja: A szavak könnyen gördülnek ott, hol a tár-
gyat tökéletesen ismerjük; hol azonban a tárgyismeret hiányzik, hiába
való ott minden szóismeret. Azért mondom pedig ezt el előttetek ily
bőven, hogy ha majd egyszer a . rabbinusokat olvassátok, Játhassátok
milyen mesterekkel van dolgotok: a szavakat nagyon jól értik, de nem
a lényeget, ezért nem képesek arra; hogy valami jóra való dolgot ta-
nítanának,

Mi Istenünk jósága s kegyelme folytán megértjük a szent irást;
a rabinusok, bár a nyelv grammatikáját jól tudják, nem képesek erre.
Nekik, mint Essaias XXIX. 12. mondja, a szt. irás olyan k őnyv, a mit
nem tudnak olvasni. Ugyan kinek volna kedve őket követni?

Azonban ezt senki ne értse úgy, mintha azt akarnám mondani,
hogy a grammatikának semmi haszna nincs, -- ez igen is szükség es ;
hanem én csak annyit mondok, az, a ki a grammatica mellett a, szent
irás igazi értelmét meg nem tanulja, soha se lesz jó taní tó vá ; mert a
jót a n í t ó nak és lelkésznek nem asz á j á ból, han e m asz i v é-
b ő 1 kell abe s z é d nek fol y n i.

14. Reálismeretek.
Luther. nem csupán a nyelvekben volt jártas, hanem a realiákban

is. Ennek bizonyítására legyen elég felemlítenünk a mit egyik asztali
beszédjében mond. A jövő élet hajnalát éljük, - úgy mond Luther, -
mert kezdjük megismerni és megérteni azokat a teremtményeket, a mi.
ket Adám esete folytán elveszítettün k. Most jobban megvizsgáljuk a
természeti dolgokat, mint a pápák idejében. Erasmus nem tekint ezekre,
nem tö~ődik azzal sem, miként alakul az anyai szerv ben a gyümölcs;
n<:m tudja, milyen dicső a házasélet. Mi azon ban a virágocskából is
Isten dicső munkáit ismerjük meg, s meg'g ondoljuk azt is, mily hatal-
mas és jó az Isten; ezért tiszteljük és imádjuk őt. Teremtményeiben fel-
ismerjük szavának hatalmát. S ezek mind az ő egyetlen "legyen" sza-
vára lettek. A baraczk-mag ban, melynek héja jóllehet nagyon kemény,
a benne lévő magocska mégis felnyitja a maga idején - mondom a
baraczkmagban is Isten hatalmát látjuk. Ezt nem veszi figyelembe Eras-
mus, mert ő a teremtményekre úgy tekint, miként a borjú az új kapura.

Hogy a m a the m a tic á t az egyetemen tanítani kell, Luthernek
e véleményét már láttuk. Az ast ron o mi á ban Kopernikus ellene
volt, az ast r o log i ára nem adott semmit. A többek között arra is
hivatkozott, a mire régebben szt. Agoston, hogy Ezsau és Jákob ugyan-
azon constellatió alatt születtek, mégis egymástól mennyire kűlönbőztek ,
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IS. Történelem.
Mily fontosnak tartotta Luther a történelmet, már láttuk. Bőveb-

ben nyilatkozik e tárgyról a galatabeli kápolna történetéhez irt elő-
szavában.

Varró, a hires római azt mondja - így szól Luther - hogy leg-
jobban úgy taníthatunk, ha a szavakhoz példákat is adunk. Igy a be-
szédet könnyebben megértjük s könnyebben emlékezetünkben tartjuk.
Hol a beszédben példa nem fordul elő, bármily igaz és szép legyen az,
nem indítja meg annyira a szivet, aztán nem is olyan világos és nehe-
zebben is tartjuk meg emlékezetünkben i ezért nagyon pompás dolog'
a história. A történelem példákkal mutatja, szemünk elé állítja, mintha
csak magunk is látnók mindazokat a dolgokat, a miket a bölcs embe-
rek kigondoltak. tanítottak. Láthatjuk, hogy az emberek a szerint ju-
talmaztattak, a milyen mértékben jámborok és bölcsek voltak, sakként
bünhődtek, a mint gonoszul s tudatlanul éltek.

Ha jól meggondoljuk, a történelemből. mint valami élő forrásból,
származik az igazság, művészet stb. egy szóval minden erény. Ez onnan
van, mert a történelem nem más, mint az Isten n.unkája, melyből lát-
juk: miként jutalmazza meg a jókat s miként bünteti a gonoszokat.
Sokan vannak, kik az Istent tagadják, nem tisztelik; a történelem a
benne felsorolt példák által visszatartja a rossztól még azokat is, kikre
a szónak s a tanításnak semmi hatása nincsen; miként ezt nemcsak a
szt. irásból, hanem a pogányok könyveiből is láthatjuk, mert ezek, ha
a népre hatni akarnak, az ősök példáit, szavait, munká it tárják elibük,
csupán azért, hogy őket tanítsák, figyelmeztessék, intsék s valamely
cselekedettől elijeszszék. Ezért a történelern-irók a leghasznosabb embe-
rek és a legjobb tanítók, kiket nem lehet eléggé megbecsülni és meg-
hálálni.

A ki azonban történelmet akar írni, annak rettenthetetlen bátor-
ságggal kell bírnia, hogy az igazságot minden félelem nélkül kimondja.
Mert sokan úgy írnak, hogy koruk bünei s vétkeiről a hatalmasok s

I
a barátok kedvéért hallgatnak, vagy ha nem: úgy addig magyarázgat-
ják , míg valami ártatlan dolog jő ki belőle; mások ismét csekély eré-
nyeiket felfujják, nagy dolgot tesznek belőle; vannak ismét. kik hazá-
juk iránti szeretetből, s az idegenek iránti gyülöletből irnak úgy, a rni-
ként írnak. A történelem ez által gyanússá válik, az Isten munkája
elhomályosíttatik annyira, hogy utoljára azt sem tudjuk, mit higyjünk
ezekből, s mit ne.

Éppen azért történelmet csak jeles embereknek, vagy pedig jól
díjazott férfiaknak kellene írni. Ha a história nem más, mint Isten műve,
akkor ezt olyan hitelesen kell megírni, hogy éppen úgy hihessűk, mintha
csak a bibliában volna megírva. A történelem-iróknak már azért a leg',
nagyobb szorgalommal, hüséggel s igazság-szeretettel kellene munkájuk
megirásához kezdeni. Ámde úgy veszem észre, ez már talán többé soha
se történik, hacsak olyan rend nem jö létre, mint a zsidóknál volt. Most
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meg kell elégednünk olyan történelemmel, a mi.lyen van, aztán magunk-
nak is gondolkoznunk kell a felett: vajjon nem rokon- vagy ellenszenv-
ből beszél-e az iró akkor, mikor valakit nagyon dicsér, vagy nagyon
gyaláz. E tekintetben éppen úgy vagyunk s éppen úgy szenvedünk,
mint mikor a falusi emberek a bort a vízzel nagyon keverik és hami-
sítják, annyira, hogy tiszta bort nem is kaphatunk s meg kell eléged-
nünk azzal. ha abban a folyadékban a borból a 1e g t öbb, vagy még
többször ha legalább val ami van benne.

16. Dialektika. Rhetorika.

E két tárgyról gyakrabban tesz emlitést Luther az asztali ebédek-
ben. A dialektika - úgymond - nagy' müvészet, eg yszarűen, darabo-
san, de igazán beszél, mintha azt mondanám: Adj innom. A rhetorika
feJczifrázza ezt s így szól: Töltsd poharamba a pincze pezsgő, pompás
s az emberi szivet felvidámító nedvét ! \

A dialektika csak eszköz arra nézve, hogy amit tudunk, azt he-
lyesen és értelmesen el tudjuk mondani; de azért bármeddig tanuljunk,
soha sem tanít meg bennünket arra a tárgyra és anyagra, a melyről
beszélni akarunk. Ha nekem a bá nyáról kellene---beszélnern, erre én kép-
telen vagyok, mert nem tudom: miként kell a bányába leereszkedni,
vagy az ásványokat a szikláróllefejteni stb. stb. úgy mint ezt a bánya.
munkás tudja: ha azonban ezt megtanultam volna, akkor tudnék róla
beszélni, éppen úgy, mint akármelyik bányász. A dialektika nem adja
az anyagot, hanem csak arra tanít, hogyan kell helyesen, röviden s
egyszerüen arról beszélni, a mit tudunk.

A dialektika szükséges és hasznos művészet, a melyet éppen úgy
kell tanulnunk, mint az arithmeticát. Ámbár vannak emberek, kiket a
természet éles itélőtehetséggel áldott meg, a kik maguktól is tudnak
számítani, de ez mégis bizonytalan s veszélyes, ha müvészet nem járúl
hozzá. A dialektika finoman kijelöli az utat, miként kell a tárgyakról
jól és helyesen beszélnünk.

A dialektika tanít, a rhetorika megindít; amaz az értelemhez, emez
az akarathoz szól. Azonban szt. Pál mindkettőt összefoglalta, midőn
Róm. XII. 7. 8. így szól: "A ki tanító a tanításban, a ki intő az intés-
ben szorgalmasan forgolódjék."

A dialektiká~ak az a legnagyobb haszna, hogy a tárgyakat rövi-
den, kerekdeden meg tudjuk határozni s k őrül tudjuk írni. Éppen ezért
hozzá kell szoknunk a helyes és a közh"asználatban lévő szávakhoz,
hogy a dolgokat a maguk nevén nevezhessük meg. Milyen különös
ajándéka Istennek, a ki erre képes, mert sokan úgy tesznek, mint az
eretnekek: a közhasználatban elő nem fordulo szavakat kevernek be-
szédjükbe, a beszédnek külőnős, új módját gondolják ki s ez által kész-
akarva homályossá, kétértelmüvé teszik beszédjüket, a melyet aztán
a k őrülményekhez képest úgyérthetünk, a mint akarunk.
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Nem az a szép beszéd, mikor a szavakat össze-vissza keverjük,
befestjük, hanem igen is az. a mely olyan világosan állítja elénk a tár-
gyakat, mint a jó festmény. A kik új szavakat alkotnak és haszná-
latba hoznak, azoknak új tárgyakat is kell alkotniok. Óvakodjunk azért
azoktól, kik szüntelen arra töre kednek, hogy beszédjükbe minél több
közhasználatban nem lévő szavakat kevernek. Az ilyen beszéd a szép
beszédnek éppen az ellentéte.

17. Testgyakorlás.
-Luther elitéli a szerzetesek nevelés-módját, mert a test gyakorlá-

sára gondot nem fordítanak. A régiek igen bölcsen gondolták azt ki,
hogy az embereknek szükségük van arra, miszerint valami jót, hasz-
nosat tüzzenek ki maguk elé, nehogy a dorbézolás, erkölcstelenség,
ételben italban va ló mértéletlenség és a szerencsejáték örvényébe té-
vedjenek. Ezért tetszik nekem a zene és a vívással s birkózással járó
lovagjáték. Az első elüz i a szív gondjait, a másik a testet ügyesíti s
egészségben tartja. Ezek megóvnak a dőzsöléstől, erkölcstelenségtől,
játék tói, koczkátó1. Luther azonban nemcsak ajánlotta a testi mozg ást,
hanem a mikor ráért, maga is igénybe vétte a testi mozgással járó szó-
rakozást, Megt anúlta az esztergályozást. Egyik kertjében családja szá-
mára teke-pályát állított s m aga is többször a tekézők közé vegyült.
Kertjeiben is szeretett foglalkozni. Virágokat ápolt, gyümölcsfákat ne-
mesített. Egyik kertjében hal as-ta vat készíttetett s órahosszat elhor-
gászgatott benne.

18. Zene.
A zenét igen nagyra becsüli. Isten legszebb s leg dicsőbb adomá-

nyainak egyike ez ; az ördög a zenét ki nem állhatja, mert vele sok
gonosz gondolatot elüzünk. A fejedelmeknek, uraknak pártolni kell a
zenét, mert a közönséges ember bár szeretné, nincsen Vmódjában. -- A
zene a megszomorodott embernek a legjobb enyhítö-szere : ez által a
szív ujra feléled, miként Virg iliusnál is olvassuk: Tu calamos in flare
leves, ego dicere versus." - Énekeld te a dallamot s én verset mon-
dok. A zene az embereket szeIídebbekké,érzékenyebbek, -er k ő lcsőseb-
bek s okosabbakká teszi. A rossz muzsikusok csak arra valók, hogy
annál jobban méltányoljuk az igazi müvészet becsét, mert a fehéret
jobban megismerhetjük, ha' mellé a feketét állít juk.

A zene a világ teremtésévei alkottatott és minden teremtményre
nézve megszenteltetett. Mindennek megvan a maga hangja, maga a
levegő is zeneileg hangzik, ha mozgásba jö. Még csudálatosabb az ál-
latok s madarak zenéje, de legcsudálatra méltóbb az emberi hang. A
torok müvészi szerkezete, mely a -ha ng ok végtelen gazdagságával ren-
delkezik; a mi által 'uralkodik az ember érzelmein, lelkesít és szelidit
bennünket s éppen azért Isten igéje mellett leginkább megérdemli a
dicsőítést.



- 3M-

Az iskolákban a zenét tanítani kell. A tan í t ó tud j o nén e-
kel n i, különben rá se nézek. A fiatal embereket nem kell addig a
lelkészi pályára kibocsájtani, mig a zenét az iskolában jól meg nem
tanulják s kellőképen nem gyakorolják.

A zene Istennek sz ép és dicső adománya, majdnem olyan, mint a
theológia. Azt a keveset, a mit- a zenéből tudok, sokért nem adnám.
Az ifjuságot a zenében oktatni kell, mert ez az embereket ügyesíti.

Az éneklés a legpompásabb művészet, Nincs ennek a világgal
semmi k őze, sem a törvényszékekkel, sem a perlekedéssel. A kik éne.

- kelnek, azok nem búslakodnak, mert ha gondjaik vannak, azokat az
énekkel elüzik.

A ki a zenét megveti, azza l nem tudok megelégedni. A zene Isten
és nem az emberek adománya, elűzi az ördögöt is, az embereket pedig
felvidámít ja, elfeledjük meaette a haragot, erkölcstelenséget, kevélységet
és más bűnöket. A theológia után a zenét helyezem első helyre s leg-
többre becsülöm. Látjuk, hogy Dávid és minden szentek istenes gon-
dolataikat versekben, rimekben és énekben fejezték ki: ,Quia pacis
tempore regnat Musica ,~

Pethes János.

Sírversek.
1.

Lelke égbe szállt,
Jobb helyet talált,

Mint e földi szenvedések,
, Változások, tenger vészek
Bús hazájában.
Kedvesi is oda vágynak,

Ha majd egykor sírba szállnak.

2.
Rózsabimbó volt e- gyermek,

Dér üté meg életét;
S jó szülői bánatára
Bölcsejéből sírba tért.

Menny, szerettük új hazája!
Szólj nekik ne sírjanak:

Van más élet s más virány, hol
Még szebb rózsák nyílanak.
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3.
Vándor! higyj e kő szavának:

"Drága hamvat örizek."
S ne kétkedjél, hogy a jóért

Jóval az ég nem fizet.
Jó atyának jó atyja lesz,

Ki az égben fönn lakik;
És letörli az özvegynek

És árváknak könyjeit!

4.
A szenvedés telt poharát

Ürítéd itt, drága lélek!
S már látod, hogy boldogsággal

Váltja fel azt egy szebb élet,

5.
Angyal kellett az égnek,

Azért vivé fel őt,
S gazdagítá hamvával

Ezt a bús temetőt,
Szülök és testvéreknek

Ö kinos veszteség:
De kell dicsöbb, ha benne

Egy angyalt lelt az ég? /
Tóth István.

Vallas és Bölcselet.
A föld az a nagy szikla, melyhez az emberiség - 3 tulajdonképpeni

Prometheüsz - Jánczolva van. '
A saskeselyű, mely szivét mardossa, tépi, a kételkedés: hinni vagy

nem hinni!
*

A természet változatos világában minden egyes kép, egy-egy gondo-
lat a teremtőszellem nagy, alkotásából. A legnagyobb bölcselő tehát az,
kinek minden gondolata, a láthatatlan természet maga., *

Azok a m ve1t, okos emberek, kik Isten lételét kétségbe nem vonják,
de előle az ész Iellegvaraíba zárkóznak el és iránta teljesen közönyösek :
tulajdonképpen azok a bölcsek - istentagadók !

*
A mi a virág ssaruara a nap, ugyanaz, az ember. számára a vállas,

az Isten.
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Ha ragyogva sü] le rá- amaz álló tüzgolyó, úgy a bimbó fakad,
vidáman mosolyog, kitarja kelyhét s tarka szinpompában virul.

Ejjel, ha napja elhanyatlik, a néma csöndben szomorűan áll, tölcsére
bezárul, alszik •.. és álmodozik a boldog mult aranyos sugárcsókjairól.

Azok a szegény kis virágok, melyek többnyire árnyékban állanak,
elvesztik szinöket, el növésüket, halványodnak, hervadnak egyre, lassan
sorvadoava - boldogtalanúl.

A virágoknak, melyek vak sötétségben tenge tik életöket, melyek régen
bedőlt lovagvárak pinczéiben, feldult kolostorok romjai között, vagy sir-
boltokban nőnek, - azoknak a virágoknak szine visszataszító, lehellete
mérges, azok a virágok a földön osusznak mint a kigyók és viperák és
illatuk betegségethozó, kártékony, bódító, gyilkoló ...

Nem latod-é a virág képében az embert, ki vallást és Istent nem
ösmer, a ki fölött a vallás napja jobban és jobban elhomályosúl?

*
Minden vallás szent és sérthetetlen, legyen annak külsö formája bár

milyen különbözö, hiszen miqdegyik vallas ugyanazon örök »szellemhez«
füződik s így tulaj donkép »0« a vallások vallása.

De hogy ez az »0 « hol van? . . . Van-e, vagy nincsen? . .. Ez· a
kérdés az, a melyre sem igenlő, sem tagado, tehát semmiféle feleletet Rem
tud adni a bölcselet, a filozófia ...

*
(Folyt. követk.)

Ifj. Draskóczy lajos.

Pali öcsémnek.
XXVI.

Figyelemmel kísérve az/ emberek gondolkodásmódját és ebből folyó
beszédjeiket s cselekedeteiket azt fogod tapasztalni, hogy nagyon de na-
gyon kevesen vannak napjainkban, a kik hinnék, elismernék azt a tör-
vényt, miszerint az ember lelki világa törvényeknek van alávetve. Valamint
törvény szerint következnek egymásután a nap és évszakok, törvény sze-
rint fejlődik a növény, .a szerint éI az állati test, hasonló törvények ural-
kodnak a lelki életben is. Es a mint nem vétkezhetik senki büntetlenül a
test életének törvényei ellen, a ki megterheli gyomnát, megbetegszik, ép
ügy nincs senki, a ki elkerülhetné a lelki élet törvényeinek büntetését, ha
azokat megsértette. Nem uj, régen ismert és elismert igazság ez, az
erynniák működését ' évezredek óta tapasztalja az emberiség és ma mégis
tény az, hogy különösen a felvilágosodottabb emberek tulnyomó nagy része
úgy gondolkozik, beszél és cselekszik, mintha ez a törvény csak valamely
oly vallási dogma volna, mely ma már csak a multak emlékei közé
volna sorolandó.



Pedig én ezen törvény működését látom Daczó sorsában IS, jóJ- I
lehet első tekintetre úgy látszik, épen az ellenkező re szolgálna az bi- I
zonyságul vagy legalább példaképen. Daczó teljes életében kapzsi, fösvény, I
aranyimade volt. Hogyan lehetséges azt állitani, hogy fiának tékozlása
épen atyjának emlitett tulajdonaiból származnék? A gyermek apja példáján
nem láthatott mást, mint görcsös ragaszkodást a pénzhez, tehát apja nem
nevelhette őtet saját akarata ellen oly tékozl óvá, hogy mái' már valószinü,
hogy beteljesedik rajta a példabeszéd: ebül jött, ebül ment! De hát miért
kell az ily módon összeharacselt vagyonnak esztelen tékozlás utján szét-
szóródni ~

Az ifju először is kevés erkölcsi nevelésben részesülhetett olyan apa
mellett, kinek minden gondja a meggazdagodásra volt irányítva. Nem éb-
redhettek fel keblében az erények csirái, nem igen melegedhetett fel szive
a jó cselekedetek s általában az erkölcsös élet mennyei élvezete iránt. Az
a gondolat sem gerjedhetott fel benne, miszerint a pénz sohase' önczél,
hanem csak eszköz magasabb eszményi czélok elérésére, Nem egyszer,
számtalanszor hallhatott ő az apai házban olyféle megjegyzéseket, miszerint
botorság az erényt követni, különösen ha az önfeláldozással jár, haszonta-
lan fáradtság eszményi czélok után futni, melyek nem járnak haszonnal,
a becsületességből nem lehet megélni. A fogékony ifjui lélekben ily for-
mán az az irány vett erőt, miszerint ne eszményi czélokban keressen bol-
dogságot, hanem saját egyéni vágyainak 'kielégítésében. Tehát ép oly önső
lett, mint apja. Emellett megtörténhetett, hogy egy' némely fel tünö eset-
ben a még romlatlan kedély visszariadt a pénznek oly határtalan és
minden , egyéb tekintetet felaldozó imádásától, mely apja tetteiben vagy
beszédeiben nyilatkozott. Onzővé fejlődött, de önző vágyai nem a pénz
szeretetére, hanem másfelé irányultak. Ne feledjük, hogy apja kapzsisága
mellett nagyravagye is volt, ha mái' annyi vagyont összeharácsolt, óhaj-
totta volna mutogatni is gazdagságát. Ez az apai jellemvonás adott irányt
a fiu önzésének. Fényűzés és élvezetek vágya, urhatnémság így fejlődött
a gyermekben s így lett a fiú apja büneinek ostora. Mondhatjuk tehát,

.hogy a fiatal Daczót egyenesen saját apja nevelte úgy, hogy azon tulaj-
donságok és jellemvonások fejlődjenek ki benne, melyek az apa jelleméből
származott erkölcsi visszásságokat mintegy kiegyenlitik. Azokkal a tulaj-
donokkal, ezzel az érzülettel, ezzel a jellemmel a z a p a nem i s vol t
kép es nevel n i más kép. Ebben fekszik az ar. erkölcsi törvény, mi-
szerint a .bünt n y o m ban követi a büntetés és nincs földi hatalom, mely
ennek bekövetkeztét elháritaui, vagy csak késleltetni is tudná:

. Ezt a törvényt óhajtanám én, hogy szem előtt tartsa mindenki a
történelem tanulmányozásánál és cum grano salis a történet tanításánál is.
Régen elmondta azt a nagy római és utána ujabbkori irók, nevezetesen
Köleseynk is: historia est magistra vitae. Jelenleg pedig épen arra fek-
tetünk legkevesebb sulyt, hogy ~a történet tanulmányozásából életbölcseségi
elveket meritenénk. A mostani történeti tankönyvek legnagyobb részt arra
fektetnek fősúlyt, hogy minél több és minél hitelesebb adatot közöljenek
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a tanulókkal. Az alsó és középiskolaí oktatásnál, hol még nem annyll'a
tanítással, mint inkább neveléssel kellene foglalkozni, épen ez az adat-
gyüjtés volna az utolsó czél. Előbbre való az, hogya történeti alakokat
az iskola mint a hazaszcretetuek, hősiességnek, önfeláldozásnak és egyéb
erényeknek példányképeit tüntesse fel a fogékony ifjui kebl ek előtt. A
történet tanításának az alsó és középfoku iskolában ne ismeretgyüjtés, ha-
nem nevelés legyen a fóczélja.

Ennélfogva nem helyeselhető áz az irány, mely még a népiskola
tankönyvekbe is - habár dióhéjba szorítva - az egész történelmet fel-
veszi s gondosan feljegyez például a magyar történetből minden királ y-
nevet és minden nevezetesebb" vagy legalább nagyobb eseményt, akár van
azoknak erkölcsi értékük, akár nincs. Van ugyan egy másik irány is,
mely életrajzokban adja elő a történelmet. De ezen irány tankönyvei is
lényegileg ugyanazok, mint a krónikásokéi, csak az előadás formája más.
Nem tudnak lemondani arról a gondolatról, miszerint a történet minden
nagyobb eseményét felvegyék a tananyagba s ez eseményeket időrendes
sorozatban adják elé.

V éleményeni szerint a történetet a népiskolában nem összefüggő egé-
szében, nem mint tudományt kellene. előadni, hanem csak egyes, a fent
említett czélok eléréséhez alkalmas képeket érdekesen, vonzóan kiszinezve
nyujtani a gyermekeknek. Regéket például a magyarok östörténetéből,
eseményeket, melyekből valamely erkölcsi tartalom fejthető ki, p. o. a
várnai csatavesztés, mint az esküszegés büntetése, az ötvenes évek festése,
mint a nemzet szabadság-szeretetének képe, azután pedig jeleseink, a harcz-
ban és polgári életben küzdött nagyjaink élete, szemlélhetően, részletesen
kidomborítva. Minden egyes történeti előadás úgyszólván egy kis költöi
kép legyen, mely bizonyos alapeszmét tegyen szemlélhetővé. Nem szüksé-
ges például Hunyadynk minden egyes csatáját részletesen előadni, de
annál inkább szükséges e -nagy férfiú egyéni jellemének, mint a hősiesség,
hazaszeretet és önzetlenség példányképének megragadó kidomborítésa.

Gondolkodjál, e felett és ha vannak megjegyzéseid az itt elmondot-
takra, közöld azokat velem, hogy a kérdést tisztázzuk. Isten veled!

Sass János,

Nyil t-t é r.
Válasz Hátulkullogó úr

VII. "Tarlózáa'vára.
A ki gondolatait szavakba foglalva nyomdafesték alá adja, er lehet

készülve a kritikára. A kritikát mindig köszönettel vettem, mert tan ulni
s javulni akarok s mert nem tartom magamat csalatkozhatlannak. De a
legszigorubb kritikától is megvárom azt, hogy az személyemet ne érintse,
Hátulkullogó urat is szeretettel lkérem, jövőben ha kritizál: ne szemé-
lyeskedjék. De hát nagy bűnt követtem el, megérdemeltem, hogya satyra
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ostorával Hátulkullogó ur kissé megcsipkedjen, mert e becses lapban ilyes-
féle elveket merek' hangoztatni: »a tanítók egy része nem azért vitatja a
testi büntetés jogosultságát az iskolában, mert meg van győződve annak
feltétlen sikeréről, hanem inkább azért, mert igen jól ismeri magát, mi-
szerint nem tudná megállni, hogy verekedés nélkül tanítson.« »Meggondo-
latlan és rágatlan falat' ez«, jegyzi meg errre elég meggondolatlanúl Há-
tulkullogó ur! De hát nem meggondolatlan. Többször is hangoztattam ilyen
elveket. Egyik kiadott kis művecskémben többféleképen is variáltam ezt
az eszmét: »a nevelés terén a büntetésnek csak egyetlen nemétől fordulok
el irtózattal, a haragból való büntetéstől ; - » a kegyetlen vesszőzés
visszaborzaszthatja a gyermeket a büntől, - de csak a szeretetteljes bá-
násmód ébreszthet keblében vágyat az erény irant !« - »zsarnokilag
nevelt, rabszolgailag fegyelmezett gyermekek szülőik halála után a felsza-
badult szenvedélyek játékszerei lesznek ;« - s az apai szeretet szigo ru-

. sága kiirtja a gyermek kebléből a bünnek dudváját, az anyai szeretet
melege és könye pedig megneveli szivében az erény virágát. ({

Mindezen aforisztikus mondásokban azon meggyőződésemet igyekeztem
kifejezésre juttatni, hogy a nevelés terén a szerétet elvének hódolok, a
botbüntetést perhorreskalom és az indulat.osságból való verekedést az isko-
lában feltétlenűl kárhoztatom. Tudom, hogy elvem merev, a gyakorlatban
neh eze n kivihető, nagyon-nagyon sok türelmet igényel. De hát elvem
bármilyelméletinek látszik is, nem olyan, hogy meg lehetne rajta bot-
ránkozni. Ezen elvet már száz meg száz paedagógus hangoztatta, Fran-
cziaországban meglehetősen diadalra is juttatták, a hazai napi sajtó esetről-
esetre határozottan ezen nézetének ád kifejezést. .

Azt kell hinnem, hogy H. űr még sohasem hallott a botbüntetés fe-
lől hely telenítő nézetet, mert máskülönben nem botránkoznék meg annyira.
Pedig ~ontaigne már a 16. században hangoztatta azt az elvet: »virá-
gokkal legyenek az iskolák behintve s ne nyirfavesszőkkel l « Mennyivel
»hatrabb kullog« Ön az eszmék terén, mint a 16. században élt Montaigne!
Azon állításával nagyon blamálja magát H. űr : hogy az iskolában még

. az indulatosságból eredő verekedést is természetesnek tartja. Tudja kérem,
mit mond idevonatkozólag Kehr után Gyertyánffy: » az indula.tos, boszu-
vágyó tanító valóságos szörny ?«

Megengedem, vannak paedagögusok, a kik meg vannak győződve a
botbüntetés áldásos voltáról s azt mint javíto eszközt tervszerüleg alkal-
mazzák is, de engedje meg H. űr is nekem, hogy lehetnek olyanok is, a
kik indulatos természetüknél fogva nem tudnának az iskolában ellenni ve-
rekedés nélkül. Hiszem, hogya tanító urak között manapság kevesen
vannak ilyenek, de elvétve mégis akadnak. Ötletem megszorítással monda-
tott, csak a tanitók egy részére, hozzáteszem »k i S« részére vonatkozott;
azért joggal mondhatnám: »a kinek nem inge, ne vegye magára.«

Legyen szabad még H. űr következtetéseire is megjegyzéseket ten-
nem. H. lll' a diskussiót okozó ötletemből azt következteti: hogy nem
vagyok tanító ember. Hát ebben igaza is van, nincs is. Most ugyan nem
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foglalkozom tanítással, de a közelmultbau másfél esztendeig voltam káplán-
tanító. Az én kezem alatt is volt 70- 80 gyermek, de biz én nem bottal
tartottam rendet. Lehet ám bot nélkül is feg-yelmet tartani, csak t ü r e-
le m kell hozzá! Négy év óta végezem a konfirmandusok oktatását is,

. de a kis ujommal sem nyúltarn egyhez sem. Joggal mondhatom, hogy a
theologia mellett a paedagógia tanulmányaimnak legkedvesebb tárgya ma is.

Hátulkullogó til' bibliai czitátumot is vág a fejemhez : »Ne vond meg
a gyermekektől a dorgálást; mikor megvered vesszővel meg nem hal. «
Igaz, ez áll a »Példabeszédek« könyvében. De ne feledjük, hogy az ó-tes-
tamen tom szelleme szigornbb az lÍj testámentoménál. Ott a szigor, itt a
szeretet, ott a büntetés, itt a megbocsátás! Jézus azt mondja: »engedjé-
tek, hogy jőjjenek hozzárn a kis gyermekek, mert ilyeneké a mennyeknek
országa. « Olvassa el II. úr :Máté ev. 18. részének első felét. Egészen
más hangot talál ott, mint az emlitett ó-testámentomi idézetben. Ne vond
meg a gyermektől a dorgálást. Ezt mondom én is, kerüld az elkényezte-
tést. Büntess, de Ile vesszővel. Igaz, nem hal meg .a gyermek a vesszötől,
de meghalhat az ütés alatt becsületérzete, meghalhat a szivében a szere-
tet, a szülője, tanítója iránti szerétet. Igyekezzék a szülő is kerülni a
bottal való büntetést. »Az atya, a ki gyermekét megveri, sohasem büntető
biró, hanem haragból boszulö ember! Nem arra gondol, hogy fiának hibá-
ját elfelejtse, hanem hogy boszuját kielégítse, mondja Legouvé, a franczia
akadémia halhatatlanja. »Ha haragból verjük meg a gyermeket, elveszít] nk
minden hatalmunkat felette, meri az emberi lélek fölött csak a nyugalom
uralkodhatik. Ha elvből verjük meg őt, e durva modor gyengiti vagy tel-
jesen megsemmisiti a rábeszélésnek és okoskodásnak minden eszközét, tehát
magát a nevelést. Ha hozzászoktattuk a gyermeket a verés hez, semmisem
fog többé rajta, csak a verés! « (Legouvé). Mily megszivlelendő szavak!

:Ma még a paedagógiának eldöntetlen kérdései közé tartozik: van-e
nevelőhatása a vesszőnek, vagy nincs ~ On higyje azt, hogy van, engem
pedig hagyjon abban a meggyőződésben, hogy nincs. :Még sok víí: lefolyik
a Dunán, mig az én elvem diadalra jut, - ha jut - de azért jö ha
vannak, a kik-kitűzik a magas czélt, ha az el nem érhető is.

Béke velünk!
Ladányi.

1 rod a 1o ill.
Evangélikus Családilap. A Luther-társaság vallásos népi es lapja. .Megje-

lenik julius és augusztus kivételével havonkint kétszer. Szerkeszti Ber e ez k y
Sándor evang. hitoktató, Budapesten. Előfizetési dij egy évre 1 frt, Luther-tár-
sasági tagok díj nélkül kapják. Kiad6hivatal: Budapest, Luther- társaság pénz-
tára, Deáktér 4. sz. - Ily irányu népiesen szerkesztett lapra nagy szükség van.
Örvendünk, hogy e fontos ügyet a Luther-társaság vette kezébe. Ajánljuk e fon-
tos vállalatot sziv es olvasóink, külöuösen az igen tiszt. lelkész és tanító urak
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figyelmébe, terjeszszék azt hiveik körében, hiszen ára oly csekély, hogy az még
a szegényebb sorsuakat se riasztja vissza.

Emlékkönyv. Kiadatott nt. Gyurátz Ferencz csperes úr egyházlátogatása
alkalmából. Összeállította Nag y L aj o s segéd-lelkész. (A jövedelem a dabronyi
ev-o nőegylet pénztárát gyarapítja.) . Ez ügyesen megirt füzet tartalmazza a
dab ron y i (veszprémmegyei) evang. egyház jelenlegi viszonyait, a nevezett
egyházlátogatás mozzanatait, az alkalmi. imákkal és egyházi beszédekkel, továbbá
a dabronyi anyaegyház s a nemes-szalöki leányegyház történetet.

Évkönyv a szabolcsmegyei ált. tanítóegyesületnek 1876-1895. év végÁig
terjedő 19 éves müködéséről. Összealította S t off a n L a j o s egyesületi
főjegyző.

Magyarország története czimű pályanyertes munkára hirdet előfizetést
Var g a Ott 6 tanár. A Kisfaludy-társaság még 1891-ben pályázatot hirdetett
oly müre, amely történetünket az alapos tudás mallett szép, egyszeru nyelven
beszélje el oly formán, mint például az angol Dickens, vagy a francia Guizot
elbeszélik a saját nemzetük történetét, mely a nép könyvévé lehetne .és a me-
lyet gyönyörüséggel olvashatnának nőink, leányaink, fiaink, sőt a tanult emberek
is. Első alkalommal a pályadij nem volt kiadhatö ; de a Kisfaludy-tarsaság újra
kiitta a pályázatot és 1894-ben a pájyabirák hét palj amű közül a dijra érde-
mesnek itélték Varga Ott6 munkáját, noha az csonka volt, mert csak az 1400-ik
évig terjedt. Azóta a szerző kiegészítette müvét és most a teljesen befejezett
munkára hirdet előfizetést 5 forintjával, bekötve 6 forint 50 krajczárjával, Bolti
ára magasabb lesz. Az előfizetési pénzek Varga Ott6 tanár cimére (Budapest,
I. kerület Dísztér 10. szám) küldendők.: A mű egyetlen ötven. ives kötetben,
vagy kétszáz eredeti képpel foly6 évi november végén jelenik meg a Frankliu-
társulat nyomdájában.

Ve gye sek.
Előfi~etöinkhez. Tisztelettel és bizalommal fordulok mindazon előfi-

zelőinkhez, kik még hátralékban vannak, hogy tartozásaikat minél előbb
egyenlitsék ki. Szerkesztő-kiad,ó.

. Kimutatás. a "M i II eni u m i alapv-ra ujabban következf adományok ér-
keztek : Sim on .r á nos pathi tanító adománya: 1 frt. - Sza b 6- J 6 z se f
gyur6i tanít6 adománya: 1 frt. - Der var ic s Fer e n c zgyanafai áll. isk.
tanít6 adománya: 1 frt, A fe hér kom áro m i ev. t a II í t 6 egy 1e t tagjai-
nak gyüjtése : 4 frt. 50 kr.; ehhez járult: Hauptmann János (Ondód) 50 kr.
Kövesi Béla (Csákvár) 30 kr., Belák Géza (Csabdi) 30 kr., Plutzer Károly (Szák)
30 kr., Podhradszky János (Tordas) 20 kr., Bödecs Sándor (Veleg) 30 kr., Szabó
J6zsef (Gyurő) 30 kr., Pohánka Gyula (Oroszlán) .20 kr., Csányi Lajos (Kethely)
30 kr., Payr Sándor (lelkész Ondód) 50 kr., Bertalan Ferencz (Bokod) 30 kr.
Szebik Gyula, (közs. jegyző, Szend) 50 kr., Horváth Sándor (lelkész) Vel ag 50
kr. - Ma t the sz Sándor zurányi tanító adománya: 2 frt. - K o v ác sic s
Sándor p6rládonyi tanító gyujtése : 16 frt 50 kr., melyhez járúJt: Alsé-Káldi
Káldy Ottilia úrnő 5 frt, özv. Virtsologr Rupprecht Lajosné, Káldy Zina úrnő
5 Irt, Fejérváry Gézáné Rupprecht Viola úrnő 5 frt, Sümegi János föld-
birtokos 50 kr., Kovácsics S., a gylijtő 1 forintnyi összeggel. - A most kimu-
tatott összeget a legutóbbi számban feltűntetett 340 frt 06 krhoz adva, gyüj-
tésünk főösszege: 366 {rt. 06 kr,

Papp József,
szerk,
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- A ker. ének- s zenepártoló egyesületröl. Ezen uj egyesíílet, melynek
középpontja Sopron, úgy látszik szép fejlődésnek néz elébe. A mult h6 28-áll
tartott első ügyviteli bizottsági ülésen a főtitkár, Kapi Gyula nemcsak a rendes
tagok szép gyarapodását, hanem már is 7 alapít6 tag belépését jelenthette be.
Hogya soproni közönség érdeklődése minél inkább felhivassék az egyesűletre, s
hogy egyszersmind annak pénztára is gyarapíttassék, a bizottsági elnökség fel-
kérte Altdőrfer Viktor -egyházi karnagyot, hogy az egyesfflet javára templomi
hangversenyt rendezzen. A lelkészi hi ratalokhoz szétküldöt t gyííjtőivek csak deczem-
ber végére várhatók vissza, csak akkor nyerhetünk az egyesíHetről teljesebb képet.

Tanítóképzöink látogattsága. A jelen iskolai P.v elején a soproni ev. ta-
nít6képzőbe beiratkozott 70 tanul6, és pedig az I. osztályba 14,- a If-ba 22, a
Ill-ba 21 s a IV-be 13. - A felsölövői ev. tanít6képzőbe beiratkozott 46
tanuló.

Helyreigazltás. Lapunk megelőz(5 számában, Bognár E. "Kis Tükör"-ének
ismertetésénél (289. lap) értelemzavaró sajté-hiba csuszott be. Az ismertetés
utols6 két sora így igazítandó: .sőt véleményünk ezerint a konfirmáczi6 káténak
sem m i ese t r e sem szabad kérdések és feleletekben irva lenni."

. A Györvidéki Tanitóegyletköréből. A Győrvidéki Tanítóegylet Győri
Köre a napokban tartotta Bánóczy János körelnök elnökléte alatt az új is-
kolaévben az első alakul6 és tisztújít6 ülést.

Az ősz Bánóczy, a győri tanítók egyik nesztora, a ki a mult tanév elején
vonult nyugalomba, letette tisztét, s az elnöki tisztségre többé nem reflektált.

Tizennyolc esztendeig viselte hüséggel tanítótársai bizodaimából a Győrvi-
déki Tanítóegylet központi körének, tehát legagilisabb szövetkezetének elnöki tisz-
tét kollégái nagyrabecsülésétöl kisérve. Ezt a bizalmat, nagyrabocsülését viszi
magával Bánóczy csöndes magányába.

Utódjául egyhangulag Ben e d ek Vin c z é t, a gyiÍl'i ágo hitv. ev. gyüleke-
zet tanít6ját választotta a kör elnökévé, a ki egyéni sajátságai, pedagógiai szak-
avatottsága - az egyletnek többszörte pályakoszoruzottja is levén egyformán
predesztinál nak a tanítók társadalmának e szép pozi ciójára, - A központ által
kitüzött vitatétel (,,~lely mellékfoglalkozások egyezLethetők össze a tanítói hiva-
tással") előadására Sch ő n Bernátot, a győrujvárosi izr, népiskola tanítóját kérte
fel a győri kör.

A • Magyar Tanférfiak és Tanítónők Ezredéves Albuma" ujabb és ol-
cs6bb kiadásban jelenik meg, miután az első, nagy kiadásból már csak néhány
példány kapható. ,Az új kiadás ugyanoly alakban és ugyanazon szöveggel, csak
kisebb alaku fénynyomatokkal jelenik. Átlag egy megyebeliek egy nagy csoport-
képet fognak alkotni s ezt követik az életrajzi adatok.

Eddigelé n y o 1 c z s z á z magyal' tanférfiu és nő arcképe és életrajza van
benn, az iskolai egyesületi és irodalmi téren kiválóbbak közül.

Az új kiadás előfizetési ára 5 frt, melyből 3 frt előre, a többi a foly6
évben (esetleg havi részletekben) fizethető, Mindazok a kik e kiadást megsze-
rezni óhajtják sziveskedjenek B é kés r e, Vad a y J 6 zs ef hez fordulni.

Az első kiadásból még fennlevő példányok 9 frt árban (szintén részletfize-
tésre is) kaphat6k. Kereskedésben sem a régi, sem az új kiadás nem lesz kap-
hat6, mert csak anynyi készül, ahány előfizető jelentkezik.

Arczképeiket a fölsz6lítottak az év november végéig még mindig be-
küldhetik. Békés, 1895. A kiadó-hivatal.

Ezer év meseköltése. Benedek Elek nagyszabású könyvéből az egyelőre
öt kötetre tervezett Magyar Mese- és Mondavilágból már megjelent a harmadik
kötet. Most már a negyedik kötet füzetei jelennek mug egymásután s így bizo-
nyos, hogya milleuiumra megjelenik mind az öt kötet. Egy-egy kötet ára 3
frt, de megrendelhető füzetekben is. A7. öt kötet 50 füzetl-e oszlik s egy' egy
füzet ára 25 kr., 10 füzet előfizetési ára 2 írt. 50 kr.
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hogy S op ron városában az általunk annyiszor sürgetett ismétlő iskola
végre valahára életbe lépett; -' addig másrészről. sajnálattal említi föl,
hogya beérkezett adatok nagy része h i á n y o s és nagyon fel üle tes
munka, sőt ez évben az adatok minden esperességből be sem is érkeztek,
avagy pedig igen későn küldték.

II. vallásoktatás: fel s ő b b leányiskola, pol g á r i fiú és leány-
iskola, ipa ros tanoncziskola, alsófoku ipa 1'- é s ker esk e del m i
iskola, k ö z ség i népiskola, , á II ami népiskola, zár d a i polg. leány-
iskola, kat o nat isz t i leanynöveldében stb,

Vallásoktatást teljesítettek s arról szóló jelentéseiket beküldötték :
Páp a, Ves z pr é m, K @ sze g, P é c s, So pro n, Ki s-M árt on,
Mul' asz om b at, P éte r heg y, Sz o m b a the 1 y, Kap u vár.

Eszerint:
1. apá p a i lk. Gyurátz Fer. vallást tanított a Papavarosi p o l-

g á r i leányiskolában, és az odavaló ipa r os tanoncziskolában, hetenként
kétszer, illetve az iparos tanoncziskolában hetenként vasárnap délután egyszer.

Növendékek száma a polgári leányiskolában 15, az iparos tanonéz-
iskolában. 30. .

Tan k ü n y vei k : az első és második osztályu polgári iskolában
Pál f Y bibliatörténete és Bog n á r kátéja, a harmadik és negyedik osz-
tályban: Szt e h 1ó vallástana és N é ill et h egyháztörténete, az iparos
tanonczoknál Szt e hl ó föntebb emlitett vallastana, ezen kivül hallgattak
katekizácziót bibliai történetek alapján.

A polgári iskolába járók közvizsgája a vallástanból a tanári kar és
számos gyülekezeti tag jelenlétében junius 15-én tartatott meg, az iparos
tanoncsok jun. 23-án adtak nyilvános vizsgát elöljáróik jelenlétében.

A polg, fiu és leányiskolában teljesített vallásoktatásért a város évi
60 frt tiszteletdíjat fizetett, az iparos tanonozok után senki sem dijazta a
lelkész fáradságát.

2. Ves z 'p r é m ben az iskolaszék bizonyítványa szerint Horváth
Dezső, evang. lelkész tanított: a veszprémi ip ll. l' os tan o n c z, az alsó
keresked e lmi és az »i l' gal ma s n ő v ére k« zál'dájának elemi-
iskolájában .

. A jun. 5-én tartott vizsgáról szóló jelentés .ide vonatkozólag a követ-
kezőket mondja: . .

)Az elemi iskola leánynövendékével tárgyaltatott Bognár K á t é j a
nyomán az első rész, Turcsányi b ib lia tör t éne te nyomán az ó és új
szövetségi történetek egészen kit ünő eredménynyel ;

az iparos' iskola egy növendékével Bognár Kátéja alapján az első
rész jel es eredménynyel ;

egy. másik iparos növendékkel Pálfy-Wendl Kátéja nyomán az első
jele s eredménynyel ;

egy harmadikkal s az alsófoku kereskedelmi iskola két növendekével
Sztehló Andor kézikönyve nyomán a kel' hittan és erkölcstan az iparos
növendékkel j Q, a két kereskedelmi iskolai növendékkel jeles eredménynyel ;


